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Zpráva je vypracována pro Výzkumný ústav stavebních

hmot se zřetelem na zadání úkolu "Metodika stanovení prvků

měřením gama kvant z interakce neutronů s prostředím".

Řešení úkolu bylo rozděleno do dvou etap. Tato zpráva obsa-

huje výsledky řešení I. etapy a řadu výsledků z hlediska

cíle zadaného pro II. etapu.

Cíl etapy I stanovil:

a/ návrh experimentálního uspořádání a metodického postupu

stanovení uhlíku včetně ověření citlivosti navrhované me-

tody,

b/ návrh a ověření kalibračních postupů pro kvantitativní

stanovení uhlíku s přihlédnutím na přítomnost křemíku,

hliníku, železa, kyslíku a vápníku.

Cíl etapy II stanovil:

a/ návrh experimentálního uspořádání a metodického postupu

stanovení Si, AI, Fe, Mg, Ca, H, S, O, N, P, K, Na,

b/ návrh a ověření kalibračních postupů pro kvantitativní

stanovení jednotlivých prvků uvedených v bodě a/.
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1. ÚVOD

1.1. Princip metod využívajících neutronů k prvkové analýze

Metody založené na použití neutronů k prvkové analýze

patří mezi jaderně-fyzikální metody, které se oproti jiným

fyzikálním metodám vyznačují řadou předností . Tak např.

dovolují vzhledem ke značné pronikavosti neutronů látkou

nedestruktivně analyzovat větší množství materiálu, hodí se

pro nepřetržitou kontrolu složení bez odběru vzorků, jsou

selektivní a rychlé. Všechny neutronové metody využívají

různých typů interakcí neutronů s látkou. Následkem inter-

akcí" neutronů s atomovými jádry může docházet k buzení záře-

ní, jehož energie je charakteristická pro různá atomová

jádra. Změřením energie emitovaného záření lze kvalitativ-

ně rozlišit různé prvky obsažené v analyzovaném materiálu.

Koncentraci daného prvku v látce lze pak stanovit kvantita-

tivně z četnosti emitovaného záření dané energie.

Tato práce se zabývá nalezením možnosti stanovení uhlí-

ku v různých materiálech, jmenovitě v hnědém uhlí, vápenci

a popílku, užitím nepružného rozptylu neutronů na jádrech

uhlíku. V tomto případě je studováno záření gama emitované

nepružně vzbuzenými jádry uhlíku. Zároveň byly identifiková-

ny píky odpovídající přechodům gama pocházejícím z dalších

komponent vzorku, jako např. Si, AI, Fe a O. Jako zdroj

neutronů sloužil v těchto pokusech zdroj Am-Be o aktivi-

tě 5 Ci.
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1.2. Nepružný rozptyl neutronů

Srážka neutronu s jádrem vede k jednomu z následujících

procesů:

1/ pružný rozptyl /n,n/

2/ nepružný rozptyl /n,n'/

3/ reakce s emisí nabitých částic /n,p/, /n,alfa/, ...

4/ reakce s emisí více než jednoho neutronu /n,2n/, /n,3n/# ...

5/ radiační záchyt /n,gama/

6/ štěpení jádra /n,f/

Z uvedených procesů v oblasti kinetických energií neutro-

nů 1 až 10 MeV dominují hlavně dva: pružný rozptyl a nepruž-

ný rozptyl. Na obr. 1, který je převzat z knihy Vlasová ,

jsou ukázány experimentálně zjištěné závislosti totálního

účinného průřezu a účinného průřezu nepružné interakce na ato-

movém čísle Z,naměřené užitím neutronů z Ra-Be zdroje. Z po-

rovnání těchto účinných průřezů vyplývá, že okolo poloviny

hodnoty totálního účinného průřezu připadá na nepružné inter-

akce. Druhá polovina připadá na pružný rozptyl. Tento závěr

plně odpovídá představě, že nepružné interakce jsou jedním

z hlavních a nejpravděpodobnějších procesů interakce rychlých

neutronů s jádry. Avšak vzhledem k tomu, že účinné průřezy

nepružných interakcí /n,gama/, /n,p/, /n,alfa/f /n,2n/ jsou

vůči účinnému průřezu nepružného rozptylu /n,n'/ pro většinu

prvků velmi malé , je dominujícím procesem mezi nepružnými

interakcemi v oblasti energií 1 až 10 MeV nepružný rozptyl
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Je-li kinetická energie neutronu E dostatečná pro

excitaci několika vzbuzených energetických stavů /hladin/

jádra, pak excitace každého z nich může probíhat se svou

vlastní pravděpodobností <^*__- /E-*€fc/, kde £. je ener-
lili i* ^ ••

gie neutronu po rozptylu. Symbol k označuje jadernou

hladinu, která je excitována. Jelikož měření tohoto účin-

ného průřezu nepružného rozptylu je velmi obtížné,uvádí

se často integrální průřez nepružného rozptylu,

k

Tato měření se provádí pomocí prahových detektorů, které

registrují neutrony s energiemi vyššími než je jistá prahová

energie E .

V tab. 1 jsou uvedeny hodnoty účinných průřezů nepruž-

ného rozptylu naměřené Grahamem a Seaborgem ' pro izoto-

py některých prvků užitím neutronů z Ra-Be zdroje. Analogic-

ky, v tab. 2 .jsou uvedeny hodnoty účinných průřezů nepruž-

ného rozptylu naměřené Phillipsem, Davisem a Gravesem '

užitím neutronů z reakce /d,t/, /E = 14 MeV/. Uvedené hod-

noty účinných průřezů, naměřené při jisté prahové energii E ,

určují pravděpodobnost takového nepružného rozptylu, při

kterém neutron ztrácí energii větší než je rozdíl E - E ,

tj. „ . £ •< E • Závislost hodnot (J* - na hmotnostním

čísle A naměřená užitím prahového detektoru 63Cu/n,2n/
4

s E = 11,5 MeV je ukázána na obr. 2. Tyto hodnoty jsou dobře

posány vztahem
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Obr. 1

Závislosti totálního, účinného průřezu a účinného

průřezu nepružné interakce /dolní křivky/ na ato-

movém čísle Z naměřené užitím neutronů z Ra-Be

zdroje /hodnoty 7 MeV a 4,5 MeV jsou prahové ener-

gie užitých prahových detektorů/
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Tab. 1 Hodnoty C* - naměřené Grahamem a Seaborgem '
nn

užitím neutronů z Ra-Be zdroje

Prvek
- /barn/

P r a h o v ý d e t e k t o r

27Al/n,p/ 56Fe/n,p/

C
AI

Fe

Cu

Bi

o,
0,

1,

42+0
78+0

98+0

,5

,08

,09

0,11+0,04
0,27+0,06

0,57+0,05

0,65+0,06

0,63+0,09

0

0

0

0

,06+0,
,34+0,

,62+0,

,89+0,

06

08

07

09

0,93+0,13

2,32+0,20

Tab. 2 Hodnoty
nn naměřené při E = 14 MeV '

Prvpk

c
AI

Fe

Cu

Cd

Pb

Bi

G"

P r a

63Cu/n,2n/

E = 11,5 MeV

0,76+0,04

1,06+0,05

1,45+0,02

1,51+C,O6

1,89+0,06

2,56+0,05

2,56+0,05

• - /barn/

h o v ý d e

27Al/n,p/

E = 2,6 MeV

0,28+0,04

0,62+0,07

1,21+0,03

1,32+0,05

1,66+0,07

2,29+0,04

2,22+0,08

t e k t o r

31P/n,p/

E =1,4 MeV

0,7 8+0,03

0,87+0,06

1,4 4+0,04

0,91+0,06

1,03+0,11
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Závislost hodnot C - na hmotnostním čís le A
nn
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kde R = /2,5 + 1,1 A 1 / 3 / . 10~ 1 5 m. Z obr. 1 a 2 vyplý-

vá, že účinný průřez nepružného rozptylu roste oměrem

od lehkých prvků k těžším.

Nepružný rozptyl, podobně jako endoergické reakce, má

jistý energetický práh. Je-li energie nejnižšího vzbuzené-

ho stavu rozptylujícího /terčového/ jádra rovna E^f pak

práh nepružného rozptylu E je roven:

P M H- m
E E
En " M

 Ei '

kde m a M jsou hmotnosti neutronu a rozptylujícího jád-

ra. Neutrony s energiemi E •<£ E_ se nepružně rozptylovat

nemohou, v tomto případě bude nejpravděpodobnějším procesem

pružný rozptyl. Nepružný rozptyl probíhá pouze tehdy, když
E_

kinetická energie neutronu převyšuje energii(nejnižšího

vzbuzeného stavu rozptylujícího jádra. V případě jádra izo-

12topu C, který je zastoupen v přírodní směsi uhlíku 99 %,

je nejblíže k základnímu stavu položena hladina o energii

4,44 MeV /obr. 3/. Odpovídající prahová energie E = 4,81 MeV.

Odtud plyne, že k vyvolání nepružného rozptylu neutronů na

jádrech uhlíku jsou zapotřebí neutrony s energiemi

E > 4,81 MeV. Z dostupných přenosných neutronových zdro-

jů nejlépe vyhovují zdroje Am-Be, Pu-Be a Pu-Be,

které mají oproti jiným zdrojům značný výtěžek neutronů

v požadovaném intervalu energií /obr. 4/.

Experimentální poznatky získané při studiu nepružného

rozptylu neutronů na jádrech uhlíku je možno nalézt v řadě

původních prací, např. ° ; shrnuto v knize Strižaka .
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-Obr. 3

12 13Schema energetických hladin jader C a C,

převzato z práce
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Obr. 4

Závislost výtěžku neutronů' na energii pro růz-

né druhy neutronových zdrojů ,převzato z knihy
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V této knize 2 2 je ukázáno, že hlavní příspěvek k 6~nn*

tvoří nepružný rozptyl neutronů s excitací první vzbuzené

12

hladiny izotopu C. Příspěvek nepružného rozptylu s exci-

tací vyšších hladin je zanedbatelný. Příspěvek procesu

/n,n'/ na izotopu C nebyl prakticky studován, pravdepo-

dobne vzhledem k jeho malému izotopickému zastoupení

v přírodní směsi.

Při prvkové analýze metodou nepružného rozptylu jsou

registrovány fotony záření gama emitované po nepružném

rozptylu ze vzbuzených stavů rozptylujících jader. Proto

je důležité znát jaký je výtěžek fotonů záření gama dané

anergie E-. . Na obr. 5 je ukázán výtěžek fotonů záření ga-

ma s energií E„, = 4,44 MeV pro nepružný rozptyl neutronů

s různou energií na jádrech C ' .

V závěru uvedme přehled hodnot energií prvního a dru-

hého vzbuzeného stavu jader některých izotopů /tab. 3/.

Rozvoj techniky detekce záření gama v posledním období do-

voluje studovat mechanismus nepružného rozptylu zejména po-

mocí spektrometrie záření gama .
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4,8 5,2 5,6 6,0 6,4 6,8 7,2 7,6 8,0 8,4" 8,8 9,2
En[MeV]

Obr. 5

1919

Ucinny průřez pro ozptyl neutronů na uhlíku "C

je-li v jádře ~"c buzen stav s onenjií 4,44 MeV
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Tab. 3 Energie E. a E, prvního a druhého vzbuzeného

stavu jader některých izotopů

Izotop

1 2c

1 3C

1 6 0

1 8o

2 7A1

2 8Si

4 0Ca

4 4Ca

5 6Fe

5 7Fe

5 8Fe

2 O 5Pb

2 O 7Pb

2 O 8Pb

VMeV/

4,44

3,09

6,06

1,98

0,842

1,772

3,351

1,158

0,845

0,13

0,8

0,803

0/569

2,62

E2/MeV

7,66

3,68

6,13

2,45

1,013

4,61

3,73

1,883

2,05

0,35

1,6

1,341

0,894

3,20
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2. METODICKÍ ROZBOR PROBLEMATIKY

2.1. Postup při stanovování uhlíku

Z jaderně-fyzikálních metod využívajících interakce

neutronů s atomovými jádry je pro potřeby stanovení uhlí-

ku nejvhodnější proces nepružného rozptylu neutronů na jád-

rech C s excitací první vzbuzené hladiny. Energie přecho-

24du je podle nejnovějších pramenů rovna hodnotě

4438 + 2 keV. Je-li vzorek obsahující uhlík ozařován rych-

lými neutrony, lze počet kvant gama s energií E» = 4438 keV

12vyzařovaných ze vzorku považovat za míru počtu jader C

obsažených ve vzorku. Na základě detekce kvant gama s energií

Em r 4438 keV je možno stanovit obsah uhlíku ve vzorku.

