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224/72

Miroslav PEŠEK, Jaroslav JARKOVSKÝ, František PULTAR

TECHNICKO-EKONOMICKÝ VÝZKUM PODMÍNEK ZUŠLECH-

ŤOVÁNI' BUKOVÉ DÝHY MONOMERY VYTVRZOVANÝMI ZÁ-

ŘE Nlttf

Zpráva se zabývá problematikou zušlechťování bukové dýhy

impregnací nenasycenými polyesterovými pryskyřicemi a ná-

sledným vytvrzením Impregnační směsi ionizujícím zářením z

urychlovačů elektronů. Byly zjišťovány dávky záření ni .tné

pro vytvrzení materiálů o různé tlouštce. Byl studován vliv

některých barviv, zvýšeného obsahu styrenu na radiační vy-

tvrzování impregnačních směsí. Je popsána příprava vzorků

pro sledování vlastností zušlechtěných dýh. Je diskutováno

použití různých typů urychlovačů a podán ekonomický rozbor.

8 obr., 18 lit, 97 str.

TECHNICAL AND ECONOMICAL RESEARCH OF BEECH

VENEER CURING BY IRRADIATION HARDENED MONOMERS

The report deals with the problems of Impregnation of beech

veneer with unsa tura ted polyester resins and successive cu-

ring of the impregnation mixture by accelerator irradiation,The

doses necessary for the curing of materials of different thick-

nesses were established. The influence of some dyes and of

increased styrene content on the radiation curing of impreg -

nation mixtures -was studied. The preparation of samples for

the testing of cured veneers is described. The use of various

types of accelerators is discussed and an economical analy-

sis is presented.

8 fig., 18 ref., 97 pp.
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2 2 5/72

Miroslav PEŠEK, Jaroslav JARKOVSKÝ, František PULTAR

TECHMIC KO-E KONOMIC KÝ VÝZKUM RADIAČNÍHO VYTVR-

ZOVÁNI' NÁTĚRŮ A TMELŮ NA BÁZI NENASYCENÝCH

POLYESTEROVÝCH PRYSKYŘIC.

Zpráva se zabývá problematikou radiačního vytvrzování ná-

těrových hmot a tmelů pomocí urychlovače elektronů. Byla

zjištěna dávka záření nutná na vytvrzení nátěrových hmot a

tmelů na bázi CHS Polyesteru 115, Io5 a Io4. Při ozařová-

ní v inertní atmosféře byly zjištěny dávky 5 až 7 Mrad pro

transparentní pryskyřice, emaily i tmely. Nejlepší výsledky by-

ly zjištěny při vytvrzování tmelů, V další části je věnována

pozornost potřebnému zařízení a orientačnímu stanovení nák-

ladů povrchové úpravy při radiačním vytvrzování,

lo tab., 6 lit., 4o str.

TECHNICAL AND ECONOMICAL RESEARCH OF RADIATION

PROCESSING OF UNSATURATED POLYESTER RESIN BA-

SED COATS AND CEMENTS.

The report is concerned with the problems of radiation curing

of coating materials and cements with the use of electron ac-

celerators. The adiaKon dose necessary for the curing of

coating materials and cements based on CHS Polyester 115,

Io5 and Io4 was established. For irradiation in inert atmosp-

here, doses of 5 - 7 Mrad have been established for trans -

parent resins, enamels and cements. Best results were obtai-

ned with curing of cements. The required equipment is des-

cribed and a preliminary cost analysis of radiation curing is

presented,

lo tab., 6 ref., 4o pp.
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226/72

Jan SINGER, Jaroslav TROUSIL, Josef RUSNOK

STOPOVÉ DETEKTORY FEVNÉ PÁŽE PRO DOZIMETRII IN-

TERMEDIÁLNÍCH A. RYCHLÝCH NEUTRONU.

V úvodu je shrnut současný stav a v dalších částech jsou

uvedeny experimentální "\-ýsledky studia vlastností detektorů

melinexu, triacetátu celulosy a slídy ve spojení se štěpnými

foliemi U p ř i r a U o b o h _. Jsou uvedeny výsledky měření hus -

toty stop na zkonstruovaném jiskrovém počítači a získané

výsledky jsou porovnány s výsledky měření na mikroskopu.

Sledování dozimetrických vlastností bylo zaměřeno na stano-

vení závislosti odezva-dávka pro některé dostupné neutrono-

vé zdroje, stanovení účinnosti detekce a chyby měření. V zá-

věru je na základě dosažených výsledků diskutována vedle

návrhu dalšího zaměření výzkumu i možnost využití těchto

detektorů v celostátní službě osobní dozimetrie ÚVWR.

17 tab., 11 obr., 24 lit, 41 str.

SOLID STATE TRACK DETECTORS FOR THE DOSIMETRY

OP INTERMEDIATE AND PAST NEUTRONS.

The present state of the art is reviewed in the first part and

in the further chapters the experimental results of the study

of the properties of melinex, cellulose triacetate and mica in

connection with fissionable foils of Uj,^ and ^enrich, are

described. The measurement results of track density on a

spark counter are reported and the obtained results are com-

pared with those obtained with a microscope. The investiga-

tion of dosimetric properties was concentrated on the deter-

mination of the response-dose dependence for some availab-

le neutron sources, of the detection efficiency and measure-

ment error. On the ground of obtained results, suggestions

for further research and the possibility of the use of these

detectors in the national personal dosimetry service are dis-

cussed.

17 tab., 11 fig., 24 ref., 41 pp.
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2 2 7/72

Luděk ŽILKA, Vladimír MADĚRA, Miroslav MATUCHA,
Vratislav SVOBODA

ANALYTICKÉ METODY PRO KONTROLU KVALITY RADIO-

CHEMICKÝCH PREPARÁTU

(Průběžná zpráva za r. 1972.)

Zpráva Je rozdělena do čtyř samostatných kapitol. V první

kapitole Je popsána aplikace tenkovrstvé chromatografle pro

kontrolu radlochemické čistoty Se-selenomethioninu a ^^^-I-

-serumalbuminu, Druhá kapitole obsahuje popis kvantitativní

metody pro analýzu radlochemické čistoty aminokyselin-14 C

plynovou chromatografií. Třetí kapitola se zabývá infračerve-

nou spektroskopií mlkrovzorků řádově lo/uL Čtvrtá kapitola

obsahuje popis metody přímého stanovení specifické aktivity

mastných kyselin-^C pomocí plynové chromatograíie,

39 tab., 81 obr., 2o2 lit, 89 str.

ANALYTICAL MLTHODS FOR THE QUALITY CONTROL OF

RADIOCHEMICAL PREPARATIONS

(Progress report for the year 1972.)

The report is divided into four independent chapters. In the

first chapter the application of thin-layer chromatography to

the radloch&mlcal purity control of 75Se-selenomethionine and

•'••' I-serum albumin is described. The second chapter conta-

ins the description of a quantitative method for the radioche-

mical purity determination of aminoacids-14C by gas chroma-

tography. The third chapter deals with infrared spectroscopy

of micrcaamples fcirder lo/ul). The fourth chapter describes

the method of direct determination of the specific activity of

fatty acIds-14C by gas chromatography,

39 tab., 81 fig., 2o2 ret, 89 pp.
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Pavel DRYÁK
o

STANOVENI' EXPOZIČNÍ' VYDATNOSTI ETALONU ZÁŘENI'

GAMA NAVÁZÁNÍM NA ETALON EXPOZICE

Byl experimentálně stanoven vztah mezi aktivitou zářičů, ur-

čenou pomocí iJT gama komory a expoziční vydatností záři-

čů gama. Expoziční vydatnost byla stanovena navázáním na

etalon expozice pomocí grafitové ionizační komůrky. Pro zá-

řiče 6 oCa, tvořené etalony EH, byla stanovena měrná expo-

ziční vydatnost 1,137 R C r 1 . ^ 1 ^ 2 ± 2 %; pro zářiče Í37CS,

tvořené zářiči R (výrobek firmy RC Amersham), byla stáno -

vena měrná expoziční vydatnost o,32 R.Ci~1.h~1m2 ± 2,9 %.

Tyto hodnoty platí pouze pro zářiče umístěné v daném držá-

ku, kolimátoru a stínění.

5 tab., 19 obr., 15 Ut, 25 str.

DETERMINATION OP EXPOSURE YIELD OF GAMMA

STANDARDS WITH THE USE OP EXPOSURE STANDARDS

The relation between the activity of the source as determi -

ned by means of a 4 gamma-chamber and the exposure yield

of the gamma sources was experimentally established. The

exposure yield was determined on the basis of the exposure

standard -with the use of a graphite ionisation chamber. Por

°Co sources represented by the EH standards, the speci -

fie exposure yield was l,237R.Cr1.h-1.m2 ± 2 %, for 1 3 7 C s

sources represented by the radiation sources R (product of

RC Amersham) the specific exposure yield was o»32 R.Ci"1 .
1 2

,h~ ,m ± 2,9 %. These values are valid only for sources f .-la-

ced in the given holder, colimator and shielding.
5 tab., 19 fig,, 15 ret, 2 5 pp.



22 9/72

Jiří PLCH, Jaroslav ZDERADIČKA, Milena BOUKALOVÁ,
Ladislav KOKTA.

ABSOLUTNÍ' MĚŘENI'ETALONOVÝCH ROZTOKU 7 5 S e

Byla navržena a experimentálně ověřena koincidenční meto -

da etalonáže Se, zaručující přesnost rovnou +o,8%.Zvlášt-

ní pozornost byla věnována přípravě stabilních vzorků, sta-

noven, opravy na rozpadové schéma a její reprodukovatel -

nosti. Koincldenčním měřením byla určena veličina P^ CJ ̂  «

— o,458 + o,oo7 a P^ » o,84o + o,ol5, když byla použita li-

terární hodnota CĴ  - o,545 + o,oo5. Měřením spekter 7 Se

pomocí Se(Ll) detektoru byla určena intenzita fotonů 24,4 keV

rovná o,ol7 +o,oo4 % na rozpad a konversní koeficient pře-

chodu 24,4 keV rovný 24o + 4o.

3 tab., 6 obr., 12 lit., 28 str.

ABSOLUTE MEASUREMENT OP STANDARDS SOLUTION

OP 7 5 S e

A coincidence method for the standardization of ' J S e solu-

tions was developed and experimentally tested which quaran-

tees a precision of +o,8 %. Special attention was paid to the

preparation of stable samples, determination of the correction

for the decay scheme and reproducibllity of the method. The

constant P^k) ^ - o,458 + o,oo7 and P^ » o,8*o + o,ol5

was determined by coincidence measurements when using for

U) k the value found in literature o,545 +o,oo5. By measure-

ment of the 7 5 S e spectra with a Si(Li) detector, the 24,4 keV

photon intensity was found to be o,ol7 + o,oo4 % per desin-

tegration and the conversion coefficient of the 24,4 keV tran-

sition equal to 24o+4o.

3 tab., 6 fig., 12 ret, 28 pp.
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2 3o/72

Jiřf PLCH, Jaroslav ZDERADIČKA, Ladislav KOKTA,
Milena BOUKALOVÁ

ABSOLUTNÍ' MĚŘENI' ETALONOVÝCH ROZTOKU 1 3 1 C S

Na základe teoretického rozboru byla navržena koincidenční

metoda měření aktivity 1 3 1 C s . Byla experimentálně ověřena

pro případy, kdy v kanále K je použit detektor NaI(Tl) a

detektor Si(Li); bylo dosaženo chyby etalonáže +3 % a + 2 %.

Pozornost byla věnována opravě na rozdílnou účinnost de-

tekce různých druhů děr. Měřením toku fotonů a elektronů

byla stanovena pravděpodobnost záchytu ze slupky K; P^ »

- o,851 + o,ol9 a fluorescenční výtěžek U^ - o,883 + 0,006.

Na základě měření poklesu toku fotonů byl stanoven poločas

rozpadu rovný T-̂  ; 2 « 9,688 +_ o,oo4 dní.

6 tab., 11 obr., 16 lit, 46 str.

ABSOLUTE MEASUREMENT OP STANDARD SOLUTIONS OP

A coincidence method of Cs activity measurement was de-

veloped. The method was experimentally checked for cases

where a Nal(Tl) or Si(Tl) detector were used in the K-cha»-

nelj the error was + 3 % and +2 % resp. Attention was paid

to the correction for different detection efficiency in various

types of holes. The probability of the capture from the K -

-shell P k - o,851 + o fol9 and the fluorescence yield CJk •

- o,883 +.0,006 was determined by measurement of thephoton

and electron fluxes. The half-life determined from the decrea-

se of the photon flux T-j/g m 9,688 + o,oo4 days.

6 lab., 11 fig., 16 ref., 46 .pp.
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Jiří PLCH, Jaroslav ZDERADIČKA, Milena BOUKALOVÁ

ABSOLUTNÍ' MĚŘENI' 1 2 5 I

Byla ověřena koincidenční metoda stanovení aktivity navržs.

na TAYLOREM, zaručující správnost měření lepší než+p,5 %.

Koincidenčním měřením byla stanovena celkové pravděpodob-

nost emise fotonů K a gama rovná 1,4785+ o,oo9. Koinci-

denčním měřením mezi Si(Li) detektorem a scintilačním detek-

torem byla určena pravděpodobnost

P. OJ - o,685 + o,ol2 .

3 tab., 5 obr., 8 lit, 18 str.

ABSOLUTE MEASUREMENT OP 1 2 5 I

The coincidence method suggested by TAYLOR for the de-

termination oi activity with an accuracy better than +_ o,5 %

was verified. The total probability of K-photon and gamma

emission determined by coincidence measurement was 1,4785

+ o,oo9. By coincidence measurement between the Si(Li) de-

tector and the scintillation detector the probability

P U) - o,685 +o,ol2

was determined.

3 tab., 5 fig., 8 ref., 18 pp.

232/72

Jaroslav ZDERADIČKA, Jiří PLCH, Milena BOUKALOVÁ

ABSOLUTNÍ' MAŘENI' ETALONOVÝCH ROZTOKU 1 7 oTm

Byla navržena a experimentálně ověřena iJTJi-ykoincidenční

metoda etaionáže 1 7 oTm, zaručující přesnost lepší než o,5 %,

Měřením spekter ^"Tm v 47T scintilačním počítači byly sta -

noveny součinitele vnitřní konverseO a 0fk přechodu 84,26

keV rovné 8,o5 + o,2 a 1,48 + o,o7.

3 tab., 6 obr,,, 17 lit, 2 4 str.

- 8 -



ABSOLUTE MEASUREMENT OP STANDARD SOLUTION OF

A 47ľ/3—y coincidence method for the measurement of 1 7 o T m
was developed and experimentally tested, ensuring a preci -
slon better than +o,5 %. Spectra measurements of 1 7 o T m in
a iJT scintillation counter yielded the CX and 0fk internal con-
version coefficients of the 84,26 keV transition equal to 8,o5 +
+ o,2 and 1,48 +o,o7 resp.

3 Jab., 6 fig., 17 ref., 24 pp.

233/72

Jaroslav ZDERADIČKA, Jiří PLCH; Ladislav KOKTA,
Pavla NOVOTNÁ, Miroslav HOŠPES

METODY PRO STANOVENI' RADIONUKLIDOVÉ ČISTOTY
ETALONOVÝCH ROZTOKU 5 5 P e , 5 4 M n A 8 5 S r

Pro absolutní ste.novení aktivity pomocí koincidonční metody
jsou definovány požadavky na stanovení radioaktivních ne-
čistot v etalonových roztocích 5*Mn, 8 5 S r a 5 5 P e . Kontro-
le oyly podrobeny elalonové roztoky, u kterých byly nečiš -
tory stanoveny pomocí polovodičových detektorů; navrženými
metodami je zaručena přesnost stanovení (směrodatná od-
chylka) + 3,5 % pro 5 5 F e , +1,8 % pro 8 5 S r a + 1,2 % pro
5 4 Mn.