K jeho stanovení lze užít dva postupy:

a/ výpočtem ze znalostí

- počtu dopadajících neutronů s E > E_ ,

energetického rozdělení neutronů zdroje,

12 12

- účinného průřezu procesu C /n,n £ / C , E - = 4438 keV,

- parametrů geometrie vzájemného uspořádání studovaného

vzorku, neutronového zdroje a detektoru záření gama,

- účinnosti detektoru záření gama

b/ relativním měřením založeným na srovnání počtu detekova-

ných kvant gama ze studovaného vzorku s počtem gama

kvant detekovaných při ozáření standardu se známým obsa-

hem uhlíku.
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Řešená úloha je do jisté míry ekvivalentní základní

úloze experimentální jaderné neutronové fyziky, kdy při

známém počtu ozařovaných jader je třeba, na základě detek-

ce záření gama, stanovit účinný průřez nepružného rozptylu
s

/n,n gama/. Při rozboru problémů spojených řešením úlohy

stanovení obsahu uhlíku je tedy možné vycházet z experimen-

tálních zkušeností získaných při měření účinných průřezů

reakcí /n,n"gama/. Zmíněnou problematikou se obšírně zabý-

22 25vají monografie '

Z hlediska konkrétního řešení úlohy zadané úkolem,

lze konstatovat, že stanovení obsahu uhlíku ve studovaném

vzorku výpočtem je prakticky neřešitelné, a to zejména

z následujících důvodů:

- náročné výpočty spojené s popsáním interakce neutronů

v celém objemu vzorku a se stanovením účinnosti detekce

záření gama pro konfiguraci neutronový zdroj, velký vzo-

rek, detektor;

složitou korekci výsledků na vlivy efektů spojených

s mnohonásobným rozptylem neutronů, absorpcí neutronů a

samoabsorpcí záření gama ve vzorku, zejména při předpo-

kládané prvkové složitosti základní matrice.

Schůdnějším postupem se jeví metoda srovnávací ke kte-

ré je třeba vyřešit:

- vhodné geometrické uspořádání /neutronový zdroj - vzo-

rek - detektor/ ,

- přípravu standardů s různými obsahy uhlíku, jejichž

prvkové složení odpovídá typu analyzovaného materiálu.
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2.2. Neutronové zdroje

Z hlediska řešené aplikace jsou kladeny následující

požadavky na užitý neutronový zdroj:

- relativní zastoupení neutronů s energií větší než je

12prahová energie E_ procesu C/n,n gama/ by mělo být

co největší,

- relativně nízké pozadí záření gama,

- konstantní neutronová emise,

- malé rozměry, relativně nízká cena.

Uvedeným požadavkům vyhovují radionuklidove neutronové

zdroje, nevyžadující prakticky žádnou údržbu a obsluhu.

Z dostupných neutronových radionuklidovych zdrojů jsou to

241 238 239zejména zdroje Am-Be, Pu-Be a Pu-Be /obr. 4/.

Dalším možným typem neutronového zdroje, vyhovujícím zvláště

prvním dvěma požadavkům, je neutronový generátor využívající

reakce H/d,n/ He s E <-w li MeV. Tato zařízení jsou podstat-

ně nákladnější, vyžadují jistou údržbu i obsluhu a je obtíž-

né zajistit konstantní emisi neutronů. Oproti radionuklido-

vým zdrojům typu Be/alfa,n/ C není emise neutronů z gene-

rátoru doprovázena tvrdým zářením gama.

Moderní přenosné neutronové zdroje využívající spon-
O C n

tánního štěpení transuranů, např. Cf, nejsou pro studium

nepružného rozptylu na uhlíku vhodné, nebot hlavní část

neutronů jejich spektra má energii nižší než je prahová

energie E - 4,81 MeV.
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2.3. Pozadí

Záření gama s energií E» = 4438 keV, charakterizu-

jící obsah uhlíku ve vzorku bude pozorováno na pozadí tvo-

řeném:

zářením gama z neutronového zdroje,

zářením gama vznikajícím v matrici vzorku, okolních

materiálech a detektoru v důsledku nepružného rozptylu

rychlých neutronů, radiačního záchytu neutronů a radio-

aktivity indukované neutrony.

V případě použití radionuklidovych zdrojů typu /alfa,n/

9 9 12
na bázi Be probíhá reakce Be/alfa,n/ C a konkurenční

9 12 -f-
proces Be/alfa,n/ C s následující emisí záření gama

241s energií E» = 4438 keV. Např. pro zdroj Am-Be tvoří

toto záření podstatnou a nejtvrdší složku vlastního záření

gama; na 1 neutron připadá 0,7 fotonů uvedené energie

Při stanovování uhlíku s použitím těchto zdrojů musí být

eliminaci této složky záření gama věnována náležitá pozornost.

Na velikost pozadí záření gama má podstatný vliv záření

gama buzené neutrony ve stěnách měřicí místnosti. Obecně

platí, že pozadí je složeno ze dvou složek: jedné, pocháze-

jící přímo ze zdroje a vzorku , jež se zhruba řídí zákonem

/ N / 1 a druhé složky představující konstantní pozadí bu-

zené neutrony ve stěnách měřicí místnosti. V knize Mariona -

25

Fowlera je uvedeno, že v případě sférické místnosti o po-

loměru a s neutronovým zdrojem emise I ve středu

místnosti je tok neutronů vrátivších se zpět ke zdroji



- 17 -

řádově roven veličině I.t/(4 it a t)t kde t je tlouštka

neabsorbujících stěn a £ je střední volná dráha neutro-

nu ve stěnách. Jestliže je jedna stěna tenká, pak zpětný

tok neutronů podstatně klesá /přibližně &/t krát/.

Při velmi velkých místnostech hraje podstatnou roli roz-

ptyl neutronů ve vzduchu. Zpětný tok neutronů způsobený

rozptylem ve vzduchu je v bodě vzdáleném r od neutrono-

vého zdroje roven 7Cl/16Ar, kde A je střední volná drá-

ha neutronu ve vzduchu.

2.4. Volba geometrie

Geometrické uspořádání měřicí soustavy je třeba volit

s ohledem na dva vzájemně si konkurující požadavky:

- maximální výtěžek analytického efektu, tj. maximální po-

čet registrovaných fotonů přechodu 44 38 keV,

- minimální pozadí.

Zásadně je možno zvolit dva typy geometrického uspo-

řádání:

- uzavřenou geometrii,

otevřenou geometrii.

U z a v ř e n á g e o m e t r i e se používá,

je-li dostatečně intenzivní zdroj neutronů, z něhož je

vykolimován úzký svazek dopadající na relativně malý stu-

dovaný vzorek umístěný v těsné blízkosti detektoru. Celý

detekční systém je spolu se vzorkem stíněn ze všech stro.n
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mohutným stíněním. Hlavní přednosti této geometrie jsou:

při malém vzorku není výsledek ovlivňován mnohonásob-

ným rozptylem a absorpcí neutronů ani samoabsorpcí zá-

ření gama ve vzorku,

dobře definovatelná geometrie vzájemného uspořádání

vzorku a detektoru.

V případě použití o t e v ř e n é g e o m e t r i e

je celé experimentální uspořádání nestíněno a vzdáleno co

možná nejvíce od jakýchkoliv postranních materiálů. Detek-

tor je stíněn pouze před přímým zářením neutronového zdro-

je. Otevřená geometrie dovoluje používat velké vzorky s po-

měrně velkými prostorovými úhly vzájemného uspořádání

neutronový zdroj - vzorek - detektor záření gama, což zvy-

šuje výtěžek detekce. V literatuře 2 2 ' 2 5 j e všeobecně

konstatováno, že mohutné stínění často otázku snížení po-

zadí neřeší, spíše komplikuje.

V zadaném úkolu jsou analyzovány materiály se složi-

tým prvkovým složením matrice a s poměrně malým obsahem

uhlíku, což vzhledem k výtěžku vyžaduje použití velkých

vzorků a velkých prostorových úhlů. Z výše uvedeného vyplý-

vá, že nejvhodnější uspořádání při měření bude konfigurace

neutronového zdroje, vzorku a detektoru odpovídající otev-

řené geometrii.

Otevřená geometrie se používá ve dvou variantách:

1/ standardní prstencová geometrie či různé její modifika-

ce /obr. 6/
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2/ nestandardní geometrie, z nichž nejpoužívanější je

tzv. geometrie stínová /obr. 7/.

Nestandardní geometrie jsou používány ve speciálních

experimentech, zpravidla v základním výzkumu. Pro analýzu

zadaných materiálů je z hlediska výtěžku výhodná varianta

prstencové geometrie, tzv. cylindrická geometrie ukázaná

na obr. 8. V tomto případě neutronový zdroj a detektor zá-

ření gama se nacházejí na ose "válce" a detektor je odstí-

něn proti přímému záření vysílanému z neutronového zdroje.

Analyzovaný materiál je umístěn ve válcové nádobě. Neutro-

nový zdroj je umístěn budto uvnitř materiálu a detektor vně

anebo naopak /obr. 8 a, b/.

Množství materiálu a rozměry válcové nádoby je třeba

stanovit přibližným výpočtem a prověřit metodickými experi-

menty /viz 3.1./.

Stínění mezi detektorem a zdrojem musí splňovat násle-

dující požadavky:

9 1 2 •£
dokonale odstínit záření gama z reakce Be/alfa,n/ G7;
12 -4- 12

C —^ C + Jř , jehož energie je shodná s energií ana-

lytické linky záření gama,

-' odstínit detektor před rychlými neutrony, jednak z dů-

vodů snížení pozadí vznikajícího při interakci neutronů

s jádry atomů detektoru, jednak kvůli ochraně detektoru

před radiačním poškozením.
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Obr. 6

Schema standardní prstencové geometrie, rozptylovac

/vzorek/ má tvar prstence; 1-zdroj, 2-rozptylovač,

3-detektor, 4-stínění detektoru

W

Obr. 7

Schema stínové geometrie; 1-zdroj, 2-rozptylovač

/vzorek/, 3 a 4-stínění detektoru wolframem a olo-

vem, 5-detektor
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—I

- - Obr. 8

Schema cylindrické geometrie; 1-zdroj, 2-detektor,

3-stínění detektoru, 4-rozptylovač /vzorek/
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2.5. Detekce záření gama

Požadavky kladené na vlastnosti detektoru záření ga-

ma:

- vysoká účinnost registrace analytického záření

gama,

relativně dobré energetické rozlišení,

jednoduchá odezva detektoru,

malá citlivost na pozadí,

pokud možno jednoduché a nenákladné zařízení.

Konkrétní volba detektoru záření gama vyplývá z poža-

davku spektrální analýzy záření gama. Těmto požadavkům vy-

hovují jednak scintilační počítače, jednak polovodičové de-

tektory typu Ge/Li/. K určení intenzity analytické linky

uhlíku je možno využít registrace záření gama prostřednictvím

procesů:

- fotoefektu /Nal/Tl/ , Ge/Li/ / ,

- tvorby párů /Nal/Tl/ , Ge/Li/ / ,

Comptonova rozptylu /Nal/Tl/ , Ge/Li/ , popřípadě orga-

nické scintilátory/.

Organické scintilátory mohou být využity k detekci zá-

ření gama uhlíku prostřednictvím Comptonova jevu. Jejich

hlavní předností je možnost podstatně snížit pozadí od roz-

ptýlených neutronů "diskriminací podle tvaru pulsu" '

popř. v kombinaci s pulsním zdrojem neutronů podle doby

22letu . Toto využití organických scintilátorů k uvedene

aplikaci však nebylo v literatuře nalezeno.
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Scintilační krystal Nal/Tl/je v neutronové fyzice

i v oblastech aplikace běžně používán. Jeho hlavní před-

ností je vysoká účinnost registrace záření gama, a to i

v oblasti energií gama okolo 4 až 5 MeV. Relativní ener-

getické rozlišení v této oblasti energií je ^ 5 %. Hlav-

ní předností Ge/Li/ detektoru je ve srovnání s Nal/Tl/

scintilátorem vysoké energetické rozlišení,v oblasti

4 až 9 MeV činí fí 0,15 %, jeho účinnost je však nižší,

zpravidla nepřesahuje 15 % účinnosti 3" x 3" krystalu Nal/Tl/.

Uvedené údaje závisí na velikosti a konkrétních tvarech
27 28

krystalů a jsou v literatuře běžně dostupné ' . Vysoká

rozlišovací schopnost Ge/Li/ detektoru dovoluje stanovit

energetické interferenční linky pocházející z ostatních

prvků matrice vzorku a pozadí. K účinnosti srovnávaných de-

tektorů je třeba poznamenat následující. Za detektor

s vyšší účinností vzhledem k analytickému efektu je třeba

považovat detektor, který efekt stanovuje s lepší relativní

přesností. Z tohoto hlediska je možno Ge/Li/ detektor běž-

ných parametrů /5O cm - citlivý objem, ̂ |—/E » = 4438-keV/
Ľ. a

<*•* 0,2 %/ zásluhou jeho vysokého rozlišení považovat za

účinnější než běžný krystal Nal/Tl/ /3" x 3", 4 r / E » = 4 4 3 8

•o*5 %/. V důsledku dopplerovského rozšíření analytické

linky uhlíku se přednost vysokého rozlišení Ge/Li/ detekto-
2 9ru konkrétně pro stanovení uhlíku snižuje
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2.6. Tvar pozorovaného spektra a způsob vyhodnocení ana-

lytického efektu

Množství stanovovaného uhlíku v analyzovaném materiálu

je určováno na základě registrace fotonů analytického pře-

chodu 4438 keV buzeného nepružným rozptylem neutronů na

jádrech C. Obecný tvar amplitudového diferenciálního

spektra v zájmové oblasti energií 3000 až 45OO keV můžeme

jak pro Ge/Li/ detektor, tak pro scintilační detektory

znázornit schematicky,tak jak je ukázáno na obr. 9. Označ-

me symbolem N spektrum amplitud impulsů z detektoru

/N /a/.da udává počet impulsů s amplitudami v intervalu

a,a+da/, symbolem N, spektrum amplitud pozačlových impulsů

/N,/a/.da udává počet impulsů s amplitudami v intervalu

a,a+da , které nenesou analytickou informaci/• Spektrum N,

bude tvořeno především registrací pozadového záření pro-

střednictvím procesu comptonovského rozptylu, jeho jemná

struktura bude tvořena registrací pozadového záření

prostřednictvím procesů fotoefektu a tvorby párů. Symbolem

N necht je označena ta část celkového spektra, která je

tvořena impulsy, jež mají analytický význam, N = N - N. .
* 6 S D

Tato část spektra bude tvořena registrací fotonů

analytického přechodu 4438 keV detektorem přes proces

tvorby párů a proces fotoefektu /dvakrát šrafované plochy

P ď P s ' Pf/' tvorboupárů s comptonovským rozptylem anihi-

lačního záření /oblast energií 3400 až 4450 keV/ a vlastním

comptonovským rozptylem. Vzhledem k tomu, že pro nižší
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amplitudy klesá prudce relativní zastoupení N ve spektru

impulsů N zásluhou vzrůstu pozadí N^, je podstatná ana-

lytická informace /vyšrafováno/ obsažena v oblasti ampli-

tud určených horní hranicí a, /a, odpovídá energii '^4500 keV/

a dolní hranicí a, , jejíž volba závisí na konkrétním slo-

žení a tvaru spektra zvoleného detektoru a na daném geo-

metrickém uspořádání /a-, odpovídá zhruba energii 3000 keV/.

Budou-li amplitudy impulsů analyzovány mnohokanálovým

amplitudovým analyzátorem impulsů, zaznamenává se celá

analytická informace. Stanovení množství uhlíku je možno

po skončení měření provádět, podle konkrétního tvaru a slo-

žení spektra N, a poměru N, /N , bud na základě stanovení

ploch píku P,, P , Pj- nebo na základě stanovení vyšrafované
Q S t

plochy N , či změny její velikosti. V druhém případě se

zásluhou vyšší statistiky může zvýšit práh citlivosti a

citlivost metody, avšak na úkor snížení selektivity. Selek-

tivita je v tomto případě snížena superpozicí analytického

efektu N na pozadovou část N, . Bude-li k dispozici pouze

jeden či několik jednokanálových amplitudových analyzátorů,

je třeba vhodným předem zvoleným způsobem nastavit hranice

kanálů tak, aby opět bylo možné stanovit bud plochy píku

P ď P s ' pf ^ c e l o u část spektra N ležící ve vybraném

intervalu /a, , a, /.

A nyní ke způsobu stanovení ploch píku. Tato úloha

byla mnohokráte řešena v řadě prací. Je však třeba upozornit

na jednoduchou metodu stanovení plochy píku, kterou je možno
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Obr. 9

Schematické znázorněn/ diferenciálního spektra impulsů

vyvolanéhozářením gama o energii 4438 keV. Pík 4438 C/d/

odpovídá energii 3416 keV a je vyvolán procesem tvorby

párů s únikem obou anihilačních fotonů z Ge/Li/ detek-

toru. Pík 4438 C/s/ odpovídá energii 3927 keV; je vyvo-

lán únikem jednoho anihilačního fotonu. Pík 4438 C/f/

odpovídá úplné absorpci energie E * z. 44 38 keV detek-

torem
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, užívat nezávisle na tvaru píku. Tato mei_~>da je zvlášť.

/ vhodná pro stanovování ploch dopplerovsky rozšířených
i Ir
i píku uhlíku. Označme si N obsah k-tého kanálu spektra
Í
 s

j /obr. 10/. Předpokládejme, že v oblasti píku lze průběh

pozadí ve spektru dostatečně dobře interpolovat přímkou.

Označme si symboly k, a k, hraniční kanály intervalu ve

kterém leží celá plocha píku /celkový počet kanálů n

v tomto intervalu, n = k, - k, + 1, by měl být zvolen vět-

ší nebo roven dvojnásobku pološířky píku vyjádřené v kaná-

lech a interval vybrán tak, aby maximum píku leželo přibliž

ně ve středu intervalu/, symboly k' a k." hraniční kanály

intervalu, ve kterém platí předpoklad o interpolovatelnosti

pozadí přímkou /k'<k, , k/> k, , kde k' a k/ jsou opět

zvoleny symetricky kolem maxima píku/. Celkový počet kaná-

lů, které leží v širokém intervalu a nejsou uvnitř úzkého

intervalu je m - k/ - k, + k, - k' a platí k' - k' + 1 =

ss m + n. Označme si dále symboly S a B následující sumy,

kh kd" 1 khs = z: NS - B = zz NS
 + zz í _

Pak celková plocha piku P a její směrodatná odchylka <J"

/střední kvadratická chyba/ jsou rovny

~ m ' p - i (mj '

kde S odpovídá ploše spektra v úzkém intervalu. Součet

S = S + B je plocha spektra v širokém intervalu okolo piku,

S z y N . Je-li zvolen široký interval tak, aby
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k'd k d „ kh . k

CISLO KANÁLU

Obr. 10

Metoda stanovení ploc-hy piku. N označuje počet

impulsů spektra v k-tém kanálu; k, a k, jsou hranice

úzkeho intervalu, k' a k' jsou hranice širokého

intervalu v okolí piku. P a <J* označují čistou plochu

píku a její chybu
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obsahoval dvojnásobný počet kanálů než úzký /m = n/, a

aby platilo k~ - k. - k d - k ľ = 5 , pak čistou plochu

píku P a její chybu lze vyjádřit jednoduššími vztahy

p = 2 s - s' j ep =

Tyto vztahy jsou zvláště užitečné při stanovování čisté

plochy píku, jsou-li k dispozici pouze dva jednokanálové

amplitudové analyzátory. Hranice diferenciálních oken

těchto analyzátorů je pak potřeba nastavit tak, aby ve

spektru amplitud impulsů odpovídaly: pro první analyzátor

stanovující S, hranicím úzkého intervalu k-,, k, ; pro dru-

hý analyzátor stanovující S', hranicím dvojnásobně široké-

ho intervalu kľ , k/ .

2.7. Sestava tvořící analyzátor uhlíku a její charakte-

ristiky

Zařízení umožňující stanovovat množství uhlíku budeme

nazývat analyzátorem uhlíku. Analyzátor uhlíku sestává

z následujících částí:

a/ neutronový zdroj Am-Be,

b/ nádoba s analyzovaným materiálem ve zvoleném geometric-

kém uspořádání,

c/ detektor záření gama,

d/ příslušná elektronická měřicí a vyhodnocovací aparatura

tvořená lineárním zesilovačem, vysokonapečovým zdrojem
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pro detektor, amplitudovým analyzátorem impulsů /jed-

nokanálový či mnohokanálový/, vyhodnocovací jednotka.

Blokové schema sestavy tvořící analyzátor uhlíku je na obr.11,

Základními požadovanými parametry takového analyzátoru

jsou :

a/ selektivnost ke stanovovanému prvku,

b/ dostatečná citlivost pro stanovovaný prvek,

c/ dlouhodobá časová stabilita zařízení,

d/ dostatečná rychlost získání informace o koncentraci

stanovovaného prvku na požadované úrovni přesnosti,

provozní spolehlivost systému a jeho jednoduchá obsluha.

Metoda stanovení koncentrace uhlíku pomocí detekce fo-

tonů přechodu 4438 keV buzených v procesu C/n,n "gama/ je

selektivní. Selektivita metody je narušována, popř. ovliv-

ňována jednak comptonovským pozadím od pozadových přechodů

s energií & 4438 keV, jednak tzv. "interferujícími" píky

od přechodu gama jiných prvků matrice vzorků a okolního

prostředí, jež leží v energetické oblasti 3OOO až 4500 keV.

Interferenční píky pro případ stanovování obsahu uhlíku po-

mocí čistých ploch píku uhlíku jsou diskutovány a analyzo-

vány v kapitole "Experimentální část".

Kalibrační charakteristikou analyzátoru uhlíku budeme

považovat funkční závislost

M = M/P/,

kde P je počet impulsů na vyhodnocovacím zařízení
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Obr. 11

Blokové schema sestavy tvořící analyzátor uhlíku.