2 tab,, 11 obr., l o lit, 28 str.

METHODS FOR THE DETERMINATION OF THE RADIO -
NUCLIDIC PURITY OF STANDARD SOLUTIONS O F 5 5 F e ,
5 4 M n AND 8 5 S r

Conditions necessary for the determination of radioactive lm-
puritites In standard solutions of 5 4 Mn, 8 5 S r and 5 5 F e for
the purpose of absolute activity measurement by means of coincidence
counting are defined. The stand* rd solutions were analyzed
for impurities by means of semiconductor detectors; the pro-

- 9 _



posed methods ensure the determination precision (standard

deviation) of+3,5 % for 5 5 P e , + 1,8 % for 8 5 S r and + 1,2 '

for 5 4Mn.

2 tab., 11 fig,, l o ref., 28 pp.

234/72

Jaroslav ZDERADIČKA, Jiří PLCH, Ladislav KOKTA,
Pavla NOVOTNÁ

POLOVODIČOVÁ SPEKTROMETRIE ZÁŘENI'X A GAMA

RADIONUKLIDOVÝCH ZDROJU

Pro měření základních spektrálních charakteristik nízkoener-

getických zářičů byl použit scinillační detektor Nal(Tl) s Be-

-okénkem a polovodičový Si(Li) detektor. Pro typické zářiče

ÚVWR byla též ověřena technologie přípravy a její reprqdu-

kovatelnost, a to relativním srovnáním výtěžků celkového a

charakteristického záření Jsou uvedeny též spektrometrické

charakteristiky základní sady brzdných zářičů. Na základě

experimentálních výsledků je doporučeno opatření pro kon-

trolu výroby,

3 tab., 14 obr., 11 lit, 2 9 str.

SEMICONDUCTOR X- AND GAMMA SPECTROMETRY OF

RADIONUCLIDIC SOIRCES

A Nal(Tl) scintillation detector with a Be-window and a se-

miconductor Si(Li) detector were employed for the measure -

ment of the main spectral characteristics of low-energy sour-

ces. The technology of preparation and reproducibility of the

method WAS verified for the typical radiation sources produ-

ced by ÚVWR by relative comparizon of yields of the total

and characteristic radiation. The spectrometric characteristics

of the basic set of bremsstrahlung sources are given. Recom-

mendations for production control are suggested on the ground

of experimental results.

3 tab., 14 fig., 11 ref., 2 9 pp,
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•35/72

Jindřich BROŽ, Bohumil SUK

ZDOKONALEN] TECHNOLOGIE VÝROBY UZAVŘENÝCH ZÁ-
ŘIČ Ů S 2 2 6 R a .

Byiy vyvinuty a zkonstruovány nové typy nálevek pro plně-
ní celulek odstřelováním. Prototypy nových nálevek byly
prakticky ověřeny. Byl vypracován schematický návrh nové
linky na výrobu medicinálních zářičů s Ra.

4 tab., l o obr., 9 lit, 41 str.

TECHNOLOGICAL IMPROVEMENTS OP THE PRODUCTION
OP SEALED 2 2 6 Ra-SOURCES

New types of funnels for filling of cellules by centrifuging
were developed and constructed. The prototypes of new fun-
nels were practically tested. A schematic design of a new

t\ O C.

line for the production of medical sources with " Ra was
elaborated.
4 lab., l o fig., 9 ref., 41 pp.

236/72

Vratislav SVOBODA, Imrich KLEINMANN, Jana VOČKOVÁ

ZDOKONALENÁ SPEKTROGRA PICKÁ METODA PRO STA-
NOVENl' NEČISTOT V Zr-SLITINÁCH

Byla vypracována spektrograflcká metoda pro stanovení B,
Ag, Cd, Mn, Co a. Hf v zirkonových slitinách. Použitím samo-
činného počítače s e podařilo podstatně snížit č a s potřebný
k vyhodnocování spektrálních desek. Použité programy jsou
v práci popsány. Vypracovaná metoda je citlivější a dokonce
1 jednodušší, než všechny dosud používané metody.

6 tab., 16 obr., 9 lit. 95 str.
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AN IMPROVED SPECTROGRAPHIC METHOD FOR THE DE-

TERMINATION OP IMPURITIES IN Zr-ALLO/S

A spectrographic method of determination of B, Ag, Cd, Mn,

Co and Hf in zirconium alloys was developed. With the use of

a computer it was possible to reduce substantially the time

required for the evaluation of spectral plates. The programs

employed are described in the report. The developed method

is more sensitive and even simplier than any of the hitherto

used methods.

6 tab., 16 fig., 9 ref., 95 pp.

2 37/72

Vratislav SVOBODA, Imrich KLEINMANN, Stanislav VÁVRA

STANOVENI' STOPOVÝCH PŘIÍVIĚsťVE SPECIÁLNÍCH OCE-

LÍCH PRO RYCHLÉ REAKTORY EMISNÍ' SPEKTROGRAFr

Byla vypracována metoda přímého spektrograflckého stáno -

vení boru, mědi, manganu, tantalu, antimonu, cínu a vizmutu

v chromniklových ocelích stabilizovaného typu. Kovový v z o -

rek se převádí na kysličník, k němuž se jako nosič přidá -

vají 2 % chloridu sodného a pak se excituje v 3o-ampéro -

vém stejnosměrném oblouku v argonové atmosféře. Chyby sta-

novení se pohybují v rozmezí 6 - 1 2 %, oblasti kalibračních

grafů pro bor 2-loo ppm, pro ostatní prvky zhruba loo -

- 2 ooo ppm.

9 tab., 134 lit,, 35 str.

DETERMINATION OP TRACE IMPURITIES IN SPECIAL

STEELS POR PAST REACTORS BY EMISSION SPECTRO-

GRAPHY

A method was developed for the direct spectrographic de-

termination of boron, copper, manganese, tantalum, antimony,

tin and bismuth in chromium nickel steels of stabilized type.

- 12 -



The metallic sample is converted to oxile and 2 % of so-

dium chloride are added as carrier. The sample is then ex-

cited in 3o A. direct current arc in argon atmosphere. The
of the

determination error lies between 6 - 1 2 %, the range calibra-

tion graphs is 2 - l o o ppm for boron and approx. loo-2ooo

ppm for other elements.
9 tab., 134 ref., 35 pp.

238/72

Jindřich EKL, Karel HYBŠ, Zdeněk NEJEDLÝ

NOVE ZPŮSOBY BIOSYNTHESY RADIOAKTIVNÍHO THYMI-

DIN-5-MONOFOSFÁTU ZNAČENÉHO SPECIFICKY RADIOI-

SOTOPY 1 4 C P 3H

Byl vypracován výhodný způsob produkce radioaktivního thy-

midin-5-'monofosfátu značeného 1 4 C , resp. 3H kultivací bakte-

rií E s c h e r i c h i a c o l i SPV v přítomnosti exogénni -

ho thyminu-^C (3H), resp. z bezbuněčného extraktu tohoto

kmene. Příprava 1 n v i v o je výhodná zejména pro přípra-

vu thyn-jdin-5-monofosfátů značených 1 4 C a příprava 1 n vit-

ro z ňezbuněčného extraktu je vhodná pro synthesu thymi-

dln-5-monofosfétů značených 3 H o vysoké molové aktivitě.

5 tab., 11 obr., 44 lit 43 str.

NEW METHODS OF BIOSYNTHESIS OF RADIOACTIVE THY-

MIDINE-5-MONOPHOSPHATE LABELLED SPECIFICALLY

VITH 1 4 C AND 3H

A useful method was developed for the production of radio-

active thymidine-5-monophosphate, labelled with l 4 ľ C or 3H,

from the strain of E s c h e r i c h i a c o l i SPT~ grown in

presence of exogenous thymine-14C ( H), or from the cell-

-free extract of this strain. The preparation i n v i v o is

- 13 -



14advantageous namely for the preparation of C-labelled thy-

midlne-5-monophcBphates, while the i n v i t r o preparation

from the cell-free extract is better suited for the synthesis

of H-labeUed thymi ..-ie-5-monophosphates of high molar ac-

tivity,

5 tab,, 11 fig., 44 ref., 43 pp.

2 39/72

Luboš BOHÁČEK, Jiří FILIP, Hynek HRADEC,
Ladislav PŘITASIL

ZNAČENÉ SLOUČENINY PRO LÉKAŘSKÝ A BIOCHEMICKÝ

VÝZKUM

Jsou popsány metody synthesy adenosin-5-'monofosfátu-|8-3HJ1

6-azauracilu-b-^HJ a 6-azauridinu-p-3HJ katalytickou redukční

dehalogenací příslušných halogenderivátů. Molové aktivity by-

ly kolem lo Ci/mMol a radiochemické čistota od 95 do 98 %.

Byla vypracována příprava thyminu- C(u) hydroxymetylací u-

racilu-14C(u) a následnou hydrogenací vzniklého 5-hydroxy-

methyluraeilu- C(U) s kysličníkem platičitým jako katalyzáto-

rem. Molova aktivita je větší nsž 2oo mCi/mMol a radioche -

micka čistota větší než 98 %,
9 tab., 6 obr., 34 lit, 54 str.

LABELLED COMPOUNDS FOR MEDICAL AND BIOCHEMICAL

RESEARCH

The methods of synthesis of adenosIne-5-'monophosphate-B-

-3HJ, 6-azauracil-&-3H]and 6-azauridine-&-3H]by catalytic re-

ductive dehalogenation of the respective halogen derivatives

are described. The molar activities were about lo Ci/mMole

and radlochemical purity from 95 to 98 %. A method was de-

veloped for the preparation of thymine-14C(u) by hydroxymet-

hylation of uracil-14C(U) and successive hydrogenation of :he

formed 5-hydroxymethyluracil-14C(u) with platinum dioxide as

- 14 -



catalyst The molar activity i s greater than 2oo mCi/mMole
and the radlochemical purity better than 98 %.

9 lab., 6 fig., 34 ref., 54 pp.

24o/73

Stanislav VÁVRA, Václav PROCHÁZKA

RADIOMETRICKÁ METODA PRO STANOVENI' CELKOVÉHO
OBSAHU VZÁCNÝCH ZEMIN V NUKLEÁRNĚ ČISTÝCH
SLOUČENINÁCH URANU

Byly vypracovány dvě metody stanovení vzácných zemin v
uranu a Jeho sloučeninách. První metoda používá neizotopic-
kého Indikátoru l l o m A g a je založena na tvorbě komplexu
vzácných zemin a EDTA a stanovení nadbytečného činidla.
Množství nezreagovaného EDTA s e určí podle množství roz-
puštěné smženiny AgIO3 (značené HomA.g) v důsledku tvop-
by komplexu Ag s tímto činidlem. Metoda je vhodná pro sta-
novení množství větších než 1/ug. Druhá metoda používá izo~
toplcké zředění. Při této metodě s e určuje změna specifické
aktivity radioizotopu stanovovaného prvku po jeho přidání k
analyzovanému roztoku. Pro stanovení specifické aktivity v
případech obsahu vzácných zemin menšího než 1/ug bylo po-
užito substechiometrlckého principu. Pro izolaci vzácných ze-
min od matrice a ostatních nečistot byla vypracována chro -
matografická metoda na měničích kationtu,

11 tab., 26 obr., 21 lit 32 str.

RADIOMETRIC DETERMINATION OF THE TOTAL RARE
EARTHS CONTENT IN NUCLEAR GRADE URANIUM COM-
POUNDS

Two methods were developed for the determination of rare
earths in uranium and its compounds. The first m e thai invol-
v e s the u s e of the norv-isotopic tracer l l c m A g and is based
on the formation of a complex of rare earths with EDTA and
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on the determination of the excess reagent. The quantity of

the unreacted EDTA is determined from the o-iantity of the

dissolved precipitate AgIO3 (labelled with l l o m A g ) in con-

sequence of the complex formation of Ag with this reagent.

The method is suitable for the determination of amounts grea-

ter than 1/ug. The second method employs the isotoplc di-

lution. In this method the specific activity change of the ra-

dioisotope of the element to be determined is investigated

after addition to the analyzed sample. For the determination

of the specific activity in the case of rare earths content

lower than ljug, the substoichiometric principle was used. A

chromatographic procedure on cation exchangers was deve-
froiQ

loped for the separation of rare aerths the matrix and other

impurities.

11 tab., 26 fig., 21 ref., 32 pp.

241/73

Jan PEJTEK, Jaroslav TROUSIL, Miroslava. ŠPAČKOVÁ

RADIOTERMOLUMINISCENTNI' DOZIMETR
( 2. zpráva o laboratorním výzkumu)

V předložené zprávě jsou uvedeny výsledky měření dozi -

metrických vlastností RTL aluminofosfátových skel na pří -

stroji TELEDYNE ISOTOPE. Navazuje na zprávu o labora-

torním výzkumu v roku 1971, při čemž hlavní pozornost je

věnována porovnání vlastností většího počtu taveb alumino-

fosfátových skel, s cílem stanovit rozptyl dozimetrických

vlastností a nalézt parametry pro výběr L-vby vhodné pro

použití v osobní dozimetrii. Standardní metodika měření na

přístroji TELEDYNE ISOTOPE byla vypracována tak, aby ji

bylo možno používat pro rutinní měření a umožňuje mimo Ji-

né 1 druhé kontrolní měření RTL odezvy. Některé ze základ-

ních dozimetrických vlastností byly také měřeny u LiF v tef-

lonu (USA) S cílem porovnat oba RTL fosfory. Na základě

provedených měření byl navržen praktický postup a pod -

minky pro zavádění RTL dozimetri* do celostátní služby,

včetně podrobného návrhu metodiky měření expozic.

11 tab., 2 obr., 3 lit 48 str.
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RADIOTHERMOLUMINESCENT DOSEMETER
( 2 nd laboratory report )

In this report the measurement results of the dosimetric pro-
perties iif RTIi aluminophosphate g lasses on the apparatus
TELEDYNE ISOTOPES are presented. The report i s a con-
tinuation of the research report from 1971,, while the main at-
tention is devoted to the comparizon of the properties of a
greater number of aluminophosphate glass heats 'with the aim
to determine the -variation of dosimetric properties and to
find parameters for the choice of a heat suitable for use in
personal dosimetry. The measurement technique oa the appa-
ratus TELEDYNE ISOTOPE was standardized s o as. to enab-
le routine performance and permits among others alao a se-
cond control measurement of the RTL response. Some of the
principal dosimetric properties were measured a l so in Lif* in
teflon (USA) with the purpose of comparizon of these two
RTL phosphors. A new practical procedure, based on the
results of the measurements, was suggested for the lntroduo-
Uon of RTL dosimetry in the national dosimetry service, in-
cluding a detailed design of the method of exposure measu -
rement

11 tab,, 2 fig., 3 ret, 48 pp.

242/73

Jiří PLCH, Jaroslav ZDERADIČKA, Ladislav KOKTA,
Milena BOU KALOVÁ

SPE KTROME TRIC KÉ ETALONY TOKU FOTONU X A GA-
MA

to Ku
Byl vyvinut nový typ etalonů fotonů. Radioaktivní látka je fi-
xována na polyetylénové fólii. Nosná fólie s e překryje další
fólií a obě fólie s e tepelně svaří. Byly posouzeny vlastnosti
radionuklldů, které s e obvykle používají pro energetickou a
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účinnostní kalibraci a byiy vybrány vhodné radionuklidy pro
přípravu širokého sortimentu etalonu, Byiy navrženy metody
stanovení toku fotonů emltrrvs.ných těmito etalony. Metodika je
Ilustrována na etalonech s 2* 1Am, 5 7 C o a l o 9 C d . Tok je
měřen pomocí 4 JT sclntilačního počítače. Tok fotonů X s e-
nergiemi pod l o keV bude stanoven 4 JT tlakovým proporcio-
nálním počítačem. Byla vypočtena a experimentálně ověřena
účinnost tohoto počítače u Pe.