M - analyzovaný materiál, Z - neutronový zdroj,

D - detektor záření gama, LZ - lineární zesilovač,

AA - amplitudový analyzátor, VJ - vyhodnocovací

jednotka, VN - zdroj vysokého napětí pro detektor
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odpovídající odezvě detektoru na interakci fotonů přecho-

du 4438 keV s detektorem a M je váhové množství uhlíku

v analyzovaném materiálu. Důležitými charakteristikami ana-

lyzátoru jsou citlivost analyzátoru S a práh citlivosti

M . Tyto pojmy bývají často směšovány. Citlivostí analyzá-

toru S rozumíme poměr změny ̂ p počtu impulsů P na výstu-

pu analyzátoru ke změně AM množství stanovovaného prvku

v analyzovaném objemu materiálu,

Práh citlivosti M charakterizuje dolní mez množství prvku,

jehož přítomnost lze pomocí analyzátoru v analyzovaném ob-

jemu materiálu hodnověrně zjistit. Označme si <S* směrodat-

nou odchylku /střední kvadratickou chybu/ měření počtu impul-

sů P . Za práh citlivosti M pak považujeme takové množství

stanovovaného prvku, kdy počet impulsů P odpovídající

množství M je stanoven s chybou Ĝ , rovnou právě jedné tře-
o

tině P a platí

M
o " S

Citlivost analyzátoru je směrnice tečny kalibrační charak-

teristiky M = M/P/ v bodě odpovídající stanovovanému množ-

ství M prvku. Pro analyzátory s lineární charakteristikou

je citlivost konstantní v celém intervalu stanovovaných

množství a je přímo rovna směrnici kalibrační přímky.

Všechna stanovitelná množství budou určena s relativní chy-

bou Cp/P menší než 1/3.
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Mezi analyzátory s lineární kalibrační charakteritikou

patří teoreticky i v této práci použitý systém ke stano-

vování uhlíku. Výše zmíněné procesy absorpce a mnohonásob-

ného rozptylu neutronů a samoabsorpce záření gama v mate-

riálu vzorku budou však, v závislosti na celkovém prvko-

vém složení analyzovaného vzorku a jeho celkové sypné

hmotnosti, způsobovat odchylky od ideální přímkové závis-

losti.

Práh citlivosti M i citlivost S analyzátoru uhlíku

závisí na celkovém počtu registrovaných impulsů od fotonů

přechodu 4438 keV, tj. na statistice. Statistiku můžeme

zvyšovat

a/ změnou geometrického uspořádání /limitováno odhadnutým

maximálním objemem analyzovaného materiálu a minimální mož-

nou vzdáleností mezi zdrojem neutronů, analyzovaným vzorkem

a detektorem/;

b/ zvyšováním doby měření /limitováno požadovanou rychlostí

stanovení/j

c/ zvyšováním účinnosti detektoru /limitováno zpravidla ko-

nečnou účinností dostupných detektorů a maximální povolenou

impulsovou zátěží spektroskopického traktu/;

d/ vhodným výběrem impulsů analytického přechodu k registra-

ci na výstupu analyzátoru.

Zvýšíme-li statistiku možnostmi uvedenými pod a/ b/ c/

k-krát, lze ukázat, že citlivost se zvětší k-krát, práh
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citlivosti se sníží*/-— krát a relativní chyba stanovení

1 ^
se sníží rovněž* - krát. Pod vhodným výběrem registrova-
ných impulsů podle bodu d/ je třeba rozlišovat bud registra-

ci impulsů připadajících do čistých ploch píku /P^r P » P f/

či registraci impulsů připadajících jak do píku tak do

comptonova rozptylu v širokém energetickém intervalu spektra,

plocha N / 3000 keV - 4500 keV/ /obr. 9/. Ve druhém pří-

pádě je možno dosáhnout v závislosti od tvaru spektra a

rozlišení detektoru nižší práh citlivosti M a vyšší cit-

livost S analyzátoru.

Tato úvaha je aktuální zejména jsou-li impulsy na

výstupu tříděny pomocí jednokanálového analyzátoru. Při da-

né nestabilitě elektronické aparatury pak bude analyzátor

registrující impulsy ze širokého amplitudového intervalu

relativně méně časově nestabilní než v případě, budou-li

registrovány pouze impulsy padající do poměrně úzkého

amplitudového intervalu čistých píku DE, SE, FE. Podstat-

ným nedostatkem při využívání širokého intervalu amplitud

impulsů k registraci /DE, SE, FE píky plus comptonovské impul-

sy/ je fakt, že nelze odseparovat čistý příspěvek fotonů

přechodu 4438 keV od pozadí tvořeného jednak interferenční-

mi píky, jednak comptonovským pozadím od přechodů s vyšší

energií. Takto se podstatně snižuje selektivnost metody.



- 35 -

2.8. Zdroje systematických chyb

Zdrojem systematických chyb při užití analyzátoru za-

loženého na registraci fotonů 4438 keV jako analytické

vlastnosti uhlíku mohou být:

1/ registrace fotonů 4438 keV pocházejících přímo z neutro-

nového zdroje;

2/ registrace fotonů 4438 keV pocházejících z uhlíku v ma-

teriálech prostředí;

3/ mnohonásobný rozptyl neutronů v objemu studovaného vzorku;

4/ absorpce neutronů v objemu vzorku;

5/ samoabsorpce záření gama v samotném analyzovaném vzorku;

6/ nesprávné stanovení analytického efektu při vyhodnocování

naměřených spekter.

Zdroje 1/ a 2/ představují zpravidla konstantní příspěvek

do spektra a podstatně snižují práh citlivosti a citlivost.

2 2Pro zdroje chyb ad 3/ a 4/ se v literatuře uvádí , že

z hlediska výtěžku reakce /n,n'gama/ se systematické chyby

kompensují s přesností 3 - 4 1. Pro případ studia reakce

C/n,n"gama/ pomocí Am-Be zdroje však k této kompenzaci

nedochází na takové úrovni přesnosti zásluhou vysoké praho-

vé energie pro nepružný rozptyl. Samoabsorpce záření gama

v materiálu vzorku vede ke snížení výtěžku a při konstatním

objemu vzorku závisí na sypné hmotnosti. Vyhodnocování na-

měřených spekter je diskutováno v odstavci 2.7.

Snížení systematických chyb na minimum, při stanovování

uhlíku metodou srovnávací, je možno dosáhnout sestrojením
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kalibrační charakteristiky analyzátoru pomocí sady standard-

ních vzorků se známým obsahem uhlíku. Sada zvolených stan-

dardů se musí svým složením co nejvíce přibližovat analyzo-

vaným vzorkům jak co do prvkového složení,tak co do obsahu

uhlíku.
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3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST

3.1. Geometrické uspořádání

Na základě úvah v předchozí části byla při měření použi-

ta cylindrická geometrie schematicky znázorněná na obr. 8 a.

Schema konkrétního uspořádání experimentu je na obr. 12.

Polovodičový detektor Ge/Li/ byl odstíněn od přímého záření

gama a neutronů vycházejících ze zdroje neutronů olověným

stíněním válcovitého tvaru /průměr 4 2 mm, výška 250 mm/.

Toto stínění zeslabilo záření gama energie 4438 keV

1,5x10 krát a neutronový svazek asi 150 krát.

Z použitého Am-Be zdroje o aktivitě 5Ci Am vylétá

za 1 sekundu do celého prostorového úhlu 1,1x10 neutronů.

9 12 "t

Přitom na každý neutron připadá z reakce Be/alfa,n/ Cr;

12C^-*> 1 2C + / průměrně 0,7 fotonů o energii 4438 keV.

To znamená, že do celého prostorového úhlu je emitováno

za 1 sekundu 7,7x10 fotonů této energie. Tyto fotony před-

stavují nejenergetičtější složku záření gama . Do prosto-

rového úhlu SI = 1,9 xlO~ sterrad, vymezeného neutronovým

zdrojem a detektorem, vylétá těchto fotonů 1,2x10 za sekun-

du. Z tohoto počtu projde olověným stíněním tloušťky 25 cm

do detektoru 0,08 fotonů za sekundu. Tuto hodnotu lze vzhle-

dem k analytickému výtěžku /tj. k emisi záření gama nepruž-

ně vzbuzenými jádry uhlíku v analyzovaném materiálu/ pova-

žovat za nízkou, jak bude ukázáno dále, a stínění detektoru

vůči záření gama z neutronového zdroje za dostatečné.
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ZESILOVAČ

VÁLEC Z TENKÉ AI FOLIF

MATERIAL

Am- Be

PŘ EDZ E SI LQ VAČ

V N

Ge (Li)

VÁLCOVÁ Fe NEB

AI NÁDOBA

Fe STOJAN

DEWARQVA
NÁDOBA

\\\\\\\\\\\\\\\\W

Obr. 12

Schema uspořádání experimentu
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Co se týče neutronů vyletuje, ze zdroje Am-Be,
4

do prostorového úhlu vymezeného detektorem 1,7x10 neu-

tronů za sekundu. Z tohoto počtu projde stíněním z olova

tlustým 25 cm asi 120 neutronů/s aniž by interagovaly

s jádry olova. Ve skutečnosti je počet neutronů dopadlých

do detektoru asi o 20 % větší, a to o neutrony, které se

jednou či několikrát pružně či nepružně rozptýlily jádry

olova a po rozptylu doletěly do detektoru. Odhad počtu

neutronů, které prošly stíněním a dopadly do detektoru byl
25proveden za pomoci vztahů uvedených v knize . Neutrony,

které dopadly do Ge/Li/ detektoru způsobují jeho radiační

poškození. U Ge/Li/ detektoru dochází k radiačnímu poško-

zení /z hlediska výrazného zhoršení spektroskopických

vlastností/ při integrální dávce řádově 10 až 10 neu-

tronů do objemu detektoru. Při odstínění detektoru olovem

o tloušEce 25 cm dopadne do Ge/Li/ detektoru asi 150 neu-
Q

tronů/s. Při tomto toku dosáhne se integrální dávka 10 neu-

tronu za »* 7x10 s. Z tohoto hlediska je použité stínění

detektoru dostatečné i vzhledem k neutronům. Prošlé neutro-

ny vyvolávají pružný i nepružný rozptyl a radiační záchyt

na jádrech prvků obsažených v detektoru, zejména pak na

jádrech isotopů germania. Vznikající záření gama při těch-

to procesech není z hlediska analytického efektu interfe-

rující 2 4.

Analyzovaný materiál byl umístěn ve válcové nádobě.

Byly použity dvě válcové tenkostenné nádoby, jedna železná
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/průměr 225 mm, výška 300 nun/, druhá hliníková /průměr

220 mm, výška 160 mm/ v závislosti na druhu analyzované-

ho materiálu. Váhy vzorků analyzovaných materiálů jsou

uvedeny v tabulce 4.

Pro toto geometrické uspořádání /obr. 12/ byl prove-

den číselný odhad výtěžku záření gama ze vzorku, tj. byl

počítán počet fotonů záření gama analytické linky, která

budou emitovány z analyzovaného vzorku do celého prostorové-

ho úhlu. Číselný odhad byl proveden pro poněkud jednodušší

geometrii, kdy válcové rozložení /s výškou přibližně rov-

nou průměru/ analyzovaného materiálu kolem Am-Be zdroje,

•bylo nahrazeno kulovým rozložením ekvivalentním co do obje-

mu. Pro takovouto konfiguraci je počet fotonů N* analytic-

ké linky vyletujících ze vzorku do celého prostorového

úhlu dán vztahem

U = J ^ m - f * " ) , /!/
kde I je počet neutronů s energií vyšší než je prahová ener-

gie 4810 keV, vyletujících z radionuklidového Am-Be zdroje

do celého prostorového úhlu za 1 sec, Z - a Z. jsou

makroskopický účinný průřez pro nepružný rozptyl neutronů

na uhlíku a totální makroskopický účinný průřez pro všech-

ny prvky analyzovaného vzorku. Ve vztahu /I/ není započten

vícenásobný rozptyl neutronů. Ze vztahu /I/ je vidět, že

při zvětšování poloměru R nad hodnotu — se nezvětšuje
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Tab. 4 Analyzované materiály

číslo měření

15

17

19

22

23

24

36

38

40

41

44

45

47

48

Materiál

kysličník hlinitý

kysličník křemičitý

kysličník vápenatý

vápenec

popílek

hnědé uhlí

vápenec

grafit

hnědé uhlí

popílek

aktivní uhlí
/karborafin/

hnědé uhlí + SiO_

hnědé uhlí

hnědé uhlí + SiO-

Hmotnost vzorku /g/

3710

4730

3370

8190

3540

2510

11490

5000

5950

5550

1450

4000 + 2000

4850

4000 + 3350

Chemické složení materiálů /podle VÚSH Brno/:

Kysličník vápenatý /vápno/ - 1,36 % SiO2; 0,34 %
 A l

2 ° 3 '

0,17 % Fe 2O 3; 0,02 % TiO2; 97,0 % CaO; 0,64 % MgO; 0,03 % S0 3;

0,10 % ztráta žíháním /CO,/

Vápenec - 1,36 % SiO2; 0,34 Al 2O 3; 0,17 % Fe 9O 3; 0,02 % TÍO 2J

57,12 % CaO; 0,64 % MgO; 0,03 % SO 3; ztráta žíháním /C02/ 41,2 '•

Popílek - 0,033 % H; 2,14 % Cj 54,42 Si0o; 27,68 % A l ^ j

4,69 % Fe 2O 3; 1,17 % TiO2; 2,93 % CaO; 2,11 % MgO; 0,35 % S0 3;

3,25 % K 20; 0,80 % Na 20; 0,98 % FeO; 0,02 % síra sirníková

Hnědé uhlí - 5,71 % H; 56,0 % C; 21,10 % SiO2; 12,05 % A l ^ ;

2,44 % Fe 2O 3; 0,62 % TiO2; 1,63 % CaO; 0,43 % MgO; 0,29 % S0 3;

0,45 % K 20; 0,15 % Na2O
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význačně výtěžek fotonů N« . Naopak se podstatně zvyšuje

pozadí od nepružně rozptýlených neutronů. Např. pro vápe-

nec /CaCO3/ o celkové hmotnosti 11 kg a měrné hustotě

1,5 g/cm je totální makroskopický účinný průřez roven

kde a_, , an, an je počet atomů vápníku, uhlíku a kyslíku

v molekule CaCO,, n je počet molekul v objemové jednotce,

Ca C OQ. , ($, , (5". jsou totální účinné průřezy pro interakci

neutronů s jádry vápníku, uhlíku a kyslíku. Makroskopický

účinný průřez pro nepružný rozptyl neutronů na jádrech uhlí-

ku je roven:

T - = 6"í „i* • n, . ac .

Dosadíme-li č í s e l n é hodnoty

a C a = 1 , a c = l , aQ = 3, n = 9.1O 2 1 molekul/cm 3,

~Ca , , C -, j. , _ 0 T c , „fQ = 0,25 bO+- = 3 b , <? = 1,5 b , C i 1 ,5 b , u -t- t t n, n j*

do vztahů pro Z a S ^ dostaneme:

2 t = 0,08 cm" a Z - = 0,0023 cm" .

Číselné hodnoty účinných průřezů představují střední

hodnoty účinného průřezu pro energie neutronů z intervalu

5 až 8 MeV 6.
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2
Z výše uvedené podmínky pro R ^ — plyne, že hodno-

st

ta R by neměla převýšit 25 cm, tj. R ̂  25 cm. Našemu použi-

tému válcovému uspořádání /výška 19 cm, průměr 22,5 cm/

odpovídá ekvivalentní koule o poloměru R = 12 cm. V tomto

případě bude do celého prostorového úhlu emitováno N. fo-
A

tonů záření gama analytické linky,N. S 5,8.10 fotonů/s.

Zvětší-li se poloměr na 24 cm vzroste N» na 8.10 fotonů/s.

V limitním případě, kdy R-* OO se četnost Nu> blíží mezní

hodnotě 9,4.10 fotonů/s. Poznamenejme, že se zvětšováním R
2

je přírůstek četnosti N» pro R > -=- nepodstatný oproti
vzrůstu pozadí ze vzorku.

Zatím nebyla vzata v úvahu samoabsorpce záření gama

energie 4438 keV ve vzorku. Pro CaCO, je hmotnostní souči-

nitel zeslabení roven

= 3,07 .lo"2 cm2/g.

Odpovídající polotlouštka je rovna:

d -Lil £• i n r _ / ™ ^

1/7 = —M\— = 2 2 , 6 g/cm ,
/Ml
*y>'caco3

tj. při měrné hustotě <p = 1,5 g/cm je 15,1 cm a při

<S) z 2 g/cm činí 11,3 cm. Odtud vyplývá, že budou-li roz-

měry vzorku takové, že záření gama musí urazit ve vzorku

z místa svého vzniku k detektoru vzdálenost srovnatelnou

s d, ,„ bude docházet ke značné samoabsorpci ve vzorku.
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Efekt samoabsorpce záření gama společně se závislostí

charakterizující pokles počtu neutronů na vzdálenosti od

zdroje představují pro větší vzorky nezanedbatelnou korek-

ci.

V tomto geometrickém uspořádání dopadá do detektoru

1333 fotonů záření gama energie 4438 keV. Z tohoto počtu

bude Ge/Li/ detektorem zaregistrováno při jeho účinnosti

<v»0,3 % asi 4 impulsy/s do fotopíku. Tento počet impul-

sů není opraven na samoabsorpci, která při rozměrech nádo-

by v našem uspořádání může zmenšit četnost fotonů zhruba

dvakrát, tj. o 50 %.

Na základě uvedených číselných hodnot lze při zadané

relativní přesnosti měření četnosti fotonů analytické linky p

a za předpokladu o velikosti poměru efektu /např. čisté | i

plochy píku/ k pozadí odhadnout dobu měření. Uvažujeme-li

ve spektru, že poměr výšky píku odpovídajícího energii

4438 keV k výšce pozadí v jeho okolí je 1:1 a zadáme-li si

relativní chybu měření 10 %, pak doba měření je přibližně

rovna 100 s. Při době měření 1000 s bude za těchže podmínek

relativní přesnost 3x větší, tedy bude asi 3 %. Tuto naho-

dilou chybu vyplývající ze statistické registrace impulsů

lze vzhledem k možným systematickým chybám povazovat za

dostatečnou a proto jsme volili čas měření v rozmezí

od 1000 s do 5000 s. Vypočtená hodnota 4 imp/s /není

opravena na samoabsorpci/ pro CaCO- se řádově shoduje

s experimentálně získanou hodnotou, která činí /N/0,9 imp/s. :
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3.2. Měřicí aparatura

K měření spekter záření gama byl užit koaxiální Ge/Li/

detektor s rozlišením /FWHM/ 2,7 keV pro energii 13 3 2 keV

a 7 keV pro energii 7643 keV. Jeho relativní účinnost

vzhledem ke krystalu Nal/Tl/ o rozměrech 3"x3" byla ~1 %.

K zesílení impulsů z detektoru byly použity: nábojově cit-

livý predzesilovac CANBERRA 2001A, lineární zesilovač

CANBERRA 1412. Spektra záření gama byla analyzována systé-

mem CANBERRA 8100/QUANTA vybaveným: 4096 kanálovým amplitu-

dovým analyzátorem, počítačem PDP 11/05, kresličem grafů a

tiskárnou.

Byla měřena spektra záření gama v energetickém inter-

valu od 0,4 do 8 MeV, tj. zesílení spektrometrického traktu

bylo nastaveno zhruba 2 keV na kanál. Odezva Ge/Li/ detekto-

ru na záření gama o energii E» vyšší než /%J2 MeV je před-

stavována ve spektru trojicí píku s energiemi E-/pík plného

pohlcení, FE/, E». - 511 keV /pík odpovídající úniku jednoho

anihilačního fotonu vzniklého při tvorbě párů, SE/ a

Eu, - 1022 keV /pík odpovídající úniku obou anihilačních fo-

tonů, DE/. Poměr ploch píku P /P, nezávisí na energii E*
s d q

a pro použitý detektor činil »-w0,60. Poměr ploch píku

P-r/Pj závisí na energii E« a v našem případě činil pro

energii 4438 keV *s#O,62 a pro energii 7643 keV byl~0,4.
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4. VÝSLEDKY A DISKUSE

Pro experimentální ověření metodického postupu sta-

novení uhlíku metodou nepružného rozptylu byla provedena,

pomocí neutronového zdroje Am-Be 5 Ci /emise 1,1x10 s /,

následující měření.

4.1. Měření pozadí

Neutronový zdroj Am-Be byl umístěn v přenosném poly-

ethylenovém kontejneru ve vzdálenosti asi 2 m od detektoru.

Kontejner byl dále obklopen stíněním NEUTROSTOP prolo-

ženým železnými deskami. Detektor nebyl stíněn olovem před

přímým zářením z neutronového zdroje. Spektrum záření gama

/doba měření 1400 s/ je ukázáno na obr. 13. Nejintenzivnější

píky pozorované ve spektru jsou uvedeny v tab. 5. Hlavní

z nich odpovídají záchytu tepelných neutronů na jádrech vo-

díku /E~ - 2224 keV/, železa /E« = 5920 keV, 6018 keV,

7629 keV, 7643 keV/, boru /E» z 478 keV/ a registraci ani-

hilačního záření 511 keV. Dominujícími jsou tři dopplerovsky

rozšířené píky /DE, SE, FE/ odpovídající energii 4438 keV

9 12

gama přechodu v uhlíku buzeného v reakci Be/alfa,n gama/ C.

Ze spektra je patrno, že záření gama pocházející z reakce

v neutronovém zdroji představuje nejvýraznější složku spektra,

kterou je třeba při stanovování obsahu uhlíku nepružným roz-

ptylem neutronů zdroje Am-Be co nejvíce potlačit.



Ev(MeV)
8

Spektrum záření gama vysílané zdrojem Am-Be umístěným v polyethylenovém přenosném kontejneru
obklopeném stíněním NEUTROSTOP proloženým železnými deskami

i



- 48 -

Tab. 5 Nejintenzivnější píky pozorované ve spektru záření

gama vysílaném Am-Be zdrojem umístěným v polyethy-

lenovém kontejneru obklopeném stíněním NEUTROSTOP

proloženým železnými deskami

/keV/

478

511

847

2224

1238

2224

2224

4438

4438

4438

5920

6018

DE

SE

DE

SE

DE

DE

buzeno

v procesu

10B/nfal£a/
7Li/

anihilace

Fe/n,n "gama/

H/n,gama/D

Fe/n,n"gama/

H/n,gama/D

H/n,gama/D

g
Be/alfa,n gama/
9
Be/alfa,n gama/
9
Be/alfa,n gama/

Fe/n,gama/

Fe/n,gama/

/keV/

5920

6018

5920

6018

7279

7629

7643

7629

7643

7629

7643

SE

SE

DE

DE

DE

SE

SE

buzeno

v procesu

Fe/n,gama/

Fe/n,gama/

Fe/n,gama/

Fe/n,gama/

Fe/n,gama/

Fe/n,gama/

Fe/n,gama/

Fe/n,gama/

Fe/n,gama/

Fe/n,gama/

Fe/n,gama/
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Druhé měření bylo provedeno v základním experimentálním

uspořádání /obr. 12/ bez vzorku /prázdná nádoba/. Naměřené

spektrum záření gama je na obr. 14 /doba měření 2000 s/.

Je vidět, že záření gama od uhlíku pocházející z Am-Be zdro-

je je použitým olověným stíněním /tlouščka 25 cm/ dokonale

odstíněno. Píky uhlíku by ležely ve spektru nad vyšrafova-

nými oblastmi. Jsou pozorovány přechody gama buzené při ne-

pružném rozptylu neutronů v konstrukci experimentálního

uspořádání,v okolním materiálu a v samotném detektoru.

Nejintenzivnější píky pozorované ve spektru jsou uvedeny

v tab. 6. Radiační záchyt tepelných neutronů moderovaných

prostředím místnosti se projevuje nejvýrazněji prostřed-

nictvím dvou nejsilnějších vysokoenergetickych primárních

přechodů v železe /7629 keV a 7643 keV/.