5 tab., 2o obr., 24 lit 63 str.

SPECTROMETRIC STANDARDS OP X AND GAMMA PHO-
TONS

A new type of photon fluxes standards was developed. The
radioactive substance was fixed on a polyethylene foil, cove-
red with another foil and the two foils were thermally welded.
The properties of radionuclides usually employed for energy
and efficiency calibration were considered and suitable radio-
nuclides for the preparation of a broad assortment of stan-
dards were selected. Methods were designed for the flux de-
termination of photons emitted by these sta n lards. The tech-
nique is Illustrated on standards with 2 4 1 Am, 5 7 C o and l o 9 Cd,
The flux is measured by means of a 4 JT scintillation counter.
The fluxes of X photonswith energies below l o keV will be
determined by a 4 7T high-pressure proportional counter. The
counting efficiency of this counter was calculated and experi-
mentally checked with 5 5 F e ,

5 tab., 2o fig., 2 4 ref., 63 pp.

243/73

Jiří PLCH, Jaroslav ZDERADIČKA, Ladislav KOKTA,
Milena BOU KALOVÁ

ETALONY KONVERSNICH ELEKTRONU

Byl navržen a ověřen způsob výroby nového typu etalonu.
Na záldadě rozboru experimentálních metodik byly navrženy
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metody stanovení toku elektronů. Metoda měření loku elek -

tronů v 4 7T tlakovém proporcionálnírr. počítači byla ověřena u

Io9cd, kde byly též změřeny součinitele vnitřní konverse

Crk- 11,25 + o,2 a a - 2 6 , 3 + 0 , 3 přechodu 88 keV u

lo9Ag. Ukázalo se, že u etalonu l o 9 C d lze tok konversnfch

elektronů stanovit s chybou + 1,7 %, u 1 3 3 B a pak s chybou

+ 5 %. Jsou diskutovány způsoby stanovení toku elektronů u

etalonů s 2 o 7 B i a 1-3 7Cs + 1 3 7 m B a . Tok elektronů lze uspo-

kojivě určit u 1 3 7 C s + 1 3 7 m B a výpočetem z aktivity. Pro mě-

ření toku elektronů emitovaných 2 o 7 B i je nutno vybudovat no-

vou aparaturu s polovodičovými detektory.

7 lab., 12 dor., 34 lit. 47 str.

CONVERSION ELECTRONS STANDARDS

The production technology of a new type of standards was

developed. On the basis of the analysis of experimental met-

hods, the techniques of electron flux determination were de-

signed. The method of electron flux measurement in a high -

- pressure iJT proportional counter was tested on l o 9 Cd, whe-

re also the Internal conversion coefficients Ork » 11,25 + o,2

and Cf «>26,3+o,3 of the 88 keV transition in l o 9 A g were me-

asured, it was shown that with ^°'Cd standards the conver-

sion electrons flux can be determined with an error of+_l,7%,

in the case of 1 3 3 B a with an error of +_5 %. The methods of

electron flux determination in standards with 2 o 7 B i and 1 3 7 C s

+ 1 3 7 m B a are discussed. The electran flux of 1 3 7 C s + 1 3 7 m B a

standards can be determined with sufficient precision by cal-

culation from the activity. For the measurement of the flux of

electron emitted from Bi it is necessary to construct a

new apparatus with semiconductor detectors.

7 tab., 12 fig,, 34 ref., 47 pp.
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245/73

Luděk ŽILKA, Vladimír MADĚRA, Miroslav MATUCHA,
Vratislav SVOBODA

ANALYTICKÉ METODY PRO KONTROLU KVALITY RA-

DIOIZOTOPOVÝCH PREPARÁTU

Byla vypracována, plynově chroinatograflcló metoda pro sta-

novení n? biochemických nečistot v glyclnu, valinu, leucinu a

isoleuclnu, s citlivostí stanovení radlochemických nečistot

vyšší neí 1 %. Byla ověřena možnost použití plynové chro-

matografle pro stanovení měrné aktivity současným měřením

hmoty a aktivity. Byly vypmcovány tabletovací techniky pro

radioaktivní vzorky a změřeno infračervené spektrum mikro-

gramových množství glycinu. Při měření radioaktivních vzor-

ku z výroby překrývají chemické nečistoty spektrum vlastní-

ho vzorku. Průzkum kapalinové chromatografle ukázal, Se v

příštích letech se bude třeba zaměřit na vysokotlakou chro-

mattigrafli jako na hlavní analytickou mstoáu pro analysu vět-

šiny značených sloučenin, produkovaných ústavem.

3o tab., 64 obr., 213 lit., 149 str.

ANALYTICAL METHODS FOR THE QUALITY CONTROL OF

RADIOISOTOPE PREPARATIONS

A gas chromatographlc method for the determination of radlo-

chemical impurities in glycine, vallne, ieurine and lsoleuclne

with a sensitivity better than 1 % was developed. The possi-

bility of the use of gas chromatography for the determination

of specific activity by simultaneous measurement of mass and

activity was verified. TabletUng techniques for radioactive

samples were developed and the infrared spectrum of micro-

gram amounts of glyclne was measured. In measurements of

radioactive samples from the production batches the chemical

impurities overlap with the proper sample spectrum. The stu-

dies in liquid chromatography indicated that In future it
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be necessary to prefer high pressure chroma.togra.phy as

the main chromatographic method for the analysis of the

greater part of labelled compounds produced by the Institute.

3© tab., 64 Qg., 213 ref., 149 pp.

246/74

Pavel JASANOVSKÝ, Jaroslav MARŠÁL, Helena ŠIMEČKO-
VÁ

Q

VÝVOJ LABORATÓRNI'APARATURY PRO MĚŘENI' VZORKU

RTL SKEL

Zprava obsahuje popis aparatury a výsledky provozních zkou-

šek. Značná pozornost byla pri řešení věnována vyloučení

možnosti poškození měřených elementů a životnosti kritických

částí zařízení. Bylo při tom dose ženo těchto výsledků.

1, Rychlý ohřev ploténkou o konstantní teplotě, měnitelné, od

28o° do 34o°C s přesností+p.3 % ( O ) ;

2a průběžná kontrola teploty ploténky j

3. doba ustálení topného elementu 5 minut a 3 měřící cykly;

4. vysoké napětí na fotonásobičl připojené i během výměny

vzorku j

5. výkonné chlazení v okolí ploténky a temperování fotoná -

sobice;

6. doba měřícího cyklu 15, 3o a 6o vteřin;

7. automatická výměna loo kusů s. razením Skel do výstup -

ního zásobníku;

8. rozsah měřených expozic l o mR až 1 ooo R;

9. přesnost přístroje (O) + 5 mR nebo +2,5 %;

10. stabilita přístroje pro sérii loo vziorků + 2,5 % nebo 5 mR

(O);

11. výstup analogový na zapisovač typu EZ 4;
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12. po úpravě signálu možnost integrace křivky s volbou
integračních mezí;

13. po úpravě signálu možnost připojení digitálního voltmet-
ru s teletypem-

14, dlouhodobá reprodukovatelnost teploty j^l,8°C;

15. poškození skel při měření: průměrný úbyteK váhy méně
než lo- 4 %i

16, ověřený počet měřicích cyklu - 7o ooo;

17, předpokládaný počet provozních hodin - 2 5oo, cyklů
3ooooo, s výměnou několika exponovaných částí září -
zení.

9 obr,, 23 str.

DEVELOPMENT OF A LABORATORY DEVICE POR THE
MEASUREMENT OP kADIOTHERMOLUMINESCENT ( RTL )
GLASS SAMPLES

The report contains a description of the apparatus and the
results of performance tests. Great attention is paid to the
elimination of damage to the measured elements and to the
durability of the critical parts of the equipment. The achie -
ved results are listed a s follows :

1. Rapid heating by a constant-temperature hot-plate with
temperature adjustable from 28o° to 34o°C +o,3 % ( O )•

2. Continuous control of the hot-plate temperature.

3. Steady state of the heating element reached In 5 minutes
and 3 measuring cycles.

4. High voltage on the photemultiplier i s maintained during
sample exchange.

5. Efficient cooling of the hot-plate environment and tempe -
ring of the photomulUplier,

6. Time of the measuring cycle: 15; 3o and 6o seconds.

7. Automatic exchange of loo samples and stowing of the
glasses an output magazín.
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8, Exposure ange from lo mR to 1 ooo R.

9. Precision oi the apparatus ( O ) + 5 mR or + 2,5 %.

10. Measurement stability of the apparatus fcr a series of

loo samples + 2,5 % or 5 mR ( O ).

11. Analogue output to a EZ 4 recorder.

12. After modification of the signal, possibility Of curve in-

tegration with choice of integration limits.

13. After modification of the signal, possible connection to

a digital voltmeter with teletype.

14. Long-termed temperature reproducibillty +1.8°C.

15. Wear of the glasses by measurement: average weight

loss less than lo"*4 %.

16. Quamnteed number of measuring cycles - 7o ooo.

17. Supposed service life - 2 5oo hours, 3oo ooo cycles ,

with exchange of the more stressed parts of the device.

9 fig., 23 pp.

247/74

Pavel JASANOVSKÝ, Helena ŠIMEČKOVÁ

STANDARDIZACE TLD SYSTÉMU
( Úvodní studie )

Studie se zabývá aktuálními problémy standardizace TLD sys-

tému. Je předložen návrh kontrol a kalibrací vyhodnocovacích

zařízení, který respektuje současné potřeby.

Postup I. - Kalibraci tze uskutečnit s minimální znalostí

vlastností cejchovaných zařízení a s prostředky, které v nej-

bližší době mohou být k dispozici.

Postup II, - Navazuje na zkušenosti z postupu předchozího.

Cejchování je uskutečněno po normalizaci funkčních dílů za-

řízení.

Postup m. - Kalibrace se děje přes normál dávky pomocí

RTL skeL
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Je uveden přehled úkolů, které Je nutno řefilt a program pro
nejbližší období.

Jsou stanoveny některé vlastnosti luminiscenčních zdroju s e
scintllatory typu SPB-51.

1 tab., 34 str.

STANDARDIZATION OP THE TLD SYSTEM
(Preliminary study,)

The actual problems of the TLD system standardization are
treated in this study. A draught control and calibration s y s -
tem of the evaluation device, meeting the actual needs, Is
presented.
Procedure I. - Calibration may be performed with minimal
knowledge of the properties of the calibrated devices and
by means which will be available in nearest future.
Procedure IL, — Makes use of experience: made -with the
previous procedure. Calibration i s accomplished aftrr nor -
mallzatton. of the functional parts of the equipment
Procedure in, - Calibration i s performed through dose nor-
mals with the u s e of RTL g lasses .
A list of tasks 'which must be solved and the program for
the next period are prčšéiitěú.
Some properties of luminescent sources with SPB-51 scin-
tUlators are a s s e s s e d ,

1 tab., 34 pp.

248/74

Jan PEJTEK, Jarostev TROUSIL, Tomáš ŠLONC,
Pavel JASANOVSKÝ, Jaroslav MARŠÁL

RADIOTERMOLUMINISCENČNť DOZIMETR
(3. Zpráva o laboratorním výzlumu.)

Předložena zpráva navazuje na zprávu o laboratorním výz-
kumu termolurniniscenSního dozlmetru z roku 1973 a svým
obsahem řeší úkoly, které v předchozí zprávě byly vytýče-
ny. Byly prostudovány dozimetrické vlastnosti detektorů, vy-
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robených z další tavby aluminofoafátového skla, která byla

dána k využití v osobní dozimetrii. Podrobně byla zkoumá-

na možnost sestavení RTL dozlmetru, který by využíval stá-

-v/ající filmové dozimetrické kazety včetně metodiky vyhodno-

cování výsledků měření. Byl sestaven a orientačne ověřen

model automatického ztřízení RTL odezev aluminofosfátových

detektorů. Z dosažených výsledků vyplynulo, že je účelné

pokračovat v práci na vývoji RTL dozlmetru, určeného pro

celostátní službu osobní dozimetrie v ČSSR, zejména pokud

jde o vývoj nové dozimetrické kazety s minimální směrovou

závislostí detekce.

12 teb., 2 obr., 3 lit, 43 str.

RADIOTHERMOLUMINESCENT DOSEMETER

In continuation of the laboratory research report for the year

1973, this report treats the problems indicated there. The do-

slmetric properties of detectors made of a further melt of

aluminophosphate glass made available for the use in perso-

nal dosimetry were studied. The possibility of constructing a

RTL dosemeter utilizing the existing dosimetric £Lm badges

iricí. the evaluation technique of measurement results was

Investigated in detail. A model of an automatic device for

the measurement of R ~L responses of aluminophosphate de-

tectors was constructed and subjected to orientation tests. It

is recommended to continue the work on the development of

a RTL dosemeter intended for the national personnel dosi -

metry service in the ČSSR, namely the development of a

new dosimetric badge with a minimal directional dependence

of detection.

12 tab., '2 fig., 3 ref., 43 pp.
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249/74

Jiří PLCH, Jaroslav ZDERADIČKA

ETALONÁ.Ž 1 3 9 C e A MĚŘENI' ROZPADOVÝCH CHARAK-

TERISTIK

Byla navržena a ověřena 47T (Xi^)- y -koiricldenční metoda

etalonáže, umožňující etalonáž !39Ce s chybou + 0,6 %, Ne-

závislým měřením emise elektronů, emise fotonů a aktivity

byl stanoven celkový součinitel konverze 0f«o,251+ 0,00 3

přechodu 165,84 keV u 1 3 9 La. Z poměru ploch píku, namě-

řených v 4/r scintilačnfrn počítači, byla určena hodnota P k

k>lc " O.639 +0,006,

3 tab., 7 obr., 2 9 lit, 3o str.

STANDARDIZATION OP 1 3 9 C e AND MEASUREMENT OP

DECAY CHARACTERISTICS

A 47T (X,e)-y—coincidence method of standardization was pro-

posed and tested, enabling the standardization of 1 3 9 Cewith

an error of + 0,6 %. By independent measurements of elec -

tron emission, photon emission and activity, the total conver-

sion coefficient 0T- O.251+ o,oo3 of the 165.84 keV transiti-

on was established in •'•39La. From the ratio of the peak

areas measured with a 4JT scintillation counter, the value

Pjj ÍJ^ • o,639 +_o,oo6 wras determined.

3 tab., 7 fig., 2 9 ref., 3o pp.

25o/74

Pavel DRYÁK, Ladislav KOKTA, Jiří PLCH,
Pavla NOVOTNÁ

SPEKTROMETRIE ZÁŘENI'BETA RADIONUKLIDOVÝCH

ZDROJU

Na základě předchozích prací se scintilačníml spektrometry

beta v ÚVWR (odd.dozimetrie) byl sestrojen a vyzkoušen po-
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lovodičový spektrometr beta. a Sl(u) detektorem. Pro detek-

tor o tloušťce citlivé oblasti 2 mm (plocha 2oo mm ) a při

pokojové teplote bylo dosaženo rozlišovací schopnosti pro

konversní elektrony 1 3 7 C s , tj. E: - 624 keV, PWHM - 15

keV.

Byla ověřena linearita a detekční účinnosti pro některé spe-

cifické mdlonuklidy a použití spektrometru pro měření maxi-

mální energie spojitého záření beta mdlonuklldů 1 4 7 P m l
2 o 4 T l

a 9°Y.
Na příkladu 1 3 7 B a ( 0fK - o,o9o+.o,o5) byla ověřena mož-

nost stanovení koeficientu vnitřní konverse a potvrzena mož-

nost využití experimentálního uspořádání pro tyto účely,

8 tab., 11 obr., 45 lit 33 str.

BETA SPECTROMETRY OF RA.DIONUCLIDIC SOURCES

Based on previous work with scintillation spectrometers in

the department of dosimetry of the ÚWVR, a semiconductor

beta spectrometer with a Si(Li) detector was constructed and

tested. Por a detector with a 2 mm thick sensitive layer

(surface 2oo mm ) at room temperature, a resolution for con-

version electrons of 1 3 7 C s (i.e. E e - 624 keV) PWHM - 15

keV was obtained.

The linearity and detection efficiency was determined for so-

me specific radlonuclides and the use of the spectrometer

for the determination of the max. energy of the continuous

beta mdlation of 1 4 7Pm, 2o4 T 1 a n d 9 o Y m g checked.

The possibility of the Internal conversion coefficient determi-

nation was verfied on the example of 1 3 7 B a ( 0fk - o,o9o +

+ o,oo5) and the feasibility of the experimental arrangement

for these purposes was confirmed.

8 lab,, 11 äg., 45 ref,, 33 pp.
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Jiří PLCH, Jaroslav ZDERADIČKA, Vlasti.mll ZÍDEK,
Ladislav KOKTA

ROZŠlRENť MĚŘICÍCH MOŽNOSTI" KOINCIDENČNIHO ZAŘI-

ZENl' 4 n (/3,X,e)-)'

Je popsán univerzální elektronický systém, který ve spoje -

ní se specielními počítači umožňuje realizaci všech variant

měření, vyskytujících se při absolutním stanovení aktivity. Je

předložen detailní popis těch bloků aparatury, které byly

zhotoveny v ÚWVR: předzesilovač a zesilovač pro 47T/3 počí-

tač, jednotky definující mrtvou dobu a koincidencní jednotky.

Bylo prokázáno mnohaletým sledováním parametrů těchto blo-

ků, že stabilita, a spolehlivost aparatury je na vysoké úrov-

ni. Značná pozornost byla věnována problematice měření

vzorků o vysoké aktivitě, především z hlediska, deíinovatel-

nosti a snížení mrtvých dob, snížení rozlišovací doby kolrv-

cidence a správnosti funkce celé aparatury. Experime ntáirě

bylo prokázáno, že obvykle používaný tvar iTr/5 proporclo -

nálního počítače typu pill-box je nevýhodný a neumožňuje

snížit mrtvé doby pod 4ius a že je nutné Jeho tvar změnit

pomocí specielně tvarovaných vložek. Výsledky měření pro -

kázaly, že při četnostech impulsů nad lo 4 s~ 1 dochází ke

ztrátě ko!«cide-cí vlivem nesprávné funkce časových jedno-

kanálových analyzátorů pracujících v LE—režimu a vlivem na-

vršovaní impulsů. Zatímco problém ztrát koincldence byl vy-

řešen, když analysátor byl nahrazen Jednoduchým diskrimi -

nátorein, problém ztrát kolncldencí vlivem navršovaní vyžadu-

je konstrukci specielního typu analysátor-. V práci je též

popsán způsob strojového zpracování dat.

1 tab., 34 obr., 16 lit., 74 str.

EXTENSION OP THE COUNTING* POTENTIALITIES OF THE

4JT ( /3,X,e)-y COINCIDENCE DEVICE

A universal electronic system is described which enables,

in connection with special counters, all variants of measu-
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rement occurring in absolute activity determinations.

A detailed description o£ the parts of the apparatus con-

structed in the ÚVWR Is presented : preamplifier and amp-

lifier for the 4/T/3 counter, units defining the dead time and

coincidence units. It was demonstrated by many years ' ex -

perience that the stability and reliability of the apparatus is

very high. Considerable attention was paid to the problem of

high-level measurement, namely -with respect to definition and

reduction of dead times, decrease of the coincidence reso-

lution time and correct function of the whole device. It was

shown experimentally that the commonly used shape of the

pile-box type 471/3 proportional counter is not advantageous

and does not enable to reduce the dead time below 4 ius

and that It is necessary to improve it by means of special-

ly shaped inlays. The measurement results have indicated

that with pulse velocities above lo s a loss of coinciden-

ces occurs, due to incorrect function of the single-channel

Ume analyzers working in the LE-regime and to pulse build

-up. Whereas the problem of coincidence losses was hand-

led by replacing the analyzer by a simple discriminator, the

problem of build-up requires a construction of a special a-

nalyzer type. The method of computerized data processing

is described, too,

1 tab., 34 fig,, 16 ref., 74 pp

252/74

Jan SINGER, Jaroslav TROUSIL, Miroslava ŠPAČKOVÁ,

J. HANZLl'K (IHE, Centrum hygieny záření, Praha)

DOZIMETR KRÁTKODOBÝCH DCEŘINNÝCH PRODUKTU

RADONU

Zpráva se zabýva studiem detekce částic Of plastickými fó-

liemi a možnosti počítání stop částic Of v těchto materiálech,

V úvodu jsou uvedeny principiální možnosti detekce částic

a cil, který tato práce sledovala. Dále Jsou popsány pouŽl-
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té metody zviditelnění, měření a vyhodnocení stop částic

V kapitole "Výsledky a diskuse" jsou shrnuty základní fyzi-

kální a chemické vlastnosti materiálů - nitrát celulózy ( t u -

zemské výroby a typu Kodak 115), triacetát celulózy (triafol

TN, Cellit T) a polykarbonát (Mikrofol KG). Dále jsou uve-

deny detekční vlastnosti používaných materiálů, zejména změ-

na velikosti a hustoty stop113 c s dobou leptání a jinými pa-

rametry, s ohledem na různé metodiky měření a počítání

stop (jiskrový počítač stop, vizuální pozorování na TV moni-

toru stop zvětšených mikroskopem, obrazový analytický po-

čítač typu Quantlmat).

V závěru jsou zhodnoceny dosažené výsledky a je doporu-

čen další směr práce na tomto úkolu.

5 lab., 34 obr., lo lit, 51 str.

A. DOSEMETER OP SHORT-LIVED RADON DAUGHTER

PRODUCTS

The report is concerned with the detection of alpha partie -

les by track counting in plastic foils.

The principal possibilities of particle detection and the ob-

jective pursued by this work are described in the introduc-

tion. A description of the employed radiation sources, detec-

tion materials and methods of visualization, counting and e-

valuation of the alpha particle tracks is presented, too.

The chapter "results and discussion" presents the fundamen-

tal physical and chemical properties of materials - cellulose

nitrate (Czechoslovak and Kodak LR 115), cellulose triace -

tate (triafol TN, Cellit T) and polycarbonate (Makrofol KG).

The detection properties 'of these materials are discussed,
orparticl?

namely the changes of the size and density of the tracks as

a function of etching time and other parameters, with respect

to different techniques of track measurement and counting

(spark counter, visual observation on a TV monitor of tracks

magnified with a microscope, image analyzer Quantimat).

In the final part, the attained results are evaluated and a

program for further research work In this field is suggested.

5 tab., 34 fig., l o ref., 51 pp.

- 3o -



253/74

Jiřf THÝN, Rudolf ŽITNÝ, Josef HOVORKA, Zdeněk ŠVARC

DYNAMICKÉ CHARAKTERISTIKY PROVOZU "BÍLÁ FIL-

TRACE " VÝROBNY TITANOVÉ BĚLOBY

V oddělení bQé filtrace a kalcinace výrobny TiO2 byly po -

mocí radioaktivních indikátorů zjištóvány funkce ( tj. hustoty

rozložení dob prodlení) základních jednotek provozu, tj. ná-

plavového a komůrkového filtru,rozpkivovací nádrže a kalci-

nační rotační pece. Z měření vyplývá, že střední doba pro-

dlení tuhé fáze - T1O2 - na náplavových filtrech je asi

4o minut, na komůrkových filtrech téměř 5o minut, při průto-

ku suspenze lo m /hod. a v kalcinačních pecích lo až 12

hodin (viz tab. 2 až 5 ). Na základě těchto experimentů by-

la pro celkem 8 různých provozních podmínek vypočtena

střední doba prodlení tuhé fáze v celém oddělení bílé filtra-

ce ( 2 o - 3 5 hodin) a určeny příslušné odezvové funkce.

Ve zprávě jsou odvozeny vztahy pro výpočet důležitých pa-

rametrů těchto odezvových funkcí, pro střední dobu prodlení

a rozptyl, tj. druhý centrální moment rozložení dob prodlení.

Pomocí těchto vztahů a naměřených údajů o rozložení dob

prodlení základních jednotek lze odhadnout vliv změny pro-

vozních podmínek na odezvu systému, nnpř. jak změna na-

plnění rozplavovacích nádrží nebo změna počtu paralelně za-

pojených filtrů mění střední dobu prodlení materiálu v sledo-

vaném provozu, nebo jak přepad z filtrů nebo recykl mezi

stupni filtrace ovlivňuje stupen promísení materiálu.

12 tab., 2o obr., 12 lit, 32 str.

DYNAMIC CHARACTERISTICS OP THE "WHITE FILTRA-

TION " PLANT IN THE PRODUCTION OF TITANIUM WHITE

Radioactive tracer methods were used in the white filtration

and calcination process of a titanium white production plant
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to determine the function (i.e. the densities of residence ti -

me distributions) of the basic operation units, i.e. of the set-

ting and chamber filters, blunger lank and calcining rotary

kiln. The measurement results indicate that the mean resi-

dence of the solid phase - TIO2 - on the setting filters

is about 4o mln., on the chamber filters about 5o min., at a

flow rate of the suspension of lo m3/h, and in the calcining

kilns lo to 12 hours (see tables 2 5), Based on these ex-

periments, the mean residence of the solid phase in the

whole white filtration process ( 2 o - 3 5 h) was calculated for

8 different operation conditions and the respective respon -

se functions were determined.

Relations were derived for the calculation of important pa-

rameters of these response functions for the mean residen-

ce time and scattering, Le. for the second central moment

of the residence time distribution. Using these relations to-

gether with the measured values of residence time distribu-

tions of the basic units, the effect of variationr, of operati -

on conditions on the response of the system may be esti -

mated, e.g. hov the ailing of the blunger tanks or the num-

ber of parallel filters affect the mean residence time of ma-

terial in the studied process or how the filter overflow or

recycling, between the filtration steps influence the degree

of mixing.

12 tab., 2o fig., 12 ref., 32 pp.

2 54/74

Vratislav SVOBODA, Imrich KLEMMANN, Jana VOČKOVÁ,
Jaroslav HLADI'K

POUŽITÍ' PLAZMATRONU PRO EMISNÍ'SPEKTRÁLNI' A -

NALÝZU Zr SLITIN

Zpráva je rozdělena do dvou částí. První část je věnová -

na rešerši, která probírá analytické a -'yzikální vlastnosti

plazmatu a optické metody jejich měření, dále jsou popsá-

ny různé konstrukce plazmatronů a jejich provozní vlastnos-

ti a konečně způsoby zavádění kapalných a práškových
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vzorků do výboje. Pozornost je věnována i analytickému

využití plazmatronů.

Druhá - experimentální část, shrnuje výsledky vlastní "výz-

kumné činnosti. Popisuje zařízení na výrobu mokrého a su-

chého aerosolu, konstrukci jednotlivých částí pln zrna tra nu ,

jeho výslednou sestavu a provozní vlastnosti. Jsou uvede -

ny meze detekce pro většinu prvků v porovnání s výsledky,

získanými ostatními autory. Vyvinutá aparatura byla ověřena

na konkrétním problému ~ při analýze zirkonových slitin.

11 tab., 53 obr., 128 lit, 149 str.

USE OF PLASMATRON FOR EMISSION SPECTRAL ANA-

LYSIS OF Zr ALLOYS

The first part is a literature survey, dealing with analytical

and physical properties of the plasma and with optical met-

hods of their measurement Diverse constructions of plasma-

tron3 and their performances and finally the methods of intro-

ducing liquid and powdered samples into the discharge are

described. Attention Is paid, also, to the analytical use of

plasma trons.

The second, experimental part comprises the results of the

research activities. The generator of wet and dry aerosol ,

the construction of the individual parts of the plasmatron,its

assembly and performance are described. The detection li-

mits ace given for the greatest part of elements in compari -

son with results obtained by other authors. The developed

instrument was tested in practical analysis of zirconium al-

loys.

11 tab., 53 flg., 12 8 ref., 149 pp.
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Zdeněk NEJEDLÝ, Jindřich EXL, Vladimír PEČ

I. NOVÉ ZPŮSOBY BIOSYNTHESY RADIOA KTIVNIHO THY-

MIDIN-5-TRIFOSFÁTU ZNAČENÉHO RADIOIZOTOPY 1 4 C

A 3H

Byl vypracován nový, produktivní způsob enzymové synthe-

sy radioaktivního thymidin-5-trifosfátu, značeného specificky

v basi radioizotopem 1 4 C resp. 3H. Základem postupu je vy-

užití katalytických vlastností bezbuněčných extraktů speciál-

ního kmene bakterií E s c h e r i c h i a c o l i SPT~. Enzy-

mová synthesa je dvoustupňová, V prvém stupni se prove -

de " foBÍodeoxyribosylace " mdioakUvního thyminu na thymi-

dln-5-monofosfát katalytickým účinem enzymů obsažených v

n e p u r i f i k o v a n ý c h bezbuněčných extraktech bakterií.

Ve druhém stupni se radioaktivní thymidln-5-monofosfát fos -

foryluje na thymidin-5-trifosfát katalytickým účinem p u r l -

í i k o v a n ý c h enzymových preparátů, izolovaných z p a -

r e n t á l n í h o k m e n e E s c h e r i c h i a c o l i B, pří-

padně z jeho thymin dependentní mutanty označené jako

E s c h e r i c h i a c o i < SPT~. Molova aktivita thymldln-5-

-trifosfátu, značeného radioizotopem H v poloze 6 či methy-

lové skupině base, je l o - 2 o Ci/mMol, radiochemicka čisto-

ta je vyšší než 95 %. Molova radioaktivita thymldln-5-trlfos-

fátu, značeného radioizotopem 1*C v poloze -2 base, je

4o - 5o mCl/mMol, resp. 15o - 3oo mCi/mMol v případě totál-

ně značené base. Radiochomická čistota preparátů znače -

ných C je vyšš í než 96 %. Izolace radioaktivních látek

se provádí papírovou chromatogratlí.

11 tab., 13 obr., 32 lit., 31 str.
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I. NEW METHODS OF BIOSYNTHESIS OP 1 4 C AND 3H

LABELLED THYMIDlNE-5-TRIPHOSPHATE

A new effective method of enzymie synthesis of radioactive

thymidlne— 5-triphosphate labelled specifically in the base with
14 ^

the radionuclide C or °H was developed. The procedure

is based on the use of the catalytic properties of cell-free

extracts from a special bacterial strain E s c h e r i c h i a

c o l l SPT . The enzymic synthesis consists of two steps.

In the first step, the " phosphodeoxyribosylation" of radio -

active thymine by the catalytic effect of enzyme present in

the u n p u r i f i e d cell-free bacterial extract leads to thy-

midine-5-'monophosphate. In the second step, the radioactive

thymidlne-5-monophosphate Is phosphorylyzed to thymldine-5-'

-triphosphate by the catalytic effect of purified enzymic pre-

parations isolated from the parent strain o f E s c h e r i c h i a

c o 1 i B or of its thymine dependent mutant E s c h e r i c h l a

c o l i SPT~". The molar activity of thyrrddine-5-triphosphate

labelled with H in position 6 or in the methyl group of the

base is l o - 2o Ci/mMol, the radloeiiemical purity is better

than 95 %, The molar activity of thymidine-5-tiiphosphate la-

belled with 1 4 C in position -2 of the base i s 4 o - 5 o mCi/

/mMol for the totally labelled base. The radlochemical purity

of C labelled preparations is higher than 96 %. The ra-

dioactive substances are isolated by paper chromatography.

11 tab., 13 fig., 32 ref., 31 pp.
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Jitka VENDLOVÁ, Miroslav SMAŽťk, Květa HOROVÁ,
Věra DVOŘÁKOVÁ

STUDIUM ISOLACE SLOŽEK NUKLEOVÝCH KYSELIN Z

MIKROORGANISMU SYNOCHOCOCCUS LEOPOLIENSIS II.