Na obr. 15 je spektrum záření gama odpovídající nepruž-

nému rozptylu na železe. Uspořádání experimentu bylo podle

obr. 12. Jako vzorek sloužil masivní prstenec o váze 3065 g

/průměr 15,5 cm, výška 8 cm/. Nejintenzivnější píky pozoro-

vané ve spektru jsou uvedeny v tab. 7. Cílem tohoto dlouho-

dobého měření /4000 s/ bylo detailně zjistit polohy všech

píku odpovídajících záření gama buzenému v interakci neutro-

nů s jádry železa, nebot při jakémkoliv měření nelze vylou-

čit přítomnost železa /např. v konstrukci experimentálního

uspořádání, atd./. Zejména pak byla věnována pozornost té

části spektra, v níž by se nacházely v přítomnosti uhlíku

jeho tři charakteristické píky, nad vyšrafovanými oblastmi
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Tab. 6 Nejintenzivnější píky pozorované ve spektru

pozadí tvořeném Am-Be zdrojem v základním expe-

rimentálním uspořádání bez vzorku

/keV/

511

596

692

803

847

1014

1039

1238

1779

1811

2095

buzeno

v procesu

anihilace

Ge/n,n'gama/

Ge/n,n"gama/

Pb/n,n 'gama/

Fe/n,n'gama/

Al/n,n"gama/

Ge,Fe/n,n 'gama/

Fe/n,n'gama/

Si/n,n'gama/

Fe/n,n'gama/

Fe/n,n'gama/

Ex
/keV/

2113

2212

2523

2599

2615

3449

7629

7643

7629

7643

7629

7643

DE

DE

SE

SE

buzeno

v procesu

Fe/n,n 'gama/

Al/n,n"gama/

Fe/n,n'gama/

Fe/n,n 'gama/

Pb/n,n 'gama/

Fe/n,n 'gama/

Fe/n,gama/

Fe/n,gama/

Fe/n,gama/

Fe/n,gama/

Fe/n,gama/

Fe/n,gama/
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Tab. 7 Nejintenzivnější píky pozorované ve spektru záření
gama při studiu nepružného rozptylu neutronů
na železe

AeV/

511

596

693

803

847

1014

1038

1238

1408

1779

1810

2095

2113

2212

2273

2523

2599

2615

2760

2984

buzeno

v procesu

anihilace

Ge/n,n"gama/

Ge/n,n'gama/

Pb/n,n"gama/

Fe/n,n'gama/

Al/n,n'gama/

Fe/n,n'gama/

Fe/n,n'gama/

Fe/n/n'gama/

Si/n,n'gama/

Fe/n,n'gama/

Fe/n,n"gama/

Fe/n,n"gama/

Al/n,n"gama/

Fe/n,n"gama/

Fe/n,n"gama/

Fe/n,n'gama/

Pb/n,n"gama/

Fe/n,n"gama/

Fe/n,n"gama/

Etf
/keV/

3202

3449

3539

3549

3602

4934

4934

5920

4934

6018

6129

7279

7629

7643

7724

7629

7643

7629

7643

DE

SE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

SE

SE

buzeno

v procesu

Fe/n,n"gama/

Fe/nfn "gama/

Si/n,gama/

Fe/n,n "gama/

Fe/n,n 'gama/

Si/n,gama/

Si/n,gama/

Fe/n,gama/

Si/n,gama/

Fe/n,gama/

0/n,n gama/,0/n,p/N

Fe/n,gama/

Fe/n,gama/ >

Fe/n,gama/

Al/n,gama/

Fe/n,gama/

Fe/n,gama/

Fe/n,gama/

Fe/n,gama/
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na obr. 15. Naměřené spektrum znovu potvrzuje dokonalé

odstínění Ge/Li/ detektoru vůči záření gama /4438 keV/ vy-

letujícímu z Am-Be zdroje a navíc ukazuje interferenční pí-

ky, které se nacházejí v této oblasti a mohou ovlivnit

výsledky měření obsahu uhlíku v analyzovaném materiálu.

Kromě píku železa jsou to píky charakterizující křemík pří-

tomný ve zdech měřicí místnosti. Otázce interferencí bude

dále věnována zvláštní pozornost.

Popsaná měření /obr. 13,14 a 15/ jsou vhodná k energe-

tické kalibraci spektrometrické aparatury v celém energetic-

kém rozsahu /0,4 až 8 MeV/, neboť, uvedené píky, zejména že-

leza, jsou vcelku rovnoměrně rozloženy v celém spektru.

Vzhledem k tomu, že části experimentální aparatury obsahují

železo, budou se ve spektru každého měření objevovat nejsil-

nější linky železa /7629 keV, 7643 keV/, které lze využít

též ke kontrole stability zsílení spektrometrického traktu

během provozu.

4.2. Měření s materiály charakterizujícími prvkové složení

vzorků

Tato měření byla provedena se vzorky kysličníku křemi-

čitého, kysličníku hlinitého a kysličníku vápenatého. Prvky

těchto sloučenin tvoří základní matrice analyzovaných ma-

teriálů.

Na obr. 16 je ukázáno spektrum záření gama odpovídající

měření vzorku kysličníku křemičitého. Doba měření byla
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1100 s, celková hmotnost kysličníku kremičitého činila 4730 g.

V tab. 8 jsou uvedeny energie píku odpovídající podle litera-

tury ' nejintenzivnějším přechodům při nepružném

rozptylu neutronů na křemíku a kyslíku a při radiačním záchy-

tu neutronů křemíkem. V naměřeném spektru se výrazně proje-

vují píky 1779 keV od Si/n,n"gama/ a 6129 keV od 0/n,n'gama/

a O/n,p/N^. Píky odpovídající přechodům 3539 keV a 4934 keV

z procesu Si/n,gama/ nejsou v porovnání se spektry /obr. 13

až 15/ výrazně posíleny. Z toho vyplývá, že radiační záchyt

pomalých neutronů na křemíku ve vzorku nehraje podstatnou roli

v porovnání s radiačním záchytem neutronů tímto prvkem obsa-

ženým ve stěnách místnosti.

Na obr. 17 je ukázáno spektrum záření gama naměřené se

vzorkem kysličníku hlinitého. Doba měření byla 2000 s, cel-

ková hmotnost kysličníku hlinitého byla 3710 g. Energie píku

odpovídajících podle literatury ' ' nejintenzivnějším

přechodům jsou uspořádány v tab. 9. V naměřeném spektru se

nejvýrazněji projevují píky od přechodů 844 keV, 1014 keV,

1721 keV, 2212 keV, 2981 keV, 3005 keV, 3210 keV, 4413 keV,

4582 keV z Al/n,n'gama/ a 6129 keV z 0/n,n"gama/, popř.

O/n,p/N . Z procesu radiačního záchytu neutronů je pozorován

na hliníku pouze přechod 7724 keV, který ve srovnání se spektry

pozadí /obr. 13, 14, 15/ není výrazně posílen. Na obr. 18 je

spektrum záření gama naměřené se vzorkem kysličníku vápenatého.

Doba měření byla 1000 s, celková hmotnost kysličníku vápenatého ,

činila 3370 g. Energie píku odpovídajících podle literatury 24,3
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Tab. 8 Seznam energií nejintenzivnějších píku podle

24 32 33literatury ' ' odpovídajících přechodům

gama vznikajícím při interakci neutronů s kys-

ličníkem křemičitým

/keV/

1273

1779

2838

3200

3539

4934

4934

4934

6129

6129

6129

DE

SE

DE

SE

buzeno

v procesu

Si/n,n "gama/

Si/n,n"gama/

Si/n,n"gama/

Si/n,n"gama/

Si/n,gama/

Si /n,gama/

Si/n,gama/

Si/n,gama/

0/n,n"gama/,0/r

0/n,n"gama/,0/r

O/n.n "aama/ .0/r



Spektrum záření gama naměřené v základním experimentálním uspořádání se vzorkem

kysličníku hlinitého
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CO
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Tab. 9 Seznam energií píku odpovídajících podle litera-

24 32 33

tury ' ' nejintenzivnějším přechodům vzni-

kajícím při interakci neutronů s kysličníkem

hlinitým

/keV/

844;

1014

2212

1721

3005

2212

2299

3005

2735

3955

2981

3005

847

SE

DE

SE

DE

buzeno

v procesu

Al/n,n'gama/
Fe/n,n"gama/

Al/n,n'gama/

AI/n,n'gama/

Al/n,n'gama/

Al/n/n'gama/

Al/nfn'gama/

Al/n,n'gama/

Al/n,n"gama/

Al/n,n'gama/

Al/n,n'gama/

Al/n,n'gama/

Al/n,n'gama/

E *
/keV/

3210

4413

3955

4502

4413

4413

6129

6129

6129

7724

DE

SE

DE

SE

DE

SE

DE

buzeno

v procesu

Al/n,n

Al/n,n

Al/n,n

Al/n,n

Al/n,n

"Al/n,n

0/n,n'

0/n,n'

0/n,n'

'gama/

"gama/

'gama/

'gama/

'gama/

'gama/

gama/, O/n,p/lNľ
•:

gama/, 0/n,p/Nr

JÍ

gama/, 0/n,p/N'

Al/n gama/



Ev (MeV)
o

Spektrum záření gama naměřené v základním experimentálním uspořádání se vzorkem

kysličníku vápenatého
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nejintenzivnějším přechodům jsou uspořádány v tab. 10. V na-

měřeném spektru jsou pozorovány ve vztahu k vápníku pouze

slabé píky odpovídající přechodům 770 keV z procesu

Ca/n,p/K^, dále 3737 keV, 3904 keV z procesu Ca/n,n'gama/

a 6129 keV z interakce neutronů s kyslíkem. Při radiačním zá-

chyte neutronů jádry vápníku jsou podle literatury nejinten-

zivnější přechody 6420 keV a 4419 keV, ve spektru však ne-

jsou pozorovány.

Na všech obrázcích jsou vyznačeny vyšrafovanými ob-

lastmi místa ve spektru, kde by se v přítomnosti uhlíku na-

cházely jeho tři charakteristické píky.

Z posledních tří měření vyplývá:

a/ podstatná část celého spektra je tvořena pozadovým záře-

ním gama /zřejmé z porovnání spekter na obr. 14 a 15 se

spektry na obr. 16, 17 a 18/;

b/ příspěvek radiačního záchytu pomalých neutronů jádry prv-

ků analyzovaného materiálu do spektra je malý;

c/ přechody od nepružné interakce neutronů se výrazněji .

projevují jen u hliníku a kyslíku, interakce Si/n,n'gama/

se projevuje výrazněji jen v píku od nejintenzivnějšího

přechodu 1779 keV, píky od gama záření vysílaného při inter-

akci neutronů s vápníkem jsou malé;

d/ přímé záření gama s energií 4438 keV pocházející ze zdro-

je Am-Be se ve spektrech neprojevuje, což opět svědčí

o dobrém odstínění detektoru před zářením gama z neutro-

nového zdroje.
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Tab. 10 Seznam energií píku odpovídajících podle lite-

24 32 33ratury ' ' nejintenzivnějším přechodům

při interakci neutronů s kysličníkem vápenatým

Etf
/keV/

770

892

1157

1611

3737

3904

3737

3904

3737

3904

6129

6129

6129

DE

DE

SE

SE

DE

SE

buzeno

v procesu

Ca/n,P/K'

Ca/n,p/K

Ca/n,n"gama/

Ca/n,alfa/

Ca/n,n"gama/

Ca/n,n'gama/

Ca/n,n 'gama/

Ca/n,n'gama/

Ca/n,n'gama/

Ca/n,n'gama/
JÍ

0/n,n gama/, O/n,p/KT
JÍ

0/n,n gama/, O/n,p/N'

0/n,n'gama/, 0/n,p/N^
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Při rozboru měřených spekter /obr. 13 až 18/ byla vě-

nována pozornost interferencím z hlediska stanovení uhlíku.