Byly připraveny složky ribonukleové kyseliny ve formě rl -

bonukleoUdů, resp. ribonukleosidů o specifické aktivitě vyš-

ší než 4o mCi/tnA C a radiochemické čistotě vyšší než

98 %. Analysou nebyla zjištěna přítomnost složek DNK.

Byla připravena radioaktivní polymerní DNK a RNK. Byl na-

vržen postup, umožňující získat poměrně čistou frakci bílko-

vin a lipidů.

11 tab,, 8 obr., 23 lit, 15 str.

SEPARATION OP NUCLEIC ACID COMPONENTS PROM

SYNOCHOCOCCUS LEOPOLIENSIS II.

Rlbonucleotides or rlbonucleosldes with specific activity hig-

her than 4o mCi/mA C and radiochemical purity better

than 98 % were prepared. No DNA components were defea-

ted.

Radioactive polymer UNA and n>,TA v.-src prepared. A pro-

cedure is designed, enabling to obtain relatively pure pro-

tein and lipid fractions,

11 tab., 8 fig., 23 rei,, 15 pp.

258/74

Jiří FILIP, Ladislav PŘITA3IL, Luboš BOHÁČEK

A. METODA PŘÍPRAVY 6-METHYLURACILU-14C(U). STU-

DIUM PODMÍNEK OXIDACE 6-METHYLURACILU S CÍLEM

PŘÍPRAVY KYSELINY OROTOVÉ-1 4C(U)

Byla vypracována příprava 6-methyluracilu- C(U) kondenza-

cí sodné soli acetooctanu-íl^.a^-^cj ethylnatého s thlomo -
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čovinou-14C v bezvodétn etnanolu. Výtěžek reakce je 21 %

(vztaženo na aktivitu spotřebovaných komponent). Výchozí

&cetooctan-tt,2,3,4-14cjethylr»tý byl připraven Ctalsenovou

kondensací octanu-0.,2-14cjethylnatého za přítomností triíe -

nyl methylnatria v bezvodém etheru. Radiochemická čistota

byla ověřena papírovou chromatografií ve třech rozpouštěd-

lových systémech a je větší než 98 %. Molova aktivita je

větší než 2oo mCi/mMoL

Byla studována oxidace 6-methyluracilu-E-14CJ kysličníkem

seleničitým ve stopovacích pokusech za vzniku ô-formylura-

cilu-E-14q. Jeho oxidací peroxidem vodíku v alkalickém pro-
r "i

středí vznikla kyselina orotová-E- Cj,

B. PŘÍPRAVA ADENOSIN-5-TRIFOSPÁTU-fc-3Hj

Byla vypracována synthesa adenosin-5-trifosfátu-|8- H J o mo-

lové aktivitě lo Ci/mMol a radiochemické čistotě větší než

95 %.

Byla studována katalytická redukční dehalogenace 8-broma-

dennsin-5-trifosfétu a ve stopovacích pokusech bylo zjiště -

no, že nejvyšší molové aktivity lze dosáhnout při použití IN

nydroxldu amonného.

Byla sledována katalytická fosforylace adenosin-5-'monofos -

fátu-B- HJ za přítomnosti enzymcvého preparátu E. c o I i B.

Adenosin-5-'trifosfát-)8-^H| byl připraven ve výtěžku 64,4 %.

Byia sledována závislost izotopové výměny vodíku na pH v

adenosin-5-'trifosfátu-j8- H lve vodném prostředí ( loo°C, 1 h.).

Izotopová výměna vodíku je významně urychlena v alkalic-

kém prostředí.

6 tab., lo obr., 29 Ut, 45 str.

A. PREPARATION OF 6-METHYL URACIL-14C(u). STUDY

OP THE CONDITIONS OP 6-METHYL URACIL OXIDATION

POR THE PREPARATION OP OROTIC ACID-14C(u)

A method was developed for the preparation of 6-methyl u-

racil- 4C(u) by condensation of the sodium salt of ethyl a-
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cetate-ji.,2,3,4-14c] with thiourea-14C in dry ethanol. There-

action yield is 21 % (related to the activity of consumed

components). The starting ethyl aceto»cetate-L2,3,4-14Cjwes

prepared by Clalsen condensation of ethyl acetate-k,2-14cj

In the presence of trlph«>nyl methyl sodium in anhydrous et-

her. The radiochemical purity was checked by paper chro-

matography in three solvent systems and was better than

98 %. Molar activity is higher than 2oo mCl/raMoL

The oxidation of 6 methyl uracil-E- cl with selenium dioxi-

de leading to 6-formyl uracll-E-^cJ was studied in tracer

experiments. The oxidation of the latter by hydrogen peroxi-

de In alkaline medium yielded orotic acid-p- Cj.

B. PREPARATION OF ADENOSINE-5-TRIPHOSPHATE-J8-
L

-3 H ]
The synthesis of adenoslne-5-triphosphate-J8- H with molar

activity of lo Ci/mMol and radiochemical purity better than

95 % is described.

The catalytic reduction dehalogenation of 8-bromadenosine -

-5-triphosphate was studied in tracer experiments and It was

tound that highest molar activities are obtained with the use

of IN ammonium hydroxide. The catalytic phosphorylotion of

adenosine-5-'monophosphate-J8- HJin the presence of an en-

zymic preparation from E. c o 1 i B was investigated. Ade -

nosine-5-'triphosphate-B- H jwas prepared with a 64,4%yleld.

The pH dependence of the isotopic exchange of hydrogen

in adenosine-5-'triphosphate-|8- Hjin aqueous medium (loo°

C, 1 h. ) was st "died. The isotopic hydrogen exchange is sig-

nificantly accelerated in alkaline medium.

6 tab., 11 fig., 2 9 ref., 45 pp.
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Emil PLANDER, Jindřich ZAHÁLKA, Miroslav HAVEL, Jaros-
lava HAVLOVÁ, Dana SLEZÁKOVÁ

RADIAČNÍ' SYNTÉZA U, 0), 6J', £j'-TETRABROM-p-XYLENU.
(Zpráva o poloprovozním výzkumu.)

Byl ukončen poloprovozní výzkum radiační syntézy tetrabrom-

xylenu, který navazoval na laboratorní výzkum ukončený v r.

1966, Výsledky řešení lze shrnout takto :

a) V období 1967-71 byl vybudován pokusný provoz v Po-

váíských chemických závodech, Žilina.

b) Na zařízení pokusného provozu bylo ověřeno funkčními

zkouškami u jednotlivých uzlů jejich koncepční a strojně tech-

nologické řešení. V průběhu funkčních zkoušek byly odstraně-

ny závady v provedení jednotlivých uzlů. Zásadně musel být

řešen uzel krystalizace, a to jak krystalizátor, tak 1 doprava

taveniny v tomto uzlu. Z hlediska chemickotechnologického by-

la potvrzena vhodnost zpracování laveniny disperzní krystali-

zací.

c) Byl ověřen a zpřesněn režim reaktorového uzlu. Byla o-

věřena koncepce a konstrukční řešení radiačního zdroje. Byl

-vypracován návrh opatření, která umožní převzít celou výrob-

ní jednotku do trvalého provozu.

2 tab,, 3 obr,, 3 přílohy

RADIATION INDUCED SYNTHESIS OP ÍJ, U), Cd,' u/-TET -

RABROMO-p-XYLENE

(Pilot research report.)

The pilot research of the radiation synthesis of tetrabromo -

xylene carried on in continuation of the laboratory research

which ended in 1966 was closed up and the results may be

summarized as follows :
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a) A pilot plant was built in 1967-71 In Považské chemické

závody, Žilina..

b) The machinery and engineering concelpt of individual pro-

cess lines was checked in pilot performance tests.In the cour-

se of these tests eventual faults were removed. In the crysta-

llization unit, both the crystallise r and the melt transport ne-

eded a thorough review. From the chemical engineering stand-

point, the advantages of melt processing by dispersion crys-

tallization were confirmed.

c) The working conditions of the reactor unit were precise -

ly defined. The conception and design of the radiation sour-

ce was verfied. Draught operation rules have been worked out

enabling to put the production unit into permanent operation.

2 tab., 3 fig., 3 annex.
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2 62/75

I. část

Jan SINGER, Jaroslav TROUSIL, Miroslava ŠPAČKOVÁ,
Jaroslav MARŠÁL, Zdeněk PROUZA (BÚ Lék.£ak. UK)

DQZIMETR RYCHLÝCH A INTERMEDIÁLNÍCH NEUTRONU

Cílem práce bylo vyvinout osobní dozimetr neutronů, který by

nahradil dosud použlVané Jaderné emulze, jejichž nevýhody jsou

všeobecně známé. Zprávo, shrnuje výsledky studia vlastností de-

tektorů stop a výsledky výzkumu vhodných radiátorů štěpných

fragmentů, které byly vybrány na základě výsledků předchozích

výzkumných prací. Experimentální práce byla dále zaměřena na

stanovení dozimetrických parametrů nového djzimetru, a to zej -

ména závislost hustoť/ stop na fluenci resp. dávkovém ekviva-

lentu neutronů, energetickou závislost, fading, druh radiátoru i

detektoru, citlivost na záření gama a pod. Byla te.ké vyřešena

metodika automatizace leptání detektorů a měření počtu stop a

výsledkem práce je nový dozimetr neutronů, který je zaváděn

do celostátní služby osobní dozimetrie.

15 tab., 22 obr., 26 lit, 57 str.

II. Část

Jan FEJTEK, Jaroslav TROUSIL, Tomáš ŠLONC

PRSTOVÝ RTL DOZIMETR ÚWVR

Byl vyvinut a zkonstruován prstový dozimetr z plastické hmoty,

v němž je RTL detektor z aluminofosfátového skla tvaru ko-

touče tloušťky 1 mm a o průměru 8 mm uložen v olověném

pouzdře tloušťky o,3o mm. By",y zjištěny základní vlastnosti de-

tektoru potřebné pro jeho používání a základní vlastnosti komp-

letního dozlmetru a shrnuty v podobě technických podmínek do-

zimetru, Dozimetrem lze s přesností do ^25 % měřit fotonové

záření s energií od 6o keV do 3 MeV v expozičním rozsahu

od 1/uC/kg do o,3 C/kg. Je použitelný pro všechny expoziční



rychlosti vyskytující se v praxi. Fading je kontrolovatelný a ex-

pozice lze zjišťovat i rok po ozáření. Dále byl podrobně roz-

pracován celý komplex opatřeni, umožňující pokusné zavedení

služby prstové RTL dozimetrie v ÚVWR.

5 tab., 1 obr., .3 lit, 2 3 9 str.

Part I.

DOSEMETER OF FAST AND INTERMEDIATE NEUTRONS

The aim of the work was to develop a new personal neutron

dosemeter which could replace the hitherto used nuclear emul-
are

sions the disadvantages of which generally known. The report

summarizes the results of the study of the properties of track

detectors and the results of the research of suitable fission

fragment emitters which were selected on the basis of previous

research results. The experimental work was further focussed

on the dosimetrlc parameters of the new dosemeter, namely the

track density dependence on neutron uuence or dose equiva-

lent resp., energy dependence, fading, emitter and detector ty-

pe, gamma sensitivity, etc. An automated technique for d e tec -

tor etching and track counting was elaborated and the result

of the work is a new dosemeter which is introduced in the na-

tional personal dosimetry service.

15 tab., 22 fig,, 26 ref., 57 pp.

Part II.

RTL RINQ DOSEMETER IRPAR

A plastic ring dosemeter was developed and constructed whe-

re the alumlnophosphate glass RTL detector in the form of a

1 mm thick and 8 mm diarn. disc is mounted in a o,3o mm thick

lead capsule. The basic properties of the detector and of the

form of technical data. The dosemeter measures with an accu-

racy up to +2 5 % photon radiations with energies from 6o keV
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to 3 MeV In an exposure range from 1/uC/kg to of3 C/kg. It

may be used for all practical exposure rates. Fading is con-

trollable and the exposures can be determined as late as one

year after irradiation. A number of measures were suggested,

enabling to introduce experimentally the RTL ring dosimetryin

the 1RPAR.

5 tab., 1 fig., 3 ref., 2 3 9 pp.

263/75

Vratislav SVOBODA, Stanislav VÁVRA, Imrich KLEINMANN,
Miroslav HOŠPES, Jana VOČKOVÁ

ANALYTICKÉ MFTODY PRO KONTROLU KVALITY IZOTO -

POVÝCH PREPARÁTU

Byla sledována závislost tlaku a rozlišovací schopnosti ko-

lon pro kapalinovou chromatografii s použitím Knoxovy rovni-

ce pro axiální difúzi. Na základě literární rešerše byly disku-

továny možnosti dělení nukleotidů sloupcovou chromatografii.

Laboratorně byly ověřeny možnosti preparativní separace gua-

ninu, adenlnu, cytoslnu, uridinu a thymldinu a vypracovány

návrhy pracovních návodů. Byla ověřena čistota separova-

ných frakcí. Na koloně po dvou separacích zůstává adsorbo-

váno asi oFoo5 % nanesené aktivity.

Bylo studováno dělení nukleotidů na dvou různých anexech

iso kratičkou a gradientovou elucí.

Byl vypracován program pro výpočet optimální gradientově e-

luce a napsáia a vyzkoušena soustava programů pro sledo -

vání tvaru chromatografickych píku.

31 tab., 75 lit., 54 obr., 252 str.



ANALYTICAL METHODS FOR THE QUALITY CONTROL OP

ISOTOPE PREPARATIONS

The correlation of pressure and resolution of liquid chroma -

tography columns was studied with the use of the K nox equ-

ation for axial diffusion. On the basis of a literature review

the possibilities of nucleotides separation by column chroma -

tography are discussed.

The laboratory scale preparative separations of guanosine, a-

denlne, cytosine, uridlne and thymidine were tested and

draught proposals for working instructions were prepared.The

purity of the separated fractions was verified. Aiter two se-

parations, about o,oo5 % of the deposited activity remains ad-

sorbed on the column.

The separation of nucleotides on two different anion exchan-

gers by isocratic and gradient elution was studied.

A program for the computation of tho optimal gradient elution

was prepared and a set of progran s for the follow-up of the

chromatographic peak shapes was written and tested,

31 tab., 75 ref., 54 fig., 252 pp.

2 64/75

Jaroslav VOLNÝ, Václav VONDRUŠKA

RADIOAKTIVNÍ' ZÁŘIČE PRO ZDRAVOTNICTVÍ'A SPECIÁL-

Nl'ÚČELY. - ŘEŠENI'NUTNÝCH TECHNOLOGICKÝCH PROB-

LÉMU VÝROBY UZAVŘENÝCH ZÁŘIČŮ

Byly zpracovány technologické pracovní instrukce pro plnění

ozarovače CHISOBOX uzavřenými radioaktivními zářiči 6 o C o .

18 obr., 37 str.
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RADIOACTIVE SOURCES FOR MEDICAL- AND OTHER SPE-
CIAL USES. - TECHNOLOGICAL PROBLEMS OP THE PRO-
DUCTION OF SEALED SOURCES.

The report contains technological working instructions for the
filling of the irradiation unit CHISOBOX with sealed radioacti-
ve 6 o C o sources,

18 fig., 37 pp.

265/75

Kornel STOPEK, Vladimír BORČEVSKÝ, Petr ŠKRABÁLEK,
HanuS VLČEK

ZDOKONALENI' TECHNOLOGIE VÝROBY NEUTRONOVÝCH
ZDROJU TYPU Am/Be

Byl proveden rozbor dosavadní technologie přípravy neutro -
nových zdrojů typu Am/Be a studovány možnosti zlepšení ho-
mogenity směsí 2 4 1 A m O 2 + Be a dispersity aktivní složky ve
směsi.

Byla navržena nová metoda srážení amerlcia pro přípravu ra-
-směsf AmO2 + Be a dávkování ra-směsi do pouzder na zák-
ladě měření toku neutronů. Je popsáno měřicí zařízení, umož-
ňující měření neutronového toku zdrojů přímo v lince. Měření
vzorků s e provádí přes plexlstěnu boxu. Bylo navrženo table-
tování aktivní směsi AmO2

 + Be, které je výhodné pro větší
" skládané " zdroje. Byl vyvinut nový způsob svařování pouz-
der neutronových zdrojů a vypracován ideový návrh linky pro
přípravu neutronových zdrojů typu Am/Be.

2 obr., 11 lit, 42 str.
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IMPROVEMENT OF THE PRODUCTION TECHNOLOGY OP

Am/Be NEUTRON SOURCES

An analysis of the existing production technology of Am/Be

neutron sources was performed an-J the possibilities of the

improvement of the AroO2+Ba mixture homogeneity and

dispersion of the active component in the mixture were stu-

died.

A new method of americium precipitation for the preparation

of the radioactive AmO2 + Be mixtures and for the dosage of

the radioactive mixture to the capsules, based on the measu-

rement of the neutron flux, was designed. A measuring devi-

ce enabling to measure the neutron flux of the sources imme-

diately in the line is described. The measurement of the samp-

les is effected through the perspex wall of the box. The tab-

letting of the active mixture AmO2 + Be was suggested which

is suitable for larger sandwich-type sources. A new welding

technique for u ie neutron source capsules was developed and

a design of a production line for Am/Be neutron sources was

prepared.

2 fig., 11 ref., 42 pp.

266/75

Jiří PLCH, Jaroslav ZDERADIČKA

ETAI'ONÁŽ 1 1 3 S n A MĚŘENI' PRAVDĚPODOBNOSTI ZÁCHY-

TU P K U 1 1 3 S n

Byla navržena a experimentálně ověřena etalonáž 3Sn, kte-

rý je v radioaktivní rovnováze s 1 1 3 m I n . Použité metody zaru-

čují výslednou chybu stanovení aktivity rovnou + o,8 % a jsou

založeny na koincidenčním i nekolncldencním měření pomocí

4 Jr/3 - Y koincidenčního zařízení. Antikoincidenčním i koinci -

denčním měřením byla stanovena hodnota pravděpodobnosti zá-

chytu elektronu ze slupky K, rovná o,84o + o,ol.

4 tab., 7 obr., 28 lit., 42 str.
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STANDARDIZATION OF U 3 S n AND MEASUREMENT OP

CAPTURE PROBABILITY P R IN 1 1 3 S n

The standardization of 1 1 3 S n which is in radioactive e quill -

brium with ^ n was designed and experimentally verified ,

The used methods quamntee the overall error of activity de-

termination of £o,8 % and are b a s e d on coincidence and non-

-coincidence measurement by means of a <ilTfi-y coincidence

device. The probability value of the K-electron capture deter-

mined by coincidence and anticoincidence measurement was

found to be o,84o + o,ol.

4 tab,, 7 fig., 2 8 ret, 42 pp.

267/75

Pavel DRYÁK, Jaroslav ZDERADIČKA, Jiří PLCH, Ladislav
KOKTA, Pavla NOVOTNÁ

METODY PRO STANOVENI' RADIONU KLIDOVÉ ČISTOTY ETA-
LONOVÝCH ROZTOKU 3 5 S , 3 2 P , 9 o S r 9 o X, U 7 P m

Pro účeiy spektrometrie beta byl zkonstruován polovodičový
spektrometr s jedním Si(Li) detektorem, chlazeným kapalným
dusíkem. Geometrická účinnost detekce je asi l o % 4 7T sr.Do-
sažené rozlišení pro konverzní elektrony 1 3 7 m B a o energii
624 keV je 2,6 keV (PWHM). Pro účely analýzy spojitých spek-
ter beta byl vypracován program v jazyce FORTRAN na ko-
rekci deformace naměřeného spektra zpětným rozptylem. Uve-
dená metodika umožňuje stanovení maximální energie spektra
beta s přesnatí + 5 keV.

Je navržena metodika kontroly čistoty etalonových roztoků
3 2 P , 9 o S r a u 7 P m , Metoda je založena na využití polovodi-
čového beta spektrometru Sl(Ll). Pro nuklldy 3 5 S a 1 4 7 P m je
možno zaručit celkovou přesnost etalonáže 1,5 •}£> pro 3 ^S a

2,5 % pro U 7 P m , Pro r.uklldy 9 O S Í : a 3 2 P je k zaručení po-
žadované přesnosti etalsnáže 1 % nutno použít metody porov-
nání spektra s e spektrem čistého nuklldu.

4 tab., l o 3br., 18 lit, 35 str.
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METHODS FOR RADIOCHEMICAL PURITY DETERMINATION

OP STANDARD SOLUTIONS OP 3 5 S , 3 2 P , 9 o S r 9 oY, 1 4 7 Pm

A semiconductor spectrometer with one liquid nitrogen cooled

Si(Ll) detector was constructed for use in beta spectrometry .

The geometrical detection efficiency is about 4JT sr. The achi-

eved resolution for conversion electrons of Ba with an

energy of 624 keV is 2,6 keV (FWHM), For the purpose of

continuous beta spectra analysis, a program in the FORTRAN

language was prepared for the correction of the backscatter

deformation of the measured spectrum. The described techni-

que permits the determination of the maximum energy of the

beta spectrum with an accuracy of +5 keV.

A method for the purity control of standard solutions of S,
3 2 P , 9 o S r and 1 4 7 P m was designed. The method is based on

the use of a semiconductor Si(Li) beto spectrometer. The qua-

ranteed overall standardization accuracy is 1,5 % for S and

2,5 % for ^ ' P m , To warrant the required standardization ac-

suracy of 1 % for the nuclides 9 o S r and 3 2 P , the method of

comparison with the spectrum of the pure nuctideis to b e used.

4 tab., lo fig., 18 ref., 35 pp.

268/75

Jiří PLCH, Jaroslav ZDERADIČKA

OVĚŘENI'FUNKCE IJTp / Y KOINCIDENČNIHO ZAŘťZENl' PRO

VELMI VYSOKÉ AKTIVITY

Byla provedena analýza opravných vztahů na mrtvé doby a

nepravé koincidence dosud používaných při výpočtu aktivit při

4 JTfi -ykoincidenční metodě. I když pokus o zpřesnění těchto

vztahů nebyl úspěšný, ukázal, že tyto vztahy lze používat i

při aktivitách, které dosud experimentální zařízení měřit nedo-

voluje. Při analýze oprav byla též použita metoda Monte Car-



lo, která pomohla vyjasnit pravděpodobné nepřesnosti pouzí -

váných oprav. Bylo experimentálně prokázáno, že dosud nelze

vždy s naší aparaturou měřit vzorky o aktivitě vyšší než

l o 4 Bq, a byly nalezeny příčiny, spočívající v nesprávné funk-

ci jednokanálového analyzátoru používaného v kanále gama

při vysokých aktivitách,

3 tab., 15 obr., 7 lit, 6o str.

PERFORMANCE CONTROL OP THE 4/T/3 -yCOINCIDENCE DE-

VICE FOR VERY HIGH ACTIVITIES

An analysis Is presented of dead time and accidental coinci-

dence corrections hitherto used for the computation of activi-

ties by the 47T/3 -^coincidence method. Although the attempt to

give more precision to these relations was not successful, it

has shown that these relations may be used even for such

activities which cannot be measured experimentally as yet. The

Monte-Carlo method which was also used in the correction a-

nalysis helped to elucidate the probable Inaccuracies of the

corrections used. It was shown experimentally that our pre-

sent apparatus does not always permit to measure samples

with activities exceeding lo* Bq and the reasons for this were

found in the wrong performance of the single-channel analyzer

used in the gamma channel for high activities.

3 tab,, 15 fig,, 7 ret, 6o pp.

269/75

Ladislav KOKTA, Jaroslav TROUSIL, Vratislav SVOBODA, Jiří
PREJ ZA

METROLOGIE RADIONUKLIDU, OSOBNť-DOZIMETRIE A ANA-
LYTICKÉ METODY
(Závěrečná zpráva o plnění resortních úkolů v období 197o-75)

Zpráva obsahuje tři nezávislé části :

1. Metrologie radionuklidů
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2. Nové metody osobní dozimetrie

3. Analytické metody pro kontrolu kvality Izotopových pre-

parátů

V 1 části je zpráva zaměřena na etalonové roztoky s cílem

zavedeni absolutního měření do praxe, na stanovení radionuk-

lidové čistoty pro zvýšení spolehlivosti a přesnosti měření, na

etalony pro spektrometrické účely a na etalony některých dal-

ších dozimetrických veličin.

Část 2 byla zaměřena na vývoj stopového ťetektoru pevné fá-

ze, zvláště v kombinaci se ětěpitelným materiálem, na automa-

tizaci přípravy dozimetrů, na výpočet dávek v oblasti rychlých

a intermediálních neutronů, na korekci fadingu a na provozní

zkoušky.

Část 3 byla zaměřena na průzkum aplikace sloupcové kapali-

nové chromatografie pro dSlení a. analýzu sloučenin znače -

ných ^ C a ^H, na použití infračervené spektrometrie k ana-

lýzám C-značených sloučenin, na plynově chromatograflcké

metody hodnocení C aminokyselin a na srovnávací analýzy

v rámci RVHP.

5o2 lit. Io6 str.

METROLOGY OP RADIONUCLIDES, PERSONAL DOS1METRY

AND ANALYTICAL METHODS

(Final report on department research performed during 197o~7?)

The report contains three independent parts :

1. Metrology of radionuclides

2. New methods of personal doslmetry

3. Analytical methods for quality control of Isotope prepara -

Uons

Patr 1 deals with standard solutions with regard tc the intro-

duction of absolute counting methods into routine measurement,

with radiochemical p'-rity determination fcr improvement of mea-

- 5o -



surement reliability and precision, with spectrometric and so-

me other doslmetric standards.

Part 2 Is concerned with the development of a solid state

track detector, namely in combination with fissionable materi -

al, with dose calculations in the range of fast and i.inii-medi-

ate neutrons, with fading correction and performance testing.

Part 3 deals with liquid ce'umn chromatography applications

for the separation and analysis of " C and H-labelled com-

pounds, with infrared spectrometry for the analysis of -^C-la-

belled compounds, with gas chromatographic assays of 14C a-

mino acids and with comparative measurements within the mem-

ber countries of the Council for Mutual Economic Assistance.

5o2 ref., I06 pp.
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A U T O R S K Ý R E J S T Ř Í K

( 1958 - 1975 )

A U T H O R I N D E X

( 1958 - 1975 )

Č í s l a za jménem označuj í č í s l o výzkumné zprávy.

The f igures r e f e r t o the number of the research report.

BSSADIK Anton 53

BISCHQF Rudolf 17 i 235 38

BLAHA Lubomír 204; 222

BOHÁČEK Luboš 210; 2 3 9 ; 258

BORČEVSKÝ Vladimír 86; 90; 9 2 ; 100; 102; 103; 110; 117; 265

BOUEALOVÁ Milsaa 216; 217i 223; 2jFj 231; 232; 242; 243

BREJCHA František 36; 38

BRODILOVÁ J i ř i n a 97

BROŽ Jindřich 2 1 1 ; 235

BUČINA Ivaa 32; 335 35; 4 0 ; 56; 57; 58; 59; 60; 63; 67; 68;
7 0 ; 7 1 ; 7 4 ; 7 5 ; 77; 88; 89; 9 0 ; 9 1 ; 9 2 ; 97; 105;
119; 1 2 1 ; 122; 123; 124; 125; 135; 136; 137; 138;
139; 158; 159; 160; 162; 163; 164; 165; 166; 178;
179; 180; 181; 182; 187; 189; 190; 192; 193; 194;
188; 195; 2 0 0 ; 201

BUDÍNSKÝ Marian 125

DAVID Ladislav 119

DĚDEK Vladislav 19; 29; 37

DĚDKOVÁ Věra 156

DOBROWOLSKI Marek 147

DRYÁK Pavel 1645 180; 182; 192; 195; 201; 215; 220; 221; 228;

250; 267

DVOŘÁKOVÁ Věra 257

EKL Jindřich 42; 55; 8 3 ; 106; 131; 132; 1 3 3 ; 143; 210; 238; 256

FEJTEK Jas 5 2 ; 5 4 ; 7 3 ; 8 1 ; 99; 127; 155; 212; 219; 241; 248;
262

FILIP J i ř í 4 9 ; 55? 66; 8 3 ; 84; 87; 106; 113; 114; 115; 116;
131; 132; 133; 134; 141; 142; 143; 144; 156; 171*
203; 210; 239; 258

FORUÁČEK Viktor 45; 81; 99

FRIDRICH Bedřich 53; 82; 86; 90; 92;;100; 102
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Ivo 66

HANZLÍK J. 252
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HAVLÍČEK František 22; 25

HAVLÍČEK Jaroslav 141

HAVLOVÁ Jaroslava 261
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KOKTA Ladislav 32, 33; 35; 58; 64; 68; 69; 77; 88; 122; 135; 161;
165; 193; 194} 214; 218; 229; 230; 233; 234; 242;
243: 250; 2 5 1 : 267; 269

KONEČNÍ Jaroslav 59

KOPOLDOVÁ Jiřina 156

KOOTECKÝ Zdeněk 42

KOVÁŘ Joaef 28
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KREJČÍ Kamil 109; 110

KUBÍK llarlo 22? 48; 50; 61; 126; 147; 176; 177

KUČERA Pavel 56; 67; 72

KUKLOVÁ Zdeňka 111

KYSELA František 34

LISTWAN Wladyslav 147

LUPÍNEK Vladimir 146

MADĚRA Vladimír 23; 38; 153} 213; 227; 245

MACH Uiroalav 6

MAREK Jiři 199

MARŠÁL Jaroslav 32; 33; 35; 73; 96; 98; 103; 124; 147; 185;

209; 220; 246; 248; 262

MATOUŠEK Stanislav 7; 11; 24; 26; 28

MATOUŠKOVÁ Helena 43

MATUCHA Miroslav 41; 84; 85; 169; 196; 199; 205; 213; 227; 245

MORAVEK Josef 5; 13; 42

UHLÍK Antonín 49

NEJEDLÝ Zdeněk 42; 55; 83; 106; 131; 132; 133? 143; 171; 203;

210; 238; 256

NOVÁK J iř í 41; 47; 146; 169

NOVOTNÁ Pavla 68; 88; 122; 135; 165? 133; 194; 214} 218; 233;

234; 250; 267

OFPEUP Jiří 2; 4; 9; 16; 20; 27; ji; 36; 44; 46

PALSZ Miroslav 153

PAPEŽ Karel 23

PAPEŽOVA Zora 18; 19

PEČ Vladimír 256

PÉKNICE Jiři 172

PEŽEK Miroslav 79; 151; 206; 207; 224; 225

PLANDER Emil 22; 25; 39; 45; 78; 81; 99; 111; 112; 120; 127;
149; 152; 168; 197; 205; 261

PLCH Jiři 73; 121; 124; 136; 137; 138; 158; 161; 162; 16.3;
187; 188; 189; 190; 191; 192; 193; 201; 217; 218;
229; 230; 231; 232; 233; 234; 242; 243; 249; 250;
251; 266; 2Ó7; 268

POLANSKÁ Jitka 69

POP Miroslav 99

PREJZA Jiří 269

PROCHÁZKA Jiři 101; 107; 111; 153
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PROCHÁZKA Václav 118; 240