Seznam možných interferenčních píku ležících v oblasti pí-

ku uhlíku je podle literatury # 2 , 3 s e s t a v e n v t a b - n,

V našich experimentálních podmínkách se projevovaly zejmé-

na píky 3449 keV Fe/n,n'gama/, 3539 keV Si/n,gama/, 3549 keV

a 3602 keV Fe/n,n'gama/, 4934 keV DE Si/n,gama/ a 4934 keV

SE Si/n,gama/.

Všechny tabulky v této kapitole byly co do energií

přechodů i výběru přechodů podle intenzit sestaveny na zákla-

24 32 33dě nejnovějšího atlasu Děmidova a spoluprac. a prací '

4.3. Měření vzorků obsahujících uhlík

Další série měření byla provedena se vzorky materiálů

obsahujících uhlík: grafit, aktivní uhlí /karborafin/, hně-

dé uhlí, vápenec a popílek. Spektra záření gama jednotlivých

materiálů naměřená v základním experimentálním uspořádání

jsou ukázána na obrázcích 19, 20, 21, 22 a 23. Ve všech

spektrech analyzovaných materiálů dominují vedle analytic-

kých píku uhlíku píky od přechodů buzených v následujících

prvcích: Fe, Ge, Pb, Si, AI, popř. O a Ca. Projevují se

stejně jako v pozadových spektrech a ve spektrech měřených

se vzorky charakterizujícími základní matrice vzorků

/obr. 13 až 18/. Píky od přechodů v prvcích obsažených v ma-

teriálech v zastoupením menším než 5 % /např. S, Ti, Na,
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Tab. 11 Seznam možných interferenčních píku ležících
v intervalu energií od 3200 do 4700 keV
/oblast uhlíkových píku/

/keV/

4219

3200

3202

3210

4240

3737

4260

3254

3273

3850

4307

3876

3904

4413

4419

#4438

3955

3439

3466

4496

4542

3539

3549

4582

4086

3592

3602

3610

4134

3635

3663

DE

DE

SE

DE

SE

DE

SE

SE

DE

DE

DE

SE

DE

DE

DE

SE

SE

buzeno

v procesu

Fe/n,gama/

Si/n,n'gama/

Fe/n,n'gama/

Al/n,n'gama/

Mg/n,n'gama/

Ca/n,n 'gama/

AI/n,gama/

Fe/n,n'gama/

Fe/n,n 'gama/

Al/n,gama/

Al/n,n'gama/

Al/n,gama/

Ca/n,n'gama/

Al/n,n'gama/

Ca/n,gama/

C/n,n'gama/

AI/n,n'gama/

Fe/n,n'gama/

Al/n,gama/

Si/n,n'gama/

Fe/n,n'gama/

Si/n,gama/

Fe/n,n'gama/

AI/n,n'gama/

Pb/n,n'gama/

Al/n,gama/

Fe/n,n'gama/

Ca/n,gama/

Al/n,gama/

Fe/n,n'gama/

Fe/n,n'gama/

E *
/keV/

4219

4240

3737

4260

4307

3850

3876

4413

3904

4419

4934

#4438

3955

4496

4582

4086

4542

4134

4219

4240

4260

4 307

5380

4413

4419

4534

#4438

4496

4542

4582

5380

SE
SE

SE
SE

SE

SE

DE

SE

SE

SE

SE

DE

SE

SE

buzeno

v procesu

Fe/n,gama/

Mg/n,n'gama/

Ca/n,n 'gama/

Al/n,gama/

Al/n,n'gama/

Al/n,gama/

AI/n,gama/

Al/n,n 'gama/

Ca/n,n'gama/

Ca/n,gama/

Si/n,gama/

C/n,n'gama/

Al/n,n 'gama/

Si/n,n'gama/

Al/n,n'gama/

Pb/n,n'gama/

Fe/n,n'gama/

Al/n,gama/

Fe/nřgama/

Mg/n,n'gama/

Al/n,gama/

Al/n,n'gama/

K/n,gama/

Al/n,n'gama/

Ca/n,gama/

Si/n,gama/

C/n,n'gama/

Si/n,n'gama/

Fe/n,n'gama/

Al/n,n'gama/

K/n,gama/
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aktivního uhlí /hmotnost 1450 g, doba měření 5000 s/
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K, Mg/ nejsou ve spektrech pozorovány. Je to způsobeno vy-

sokým pozadím záření gama vznikajícím při měření s neutro-

novým zdrojem. Uhlíkové píky /4438 keV PE, 4438 keV SE,

4438 keV DE/ se nacházejí ve spektrech nad vyšrafovanými

oblastmi- Vyšrafovaná oblast vždy představuje interval

+ 110 keV okolo maxima píku, což odpovídá dvojnásobku polo-

šířky dopplerovsky rozšířeného píku uhlíku v procesu

12

C/n,n gama/. Na obrázcích 24 a 25 je ukázána detailní

struktura spekter nad vyšrafovanými oblastmi uhlíkových píku

/DE, SE, FE/ z dlouhodobých měření železa /železný prstenec/

a uhlíku /karborafin/ - výřezy částí spekter z obr. 15 a 20.

Na obrázcích jsou vyznačeny dříve uváděné nejvýznačnější

interferenční píky se zřetelem ke stanovení uhlíku:

3449 keV Fe/n,n'gama/; 3539 keV Si/n,gama/; 3549 keV a 3602 keV
i

Fe/n,n'gama/j 4934 keV DE Si/n,gama/ a 4934 keV SE Si/n,gama/. f"
i " ' .

Použití Ge/Li/ detektoru a mnohokanalového analyzátoru impul-

sů umožní separaci těchto píku /s pološířkou >v6 keV/ od spo-

jité podložky tvořené comptonovským pozadím a v tomto případě

i širokými píky uhlíku /s pološířkou />/ 60 keV/.

4.4. Kalibrační charakteristiky analyzátoru uhlíku

V analyzátoru uhlíku tvořeném celou sestavou experimen-

tálního uspořádání popsanou v kapitole 3 je ke stanovení

obsahu uhlíku využíváno čistých ploch píku od přechodu

4438 keV. Před zahájením měření bylo proto nastaveno zesílení

elektronického traktu zhruba 2 keV na kanál /pomocí kalibračnícl
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zdrojů Cs, Co, Y/ a pak byla sestrojena energetická

kalibrační křivka v celém rozsahu energií od 0,4 MeV až po

8 MeV /pomocí prvního měření popsaného v odstavci 4.1.,

obr. 13, s využitím energií uvedených v tab. 5/. Na zákla-

dě energetické kalibrace a polohy píku od přechodu 4438 keV

přímo ze zdroje Am-Be byly předpovězeny energetické inter-

valy, ve kterých budou ležet uhlíkové píky /DE, SE, FE/

při vlastním měření. K sestrojení kalibrační charakteris-

tiky analyzátoru uhlíku bylo provedeno celkem 11 měření

se vzorky o známém obsahu uhlíku. Během všech měření byla

kontrolována stabilita zesílení elektronického traktu pomo-

cí poloh píku přechodů 7629 keV a 764 3 keV železa. Plochy

širokých uhlíkových píku byly stanoveny metodou uvedenou

v odstavci 2.6. Zde je třeba poznamenat, že ačkoliv celé

zpracování spekter bylo možno provádět automaticky počíta-

čem PDP-11/05 systému CANBERRA 8100/Quanta, právě určení ploch

širokých uhlíkových píku automaticky zpracovávat pomocí stan-

dardních programů počítače možno nebylo. Čisté plochy píku

uhlíku byly z nich získány odečtením ploch pozorovaných'inter-

ferujících píku. V tab. 12 jsou shrnuty výsledky všech 11 mě-

ření. Výsledky jsou graficky zpracovány na obr. 26 a 27.

V prvním až šestém sloupci tab. 12 jsou uvedeny: číslo měře-

ní, číslo označující materiál v obr. 26 a 27, druh materiálu,

JÍ

hmotnosti vzorku a uhlíku ve vzorku /M /T a doba měření.

Vypočteno podle analys chemického složení dodaných VÚSH

Brno



Tab. 12 Výsledky měření materiálů o známém obsahu uhlíku, počty impulsů v plochách píku

jsou vztaženy na dobu měření 1000 s

Číslo

měření

23

41

22

36

24

44

48

45

47

40

38

mate-
riálu
v obr
26,27

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

říateriál

Popílek

Popílek

Vápenec

Vápenec

Hnědé uhlí

Karborafin

Hnědé uhlí
/+SiO2/

Hnědé uhlí

/+s±o2/
Hnědé uhlí

Hnědé uhlí

Grafit

Hmotnost /g/

vzorku

3540

5550

8190

11490

'2510

1450

4000
/335O/

4000
/2000/

4850

5950

5000

uhlíku ve
vzorku

76

119

917

1287

1406

1450

2240

2240

2716

3332

5000

Doba
měření

/s/

2000

3000

1000

4000

1000

5000

4000

5000

5000

2000

2000

Čisté plochy píku uhlíku / T ~ ;

pd±<r d

58+lCO

22+56

306+70

422+55

340+90

489+49

561+63

581+57

469+59

1214+79

905+175

s- s

38+50

13+44

202+55

291+41

169+50

255+50

276+28

285+45

318+48

727+67

560+42

f- fff

71+50

52+37

162+44

212+36

221+55

349+32

336+43

31O+67

357+43

758+55

635+28

"\ c/

z± ©*

167+120

87+80

670+100

925+77

730+115

1093+77

1173+81

1176+99

1145+87

2698+117

2099+260

S = 1000 jp-

/íÔOČTI.kg"/

2198+1580

731+672

731+109

719+60

519+82

754+53

524+36

525+44

422+32

81O+35

420+50

I



1 2 3 4 5 6
Obr. 2 5 Mc^g/

Kalibrační charakteristika analyzátoru uhlíku /označení materiálů viz tab. 1?./

i



Experimentální hodnoty citlivosti analyzátoru uhlÁku /označení materiálů viz tab.12/



- 77 -

V dalších čtyřech sloupcích jsou uvedeny čisté plochy pí-

ku /DE, SE, FE/ s chybami a jejich součet £ = Pd + P,, + Pf

s chybou. Hodnoty těchto ploch i jejich součet jsou pře-

počteny na dobu měření 1000 s. V posledním sloupci uvedená

veličina S odpovídá veličině 2 přepočtené na 1000 g

uhlíku vzorku. Získané experimentální hodnoty veličin S

a S nutno považovat za základní údaje pro sestavení ka-

librační charakteristiky analyzátoru uhlíku a určení prahu

citlivosti M a citlivosti S. Měření se vzorky popílku, vá-

pence a hnědého uhlí byla opakována s umístěním materiálů

do dvou rozdílných nádob /odstavec 3.1./. Ve dvou případech

byla provedena měření vzorků uhlí homogenně promíchaného

s kysličníkem křemičitým /č. měření 45 a 48/. Cílem těchto

opakovaných měření bylo především experimentálně určit ve-

likost vlivu systematických chyb na stanovení charakteristik

analyzátoru uhlíku. Hodnoty veličiny 21 a jejich chyby jsou

graficky znázorněny na obr. 26 v závislosti na M . Plná čá-

ra představuje výsledek proložení experimentálních hodnot

přímkovou závislostí metodou nejmenších čtverců /MNC/ se za-

počtením velikostí experimentálních chyb Gjí . Čerchované

přímky udávají nejpravděpodobnější koridor směrnic přímek

vyplývající z MNČ. Odchylky experimentálních hodnot od line-

ární závislosti jsou způsobeny dříve diskutovanými systema-

tickými vlivy samoabsorpce záření gama, mnohonásobného roz-

ptylu a absorpce neutronů materiálem vzorku. Na obr. 27 jsou

vyneseny hodnoty veličiny S pro jednotlivá měření. Střed-

ní hodnota této veličiny byla stanovena MNČ se započtením
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velikostí experimentálních chyb a je rovna 58O+J54 iirp/1000 s.lOOC

V případě použití MNČ bez započtení velikostí experimentál-

ních chyb /experimentální hodnoty materiálů 1 a 2 nebyly uva-

žovány/ byla získána střední hodnota 580+150 imp/1000 s.1000 g.