PHOUZA Zdeněk 262

PSITASIL Ladislav 49; 84; 104; 116; 144; 156; 171; 203; 239; 258

PTÁČEK Vladimir 147; 208

PULTAH František 151; 206; 207; 224; 225

RUSNOK Josef 226

SATORIE Zdeněk IDO; 102; 109; 110; 117; 140; 202

SINGSa Jan 179; 198; 219; 226; 252; 262

SLEZÁKOVÁ Dana 120; 261

SMAŽÍŠ Miroslav 45; 112} 168; 198; 257

STOPEK Kornel 96; 103; 140; 202; 211; 265

SUK Bohumír 140; 211; 235

SÚĽOVSKÁ Radka 200

SVOBODA Vratislav 18; 19; 29; 37; 41; 47; 62; 98; 101; 118; 128;
148; 213; 227; 236; 237; 245; 254; 263; 269

ŠIláEČKOVÁ Helena 75; 92; 97; 129; 130; 167; 178; 179; 193; 201;
220; 246; 247

SKRABÁLffi P e t r 265

SLONC Tomáá 248; 262

ŠPAČKOVÁ Miroslava 60; 198; 212; 220; 241; 252; 262

ŠPANĚL J i ř i 59; 63; 7 1 ; 75} 76; 89; 90; 9 3 ; 123

2PIRK Joasf 99

ŠŤASTNÝ Jan Ľ U : M l

ŠTĚPÁN Oldřich 50; 6 1 ; 65; 94; 103; 145; 147; 149; 175

STVERÁK Bohiadl 50; 6 1 ; 94; 145; 184; 223

ŽVAHC Zdenek 253

THÝH J i ř í 175; 186; 253

TOMANOVÁ J i t k a 99; 112; 120

TOMKOVÁ Eva 127
TROUSIL Jaros lav 34; 40; 60; 9 1 ; 119; 139; 159; 16S; 179; 181;

198; 200; 212; 213; 220; 226; 241; 248; 252;
262; 269

TRUBAH Milan 34

TYPEOT Zdeněk 28

VÁGKR Josef 36; 46

VÁVRA J i ř i 69

VÁVRA Stani s lav 29; 98; 101; 107; 128; 146; 148; 149; 157; 169;
174; 183; 199; 213; 237; 240; 263

VEBERSÍK Vlast imil 1- 10
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VENDLOVÁ Jitka 257

VÍTOVA Uario 51

VIČEK Hanuš 265

VLČEK Jaroslav 192

VOSKOVÁ Jana 157; 173; 183; 236; 254; 263

VODRÁŽKOVA Milena 64; 59; 7 7 ; 88

VOLNÍ Jro-oalav 167; 178; 179; 201; 220; 221; 264

VONDÄUSKA Václav; 264

VYŠATA František 49; 87; 115; 134; 142

WICHNER Juraj 29; 45

ZAHÁLKA Jindřich 14; 45; 7 8 ; 127; 170; 197; 205; 261

ZÁĽESKÝ Karel 56; 67; 72

ZÁVADA Milan 52; 54; 80

ZDERADidfKA Jaroslav 57; 59; 63; 70j 89; 92; 9 3 ; 121; 123; 136; 137;
138j 158; 161; 162; 163; 187; 183; 1S9; 190;
191; 192; 216; 217; 229; 230; 231; 232; 233;
234; 242; 243; 249; 251; 266; 267; 268

ZÍDEK Vlastimil 147; 185; 209; 251

ZHOÍUHD J i ř i 66; 87; 113; 144

ZYCH Oleg 155

ŽILKA Luděk 196; 199; 205; 213; 227; 245

ŽITNÝ Rudolf 253
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V S C N í R E J S T ň Í K

( 1958 - 1975 )

Odkazy se vztahují na číslo výzkumné zprávy .

A. Radium. - B. Svítíoí barvy. - C. Značené sloučeniny. - D. Uzavřené zářiče.
E. Generátory radionuklidů. - F. Analýza. - G. Metrologie radionuklidů. -
H. Oaobni dozimetrie. - I . Radioindikátorové metody. - J. Radiační chemie. -
K. Radioizotopové př í s t ro je . - L. Radioizotopové zdroje energie. - M. Radio-
aktivní odpady.

A. RAD Pat.
- izo lace, od P t , Au, Ag, l j

z odpadu, p ř i zpracování uranu, 23 ;
RaD, RaF a Po, 10;

- z á ř i č e , př íprava e lektrogalvanizací , 17; odstřeaováním, 235.

B. SVÍTÍCÍ BARVY.
- fosfory b e t a , 35 1 4 7 P m , 52; t r i t i u m , 80.

C. ZNAČENÉ ORGANICKÉ SIOUČEMNY.
WC ! adenin- M C(U), 55;

adenin-CS-Wc]. 113;
aminokyaeliny-l4c(U)i 42;
azathymin- [4,5-14C] , 5;
azauracil-[4,5-14c], 5 i
5-bromouracil-[2-14C], 13;
cyt03Ín-14C(U), 55;
deaoxyribonukleosidy-WcCU), 171; 203;
desoxyuridin-[2-14cX 87;
5-f luorouracil-[2-l4C] f 114;

formaldehyd-14C, 66;
guanitt-Wcjo), 55.
kyselina octová-[l^1 4C], 144;
kyselina octova-[2-1 4C], 144;
kyselina octová-[l,2-14c], 171 j
kyselina orotova-14c(U), 258;
kyselina orotová-[2-14c]f 171; 258;
kyselina orotová-[7-1 AC], 171;
kyselina orotová-[2,4,5,6,7-1 4C], 203;
mastné kyseliny-14c(U), 42;
methyljodid-^C. 144;
6-methylurac i l- i 4 C(U), 258;
nukleové kyseliny, složky-14c(U), 132; 257;
nukleosid-5idifosfáty-14c(U). 134;
nukleosid-5-lmonofo3fáty-[2-i4c], 143;
nukleo sid-5itri f osfáty-[2-14c], 143;
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orotiůin-5ifosfát-[2-MC]> 203;
orotidin-5if osfát-[7- 1 4C], 203;
pararonnaldetiyd-14C, 66;
polymerní DMK a RHK, 257:
ribonukleoaidy-14C(U}, 42: 210;
ribonukleosid-5idifO3fáty-We (U), 106;
ribonukleoaid-5itrifoafáty-1 4C(U), 83;
ribonul£leo-tidy-14C (U), 210;
D-ribosa-14C(U), 55; 131;
thymidla-Ca-Wc], 87;
thymidia-[2-14c]l 87;
thymidin-5idifosrát-.[2-14C], 171;
thymidin-5imonoŕos f áty- 1 4C, 25 6;
thyaidin-Si-trifoafáty-1^, 256;
•thymia-La-^C], 87;
thymin-[2, tt-Wc ] , 144;
thymin-^cíO), 239;
uracil-ltcCU), 55;
uracil-[2- 1 4 C], 87;
uracil-[2,4>5,6- 1 4C], 203;
uridin-5idifosfát-[2-1 4C], 171;

: adenositt-C8-3H], 203;
i ^ 258;

13;
5-^H], 239;

^ , 219;
bi8-2-chlorethyl-[l,2-JH2]-methylafflin hydrochlorid, 66;
5=bromouracil-[6-3H], 13; 42;
cytidin-CS-^H], 142;
cytoaift-[5-3H], 142;
2ideoxyuridia-[5-3H], 171;
5-fluoruracil-[6-3H], 141;
guanosin-Ca-^], 203;
5-halogenderiváty deo3y\iridinu-3H(base), 171;
chloramfenikol-3^, 13;
5-joduracil-[6-3H], 142;
kyaelina 5-bromorotová-3H, 13;
kyaelina orotová-[5-3H], 171;
orotidia-5ifosfat-[5-3Hj, 203;
thyfflidin-^mooofosfáty-^H, 256;
thynidin-Sitrifosfáty-^, 256;
thymin.[6_3H], 66;
tryptofan-3H(G), 13;
ure.oil-C6-3H], 115;
uridin-5imonofosfát-[5-3H], 203;

1 3 1 I j bengálska červeň- 1 3 1I, 49;
aippuran- 1 3 1 I, 49;
S-joduracil- 1 3 1 ! , 13;
Kongo červeň-^l i , 104: 116;
kyselina 5-jodorotová-1;31I, 13;

3^S t dichlorpromazin-35s, 13;
fenothia2Íny-35C :. 13;
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chlorpromazin- S, 13;
6-mericaptopuri&-35s, 13;
2>thiouraciL-35s, 13;

^ r i S-bromuracil-^Br, 13;
kyselina S-bromorotová-^Br, 13;

2 0 3 H g i neohydrin-2O3Hg, 84;

- kontrola čistoty, 29; 41; 47; 85; 118; 146; 169; 172; 199} 213; 245; 263;

- stability, 156.
B. UZAVŽEMÉ ZÁfilČE.

- alfa eliminátory elektrostatického náboje, 82; 100;

- brzdné zářiče, 86; 102; 117;

- 85Kr-kryptonáty, 110;

- Uôssbauerovy zdroje, 109;

- neutronové zdroje, 82; 100; 265;

- ozařovače CHISOBOX 6 0Co, 264;

- příprava zářičů práškovou metalurgií, 53;

- zářiče s vysokou specifickou aktivitou, 86*

K. GENERÁTORY RADI0NUKLID8.

- generátory 9 9 m T c . 140; 211.

? . ANALÝZA.

Metody i absorpce beta, 6;
aktivačni analýza, 98;
gama spektrometrie, 64; 193;
chromatografie v tenké vrstve, 146; 169; 213; 227;
návrh směrnic pro zkoušky radioaktivních preparátů, 172;
papírová elektroforesa, 6; 29; 41; 47; 85; 146;
papírová chromatografie, 146;
plynová chromatografie, 7; 11; ?69; 196; 199; 213; 227; 245;
polarografie# 29;
radioanalytické metody, přehled, 149;
radiometrické metody, 97; 107; 128; 148; 157; 169; 183; 240;
sloupcová, chromatografie, 263;
spektrálni analýza, 29; 37; 41; 47; 85; 98; 101; 107; 118; 128;

146; 148; 157; 173; 174; 183; 196; 199; 227;
236; 237; 254;

Analyzované materiály i 3 2 J , 2 4 N a , 3%, -»6
C 1 121! 9 0 S r j 893- 6;

Ŝ H ^ 3 3 7 5 4 45
1 121! 9

5 4 C U J 45 C a > 1 8

anorganické radioaktivní ionty, 29;
deuterosloučeniay, 29;
etalonové roztoky 2 0 3 Hg, ^ A u , 1 4 4 Ce, 193;
izotopy jodu, 97;
lig a sl it iny, 173;
ocel, 237;
směsi zářičů gama, 64;
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těžké kovy, 118;
velmi č i s t é a nukleární mater iá ly, 98; 101; 107;

186; 148; 157;
183; 240;

vzácné zeminy, 240;
uran a jeho s o l i , 174;
Z r - a l i t i n y , 236; 254;
aminokyseliny, 4 1 ; 199; 213; 227; 245;
cukry, 47;
hippuran, 199; 213;
chlorované uhlovodíky, 196;
mastné kysel iny, 199; 227;
nukleOBidy, 4 1 ; 47;
nukleotid-5Atrifosfáty, 85;
radiofarmaka, 146; 172; 227;

- závěrečná zpráva resor tního úkolu, 269.

G. METROLOGIE RADIONUKLIDU.

Absolutní stanoveni povrchové dávky plošných zářiSo b e t a , 145;
Abaolutní měřeni : " c , M . 76. i O 6 a u > 210p b j 210pO j 7 6 ; ^ .

9 C * 137 147 9 3 . K-záři5ů, 121; 3 H , 122;
23; l 5 3 ! ^ 0 ^ 1 ^ 136; 5 5 F eb e t a - a m a zář ičů, 123; 1 5 3 Evt^ L 0 3 m Bh, 136; 5 5 F e , 137;

88y f "5sr, ^ 7 Co, 138; ^ ^ a . 158- ^jf i^ ^ 3 X e , 160;
239pU f 162; l ^ C d , 163; 39n5í(j+99m]>Cj 187; roztoků
1 9 7 H g , 189; roztoků 2 2 N a . 190; etalonových roztoků
3 5 S , 191; 1 9 2 I r , 216; ^ C u , 217; ATT - p o č í t a č i , 57;
reprodukavatelnost, 192; 7 5 S e , 229; 1 3 1 C s , 230;
^ ' i , 231; 1 7 o Tm, 232;

Etalony « 32: 33;
2 2 6 R a , 56; EL, 6 3 5 p p i 4 C , 70; pro spektrometri i a l fa , 70;
plošné EU, ffi, 71 : Ra, RB, EV, 74; 92; dávek gajna^beta, 164;
s imuluj íc í gama ^ 3 ^ I , 194; směsného zářeni, 214; primární e t a -
lony hus to ty toku tepelných neutronů, 215; radiochemická č i s t o t a
roztoků, 193; 218; 233; 265; expoziční vydatnosti zářičů sima,
228; roztoky 7 5 5 e , 229; roztoky 1 3 l C s , 230; roztoky lTOpm> 232;
konverzních elektronů, 243; l 3 9 C e , 249; 1 1 3 S n , 266;

ident i f ikace maxim, energ i i beta , 77;

i n e r t n í proporcionální počí tače, 58;

ionizační detektor pro plynovou chi-omatografii, 11;

ATT ionizační komora pro etalony 2 "Ba, 56;

jednokryatalová s c i n t i l a č n i spektrometrie, 135;

47T/3 -J 'koii icidenční metoda, 59; 73; 124; 251; 268;

měření 3H a 2 2 6 R a v atmosféře, 35;
izotopových 3měsí, 130;
aerosolů v jaderné elektrárně A-l, 167;

metrologie radionuklidů, základy, 32j 33;

polovodičové spektrometrie a l fa , 181;
beta, 250; 267;
gama, 165; 214; 234;

proměřování radiochromatogramů, 35;
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přenosný s c i n t i l a č n i měřič dávkové i n t e n z i t y , 185; 209j

r e l a t i v n í měřeni zář ičů beta> 68j 69;
neutronových zdrojů, 72; 125;
nízkých a k t i v i t gama, 105;
vysokých akt iv i t , game.* 67;

spektrometrické eta lony a l fa , 70;
X-gama, 242;

spektrometrie z á ř e n i be ta , 250;
gama, 35;

s lož i tých směsí zářičů gama, 64;
záření gama, 35;

závěrečná zpráva resor tního úkolu, 269.

H. OSOBNÍ DOZIMETRIE.

Exoelektronová emise, 219;

Filmová dozimetria, t e o r i e , 34; r t g - z á ř e n í , 40; neutronů, 60; 262;
směsného záření beta-gama a X, 91; h a v a r i j n í , záření b e t a ,
gama, X a tepelných neutronů, 139; vyhodnoceni výzkumu,
1964-1969, 159; havar i jn í dozimetria, 166;

Fotovodivoatní dozimetrie, energetická z á v i s l o s t , 181;
c i t l i v o s t pro neutrony, 182; 219;
kompenzace energetické z á v i s l o s t i , 200, 219;

Radiofotoluminiscence, 219;

HTL dozimetrie, měřeni a kal ibrace HTL s k e l , 178; 201, 220; 221, 246, 247;
aluminofosfátová skla, 241; HTL dozimetr, 248; energet ic-
ká záv i s los t KTL dozimetru, 179; 212; 219; c i t l i v o s t pro
neutrony, 180; 221; l i t e r á r n í r e š e r š e , 198; prstový do-
zimetr, 262;

Stopové detektory pevné fáze, 219; 226; 252; 262;

Závěrečná zpráva resor tn ího úkolu, 269.

I . RAPIOINDIKÁTOROVŽ KBTOBY.