Na obr. 27 je šrafované vyznačen koridor daný chybou

54 imp/1000 s.1000 g, čerchovanými čarami koridor daný chy-

bou 150 imp/1000 s.1000 g. Z rozptylu experimentálních bodů

kolem přímkové závislosti /obr. 26/ a kolem střední hodnoty

/obr. 27/, který až čtyřikrát převyšuje experimentální sta-

tistické chyby GZ. vyplývá, že systematické chyby způsobené

použitím různých materiálů s rozdílnou sypnou hmotností hra-

jí podstatnou roli pro přesnost sestrojení kalibrační cha-

rakteristiky. Hodnota S = Š = 580+150 imp/1000 s.1000 g

představuje citlivost popsaného zařízení jako analyzátoru

uhlíku.

P Q

Práh citlivosti M lze určit ze vztahu M. = ^— .

Ke stanovení hodnoty P byla zvolena měření 23 a 41 vzorků

popílku. Z tab. 12 plyne pro uvedené vzorky popílku

O p ~ 100 a tedy P Q = 3 <Tp = 300 imp/1000 s. Dosazením
o o

této hodnoty P Q a hodnoty S = 580+150 imp/1000 s.1000 g do

vztahu M = — dostáváme hodnotu prahu citlivosti

Mo = 517+134 g uhlíku. Ze stanovené hodnoty ÍL. plyne, že

věrohodným způsobem lze popsaným analyzátorem analyzovat

vzorky obsahující více než 0,5 kg uhlíku, což při užitých

objemech vzorků odpovídá koncentracím 5 - 10 % uhlíku.
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Snížení prahu citlivosti M Q a zvýšení citlivosti S

lze dosáhnout zvýšením statistiky registrovaných impulsů,

jak je podrobně diskutováno v odstavci 2.7. Chybu citli-

vosti lze podstatně snížit přesnějším sestrojením kalibrač-

ní charakteristiky pomocí standardů zhotovených z materiálů

odpovídajících prvkovému složení analyzovaných vzorků i

konkrétním zájmovým koncentracím uhlíku.
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5. ZÁVĚRY A METODICKÁ DOPORUČENÍ

Zpráva je zpracována se zřetelem na zadání úkolu

"Metodika stanovení prvků měřením gama kvant z interakce

neutronů s prostředím". Řešení úkolu bylo rozděleno do dvou

etap. Vzhledem ke komplexnímu řešení zadaného úkolu, zej-

ména experimentálních prací, tato zpráva obsahuje

výsledky řešení I. etapy

řadu výsledků z hlediska cílů zadaných pro II. etapu.

V práci byl proveden podrobný rozbor metodiky a volby

experimentálního uspořádání pro stanovování uhlíku ve vel-

kých vzorcích materiálu na základě detekce záření gama

o energii 4438 keV buzeného při nepružném rozptylu neutronů.

Citlivost metody byla ověřena užitím Ge/Li/ detektoru k de-

tekci gama kvant. Byly navrženy a ověřeny metody pro ener-

getickou kalibraci měřených spekter záření gama pomocí pře-

chodů buzených v jádrech prvků matrice vzorku a okolního ma-

teriálu, zejména železa, kyslíku, vodíku a hliníku. Jsou urče-

ny význačné píky, odpovídající přechodům gama buzeným v inter-

akcích neutronů s jádry základních prvků matric vzorků a okol-

ního materiálu, které interferují při stanovování obsahu uhlí-

ku s dopplerovsky rozšířenými píky uhlíku. Práce byla rozší-

řena o podrobnou analýzu spekter záření gama z interakce

o 241

neutronu z Am-Be zdroje s prvky vzorků kysličníku křemiči-

tého, kysličníku hlinitého, kysličníku vápenatého, vápence,

hnědého uhlí a popílku dodaných zadavatelem úkolu.
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Při rozboru geometrie uspořádání se vycházelo z experi-

mentálních zkušeností získaných při studiu nepružného roz-

22 25

ptylu rychlých neutronů v jaderné fyzice ' . Byly posou-

zeny možné systematické vlivy procesů samoabsorpce záření

gama, mnohonásobného rozptylu a absorpce neutronů ve vzorku

na přesnost stanovování uhlíku. Jednotlivé varianty geometrie

experimentu byly posuzovány rovněž z hlediska úrovně registro-

vaného pozadí a poměru analytické linky k pozadí. Nejvhod-

nější se jeví otevřená geometrie válcového typu s odstíněním

detektoru před přímým zářením z neutronového zdroje. Byla

určena minimální požadovaná tlous£ka stínění Ge/Li/ detektoru

/25 cm olova/. Na základě znalostí účinných průřezů pro

interakci neutronů s prvky analyzovaných materiálů a samo-

absorpce záření gama v materiálu vzorku byly odhadnuty nej-

vhodnější rozměry válcové nádoby pro studovaný vzorek /prů-

měr 30 - 50 cm, výška 20 - 40 cm, podle sypné hmotnosti

vzorku/. Na základě znalosti tvaru spektra rychlých neutro-

nů se jeví jedním z nejvhodnějším neutronových zdrojů
241

zdroj Am-Be. Moderní neutronové zdroje využívající spon-

tánního štěpení transuranů, např. Cf, mající přednost

v malém zastoupení vysokoenergetického vlastního záření gama

a v malých rozměrech pouzdra zdroje, se z hlediska stanovení

uhlíku jeví, vzhledem k relativně malému zastoupení neutronů

s energií větší než 5 MeV, jako méně vhodné. Nejen z hle-

diska radiační bezpečnosti práce s neutronovým zdrojem, ale

zejména z hlediska možné impulzové zátěže spektrometrickeho

zesilovacího traktu, zvláště při detekci záření gama velkým
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241
scintilačním krystalem, není potřebné používat Am-Be

zdroje intenzivnější než 5 Ci.

Veškerá v práci naměřená spektra byla získána pomocí

polovodičového Ge/Li/ detektoru. Ge/Li/ detektor zásluhou

vysokého rozlišení /v oblasti 1 MeV asi 0,3 %, v oblasti

5 MeV asi 0,15%/ představuje dosud jediný typ detektoru

umožňující podrobně analyzovat složitá spektra. Tento de-

tektor zásluhou vysokého energetického rozlišení může být

z hlediska analýzy účinnější než běžný scintilační detektor.

Tato jeho účinnost je při stanovování uhlíku podstatně sni-

žována dopplerovským rozšířením píku spektrální linky

44 38 keV. Podstatnou nevýhodou Ge/Li/ detektoru pro praktic-

ké použití v provozu je vysoká cena, potřeba trvalého chlaze-

ní kapalným dusíkem a citlivost detektoru s kryostatem a

Dewarovou nádobou na mechanické otřesy. Proto se jeví vhod-

nější používat v provozních podmínkách scintilační sondy,

zpravidla s Nal/Tl/ krystalem. Pro registraci impulsů analy-

tické linky uhlíku js možno využít odezvy detektoru bud na

procesy tvorby párů a fotoefektu či těchto procesů s proce-

sem comptonovskeho rozptylu.

Na základe ploch píku analytické linky, získaných při

měření vzorků obsahujících uhlík,byla sestrojena kalibrační

charakteristika použitého systému jako analyzátoru uhlíku.

Jeho citlivost činila 580+150 imp/1000 s.1000 g uhlíku.

Práh citlivosti tohoto analyzátoru podle druhu analyzovaného

materiálu odpovídá koncentracím 5 - 10 % uhlíku při dobách
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měření *•*• 2000 s. Práce obsahuje též doporučení jak zvýšit

experimentálně citlivost a snížit práh citlivosti analyzá-

toru.

Sestava elektronického traktu:

a/ standardní scintilační sonda s Nal/Tl/ krystalem a zdro-

jem vysokého napětí /při zavádění metody je vhodné mít

k dispozici Ge/Li/ detektor/;

b/ lineární zesilovač s vysokou stabilitou zesílení;

c/ analogově digitální převaděč s pamětí bud ve formě malého

mnohokanálového analyzátoru impulsů /maximálně potřebný

počet kanálů 128 až 256/ či ve formě souboru minimálně

6 jednokanálových analyzátorů s čitači;

d/ výstup číselné informace.

Metodický postup pro sestrojení kalibrační charakteristiky

analyzátoru uhlíku:

a/ nastavit zesílení lineárního zesilovacího traktu tak, aby

mohly být analyzovány impulsy v energetickém intervalu

0,5 až 8 MeV /lze užít neutronového zdroje Am-Be umístěné-

ho v moderátoru obloženém železnými deskami, viz odstavec

4..1., a k energetické kalibraci využít píku od gama záření

o energiích: 511 keV, 847 keV Fe, 2224 keV H, 7629 keV a

7643 keV Fe a 4438 keV z reakce 9Be/alfa,n//;

b/ na základě energetické kalibrace nastavit jednokanálové

analyzátory v diferenciálním režimu tak, aby vytvářely

amplitudová okna /úzká a široká - viz odst. 2.6./ okolo

vybraných píku: 3x2 okna pro píky 4438 keV C/d/,
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4438 keV C/s/, 4438 keV C/f/; 1x2 okna okolo dubletu

7629 keV + 7643 keV Fe/d/; případně 1x2 okna pro pík

847 keV Fe a 1x2 okna pro pík 6129 keV 0/d/;

c/ pomocí měření se standardy, připravenými pro daný typ

analyzovaného materiálu co do prvkového složení i co do

zrnitosti, sestrojit kalibrační charakteristiku analyzá-

toru a určit jeho citlivost a práh citlivosti.

Při uvedené kalibraci není prováděna separace interferují-

cích píku od ploch píku analytické linky uhlíku a proto ka-

librační charakteristika nebude procházet počátkem. Rovněž

tvar kalibrační charakteristiky nebude přesně přímkový.

Z praktických důvodů, zvláště časových, je vhodné kroky a/

a b/ provádět za pomoci měření s mnohokanálovým analyzátorem.

Na základě sestrojené kalibrační charakteristiky je možno

dlouhodobě provádět analýzy materiálů téhož druhu a zrni-

tosti jakou vykazují použité standardy. Pro ty materiály,

u nichž si co do koncentrace vzájemně konkurují uhlík s kře-

míkem, hliníkem a kyslíkem /základní prvky matric, např. hně-

dého uhlí, popílku/ je možno jako kontrolní doplňující infor-

maci ke stanovení uhlíku využívat i ploch píku křemíku

/1779 keV/, hliníku /1014 keV/ a zejména ploch píku od pře-

chodu 6129 keV odpovídajícího kyslíku. V nepřetržitém provo-

zu analyzátoru je zapotřebí kontrolovat stabilitu zesílení

elektronického traktu a jeho impulsovou zátěž. Ke kontrole

stability zesílení je vhodné využívat četnosti impulsů

v amplitudových oknech okolo dubletu píku /7629 keV+ 7643 keV
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Fe/d//, která je, pokud se množství železa v okolí ana-

lyzátoru nemění, časově nezávislá. Vzhledem k velkému

příspěvku pozadí do impulsové zátěže a k vlivu pozadí na

práh citlivosti analyzátoru se doporučuje celou sestavu

analyzátoru umístit pokud možno do volného prostoru.

Po sestrojení kalibrační charakteristiky není žádoucí mě-

nit množství postranních materiálů v okolí sestavy.
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