Aplikace v chem.inženýrství, přehled, 149; průtokové reaktory , 174; doba
prodlení , 48; 95; 155; rozdě lení doby prodle-
n i , 126; 176; 253;

Katalyzátory, z t r á t y Pt-kata lyzátoru p ř i výrobě HHOj, 25; povrchové v l a s t -
n o s t i , 65; povrchové v las tnos t i^z lepšení ozářením, 94; 145;
povrcliová topografie alkal ických promotorů, 184; 223;

Lokalizace, zaseknutého ježka, 50; rozhraní mezi dvěma produkty, 61;

Mícháni, účinnost, 126; doba homogenizace, 126;
netěsnost i v ropovodech, detekce, 50; 96; 103; 147.
optimalizace pyrolýzy benzinu pro výrobu etylénu, 186;
průtoková měření, materiá lu v rotačních pecích, 22; d i s t r i b u c e průtokové-

ho objemu, 126; vysoké průtokové r y c h l o s t i , 77; voda
a vodní disperze, 204; proudnice v sklářských vanách,
208; povrchové vody a vodní disperze, 222.
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J. RADIAČNÍ CHSMIE.

Aplikace v chem.inženýrství, přehled, 149;

Dřevoplastické materiály, 15;
dýhy, 224;
obkladové materiály, 206;
podlahové materiály, 207;

Chlorace metanu, 120; 152;
aromatických uhlovodíků, 168;
propylenu, 170;
toluenu, 197;

Izomerace kyseliny maleinové, 39;

Nátěry, 225;
Ochrana potravin, omezení k l íč ivos t i brembor, 111;

Roubováni viskosy, 79;

Sulfoxidaco n-alkanů, 112;

Syntéza tetrabromxylénu, 45; 49; 81; 261;
1,1,2-trifluor-l-brom-2-chloretanu, 127;
metylchloroformu, 197; 205.

K. RADIOIZOTOPOVÉ pftíSTBOJE.

Bezdotykové mořeni, 4; 9;

Hlásič požáru, 26;

Huatoměr, 21;

Kontinuální analýza plynů, 24;

Kontrola materiálů a výrobků, pomocí absorpce beta, 2;

Měřiče hladin, 12;

Plynová chromatografle, 281;

Průmyslová měření a automatizace, 16; 20; 27; 31; 36; 46;

Tlakoměry a použitím abaorpce gama, 8; 15.

L. RADIOIZOTOPOVÉ ZDROJE gHERGIE.

Termoelektrické zdroje do 1 « ( e ) , přehled, 202.

li. RADIOAKTIVNÍ ODPADY.
ppfíDekontaminace důlních vod s Ha, 38;

Koncentrace, balení, ukládání, 30;
Odstraňování radioaktivních odpadů, 14;
Zpracování biologických odpadů, 43; 153; 154.
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S U B J E C T I N D E X .

( 1958 - 1975 )

The figures r e f e r to the number of the research repor t .

A. Radium. - B. Luminous p a i n t s . - C. Labelled compounds. - D. Sealed sources.

E. Radionuclide genera tors . - F . Analysis . - G. Metrology of radionucl ides . -

H. Personal dosimetry. - I . Radiotracer app l i ca t i ons . - J . Radiation che-

mis t ry . - K. Radioisotope gauges. - L. Radioisotope power supp l i e s . -

1Í. Radioactive wastes.

A. RADIUM.

- separation from P t , Au, Ag, 1;
from uranium process wastes , 21;
of RaD, RaF and Po, 10;

- sources, p repara t ion by e l ec t rop l a t i ng , 17;
by centr i fuging, 235.

B. LUMDIOUS PAIHTS.

- with beta phosphors, 3; 14'Pm, 52; 54; tritium, 8o.

C. LABELLED ORGANIC COMPOUNDS.
14C i ace t i c a c i d - [ l - 1 4 C ] , 144;

acetic acid-[2-1 4C], 144;
acetic acid-[l ,2-l4C], 171;
adenine-14C(U), 55;
adenine-[8- l40], 113;
aminoacids-14C (U} . 42;
azathymine-[4,5-l4C]> 5;
azauraci3^[4,5-14C], 5;
5-brosnouracil-[2-14c], 13;
cytosine-l4c(U), 55;
deoxyribonukleosides-14C(U), 171; 203;
deoxyuridine-[2-14c], 87;
fatty acids-14C(U), 42;
5-fluorouracil-[2- i4C] , 114;
formaldehyde-1^, 66;
guanine-uC;(U), 55;
methyl iodide-wC. 144;
6-methyl uraciL-14C(U), 258;
nucleic acid components-14C(U), 132; 257;
nucleoside-5idiphosphate3-14C,('U}. 134;
nucleoside-5imonophosphates-[2-14c]f 143.
nucleoside-Sitriphosphates-CS-^C], 143;
orotic acid-14C(U), 258;
orotic acid-[2-14C], 171; 258;
orotic acid-[7-14C], 171;
orotic acid-[2,4,5,6,7-14CT, 203;

orotidine-5iphosphate-[7-14C], 203;
paraformaldehyde-14C, 66;
polymer DHA. and RHA, 257;
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ribonucleosldes- C(U), 42; 210;
ribonucl9Oside-5idiphosphateB-I4C(U), 106;
ribonuoleoslde-S-triphoaphates-^ClU), 83;
ribonucleotidas-14C(U), 210;
D-ribose-14C(U), 55; 131;

ine-Ca-^], 87;
87;

thymidine-Sidlphoapliate-CS-^C],, 171;
thymidiae-5-monophosphates-14C(U), 256;

y i d S r p p a í ) , 256;
thymine-14C(U)f* 239;
thymina-[cr-14cj, 87;
thyndne-[2,a-1 4C], 144;
uracil-wC(U), 55;
uraoil-[2-14cj, 87;
uracil-[2,4,5,6-1 4C], 203;
uridine-5idipliosphate-C2-14c]l 171-

adenosine-L8-%], 203;
adenogiiie-Simonophoaphate-CS-^H ] , 239;
adano8Íae-5itripho3phate-[8-3H], 258;
alanine-[3-3H]. 13 s
e-azauracil-rS--*!], 239;
o-azauridine-CS-^H], 239;
5-bromoorotic acid-%, 13;
5_bromouracil-[6-JH], 13; 42;
chloramphenicol- H, 13;
cytidine-CS-^H], 142;
cytosine-[5-3H], 142;
2'-deoxyuridine-[5-3H], 171;
S-f luorourac iW^H], 141;
guanoBine-CS-^], 203; ,
5-halogenderivatives of deoxyuridine--*H(base), 171;
5-iodouracil-[6-3H], 142;
orotic a c i d - C S - ^ , 171;
orotidine-5iphosphate-[5-3HL 203;
thymidine-S^monophospahtesrr-'H, 25ô;
thymidine-5itripho8phates-JH, 256;
•thymine-Ce-3^, 66;
trptophane-^HCG), 13;
uracil-[6-3H], 115;
uridine-Simonophosphate-CS-^], 203;

1 3 1 I i Congo r e d - ^ l l , 104; 116;
hippuraa-13!!, 49.
5-iodoorotic ac id- l 3 1 I , 13;
S-iodouracil-^1! , 13;
Rose Bengal-13^!, 49;

3^S 1 ohloropromazine-3^S, 13;
dichloroprtanazin©-35s f 13.
6-mercaptopurine^35 S, 13 j
phenothiazines=3:>S, 13;
2-thiouracil-3:>S, 13 5
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S B r : S-bromuracil^Br, 13 i
5-bromoorotic acld-^Br, 13;

2O3Hg» neohydrlne-2O3Hg, 84;

purity control of, 29; 41; 47; 85; 118; 146; 169; 172; 199; 213; 245; 263;

stability of, 156.

D. SEALED SOURCES.

Alpha eliminators of e l e c t r i c charge, 82; 100;

bremsstrahlung sources, 86; 102; 117;

irradiat ion unita CHISOBOX ^Co, 264;

^Kr-kryptonates, 110;

USaabauer sources, 109;

neutron sources, 82; 100; 265;

preparation by powder metallurgy, 53;

sources -with high spec i f i c ac t iv i ty , 86o

E, BAPIOHUCLlaS GENERATORS.
99BTc-generam>rs, 140; 211.

? . ANALYSIS.

Methods i act ivat ion analys i s , 98;
beta absorption, 6;
column chromatography, 263;
draft ru le s for tes t ing of radioactive preparations, 172;
gamma spectrometry, 64; 193;
gas chromatography, 7; 11; 169; 196; 199; 213; 227; 245;
paper chromatography, 146;
paper electrophoreais, 6; 29; 41; 47; 85} 146;
polarography, 29;
radioanalyt ical methods, review, 149;
radiometric methods, 97; 107; 128; 148; 157; 169; 183; 240;
spectral ana lys i s , 29; 37; 41; 47; 85; 98; 101; 107; 118; 128;

146? 148; 157; 173; 174; 183; 196; 199; 227;
236; 237j 254;

thin layer ehromatography, 146; 169; 213; 227.
Analysed materials t 32.P, 2 \ , 35S 36C , 1 3 1 T 9O3, 8 9 S r f 6 ;

86HJ. 134Ca> 1 3 7 C B , 54j . e j 64C u , 45c a , 18;
inorganic radioactive ions , 29;
iodine i sotopes , 97;
sulphide phosphors., 29; 37;
dauterocompounds, 29;
mixtures of gamma emittera, 64;
high purity and nuclear grade materials , 98; 101; 107;

128; 148; 157; 183; 240;
heavy 1̂  Hals, 116;
kg and a l loys , 173;
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rare earths, 240;
standard solutions 2 O 3 Hg, ^ A u , 1 4 4 C e , 193$
s t e e l , 237;
Zr-alloys, 236j 254;
aminoacida, 41; 199; 213; 227; 245;
fat ty a d d s , 199; 227;
hippuran, 199; 213;
ehlorinaisd hydrocarbons, 41j 47;
nucleoside-5itriphosphateB, 85;
radiopharmaceuticaxs, 146; 172; 227;
sugaTB, 47;

f i n a l report on research of analyt ical methods, 269.

G. METROLOGY OF RAPIONUCLIDES.

Absolute determination of surface doae of plane beta sources, 145;
absolute measurement of 1 4 C , 58; 7 6 As. 1 0 6 R u , 2 1 0 P b , 2 l 0 P o , 76; 89;

9 O 3 r , ^ C s , 1 4 7 Pm, 93; K-emittera, 121;
J H, 122; beta-gamma emitters, 123; W f i u f f i
55pe 137. 8% 8 5 S r 57C o ^Q. 1 3 3 B & , 158;
85Kr, ^ X e , 160; 239pu> i é 2 . 109 C d f 163;
99a4iO4.99mrc> 1 8 7 ; 5 8 ^ s o i u t i O n s ř 188; ^Eg solu-
t ions , 189; 2 2 N a solutions, 190; ^^Z standard so-
lut ions, 191; 1 9 2 I r > 216: ^ C u , 217; 7 5 3 e , 229;
131 230; ^ I , 231; 1 7 QTm, 232;

absolute measurement with 47T counters 57; 59;

absolute measurement reproducibi l i ty, 192;

477/} - y coincidence method, 59; 73; 124; 251; 268;

ATT counters, 57; 59;

ident i f ica t ion of maximum beta n e r g i e s , 77;

47T ioniaation chamber for 2^°Ha-standarda, 56;

ionisat ion detector for gas chromatography, 11;

i n t e r n a l proportional counter, 58;

measurement of % and ^ta in atmosphere, 35;

measurement of isotope mixtures, 130;

measurement of aerosols i n nuclear power plant A-l, 167;

metrology of radionuclides, general, 32; 33;

portable s c i n t i l l a t i o n dose-rate meter, 185; 209;

radiochromato^rapm scanning, 35;

radiometric analysis of iodine isotopes, 97;
re la t ive measurement of beta emitters, 69; 88;

neutron sources, 72; 125;
low gamma a c t i v i t i e s , 105;
high gamma a c t i v i t i e s , 67;

semiconductor alpha spectrometry, 181;
beta apectrometry, 250; 267;
gamma spectrometrj, 165; 234;
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single crystal sc in t i l l a t ion spectrometry, 135;

spectrometric alpha standards, 70;
beta standards, 250;
X-gamma standards, 242;

spectrometry of complex gamma mixtures, 64;
gamma radiation, 35;

standards, 32; 33;
225Ra, 56; SL, 63; 1 4 0 , 70; for alpha spectrometry, 70;
plane, S i , EZ, 71; 75; 225Baj SB) EV, 74; 92; of gamma and
beta doses, 164; simulating 1 J I , 194; of mixed radiation,
214; primary standards of thermal neutron flux density, 215;
radiochemical purity of standard solutions, 193; 218; 233i 265;
of exposure yields of gamma sources. 228; of solutions '^Se,
229; 1 3 1Gs, 230; ^ 1 , 231; 17°Tm, 232; of conversion
electrons, 243; of 139Ce, 249; 113Sn, 266;

f inal report on metrology research, 269«

H. PERSONAL POSMETRY.

Kxoelectron emission dosimetry, 219;

film dosimetry, theory of, 34; of X-rays, 40; of neutrons, 60; 262; of
mixed beta-gamma and X, 91 ; accident dosimetry of gamma,
beta, X-rays and thermal neutrons, 139; evaluation of re -
search work in 1964-1969, 159; accident dosimetry, 166;

photoconductance doaimetry, energy dependence, 181; sensit ivi ty for neutrons,
182; 219; e n e r ^ d«nendence compensation, 200;
219;

radiophotoluminescence, 219;

HTL-dosicetry, measurement and calibration of KTL-glasses, 178; 201; 220; 221;
246; 247; aluminophosphate glasses, 241; KTL dosemeter, 2485
KTL dosemeter energy dependence, 179; 212; 219; sensit ivity
for neutrons, 180; 221; l i t e ra ture review, 198; ring dose-
meter, 262;

solid state track detectors, 219; 226; 252; 262;

final report on dosimetry research, 269.

I . RADIOTRACER APPLICATIONS,

Catalyst studies, Pt-catalyst losses in HNO3 production, 25; surface pro-
per t ies , 65; surface properties, improvement by irradia-
t ion, 94; 145; surface topography of alkaline promoters,
164; 223;

chemical engineering applications, review, 149; flow reactors, 174;

concentration distr ibution, 126;

flow studies, of material in rotary k i lns , 22; flow-vjlume distr ibution, 126;
high flow velocit ies, 77; water and aqueous dispersions, 204;
streamlines in glass tanks, 208; surface waters and aqueous
dispersions, 222;

leak detection, in o i l pipe l ines, 50; 96; 103; 147;

location of jammed go-devil, 50; boundery between two products, 61;
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mixing efficiency, 126; homogenization time, 126;

optimation of gasoline pyrolyaiB for ethylene production, 186;

residence time, determination of, 48; 95; 155; dis tr ibut ion, 126; 176; 253.

Jo RADIATION

Applications in chemical industry, review, 149;

chiorination of, methane, 120; 152;
aromatic hydrocarbons, 168;
propylene, 170;
toluene, 197;

food preservation, sprout inhibition, 111;

grafting of viscose, 79 j

isomeriaation of maleinic acid, 39;

paints- 225;

sulfoxidation, of n-alkanea, 112;

synthesis of, tetrabromoxylene, 45; 49; 81; 261;
l,l,2-trifluoro-l-bromc>-5-chloretbane, 127;
methylchloroform, 197; 205;

wood-plastic combinations, 15;
wall linings, 206;
floor materials, 207;
veneers, 224.

K. RADIOISOTOPE GAUGES.

Contactlcas measurements, 4; 9;

continuous gas analysis, 24;

control of materials and fabrics, using beta ansorption, 2;

density gauging, 21;

gas chromatography, 281;

industr ia l gauging and automatic control, 16; 20; 27, JI- J6; 46}

level gauging, 12;

pressure gauging, using gamma absorption, 8; 15»

L. RADIOISOTOPE P0V.3R SUPPLIES.

Thermoelectric low-output generators up to 1 W(e), review, 202.

U. RADIOACTIVE WASTES.

Concentration, packing, disposal, 30j

decontamination of mine waters with ^2°Ha, 38;

disposal of radioactive waters, 14;

processing of biological wastes, 43; 153; 154.
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