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Streszczenie

Vi' raporcie podane krótki przegląd czterdziestu trzeć:-,

opracowań aparaturowych wykonanych w Międzyresortowym

Instytucie Fizyki i Techniki Jądrowej AGH w latach 1975-83.

i-rzedstawiono dwadzieścia urządzeń radioizotopowych, czter-

naście opracowań elektronicznych, siedem detektorów dla

chromatografii gazowej i promieniowania rentgenowskiego

oraz dwa zestawy prepar^itywne.

Summary

A short review is given- concerning ^3 devices developed

in the Institute of Physics and Nuclear Techniques

in 1975-63. 20 radioisotope arrangements, 14 electronic

devices, 7 detectors for gas chromatography and X-ray

detection and 2 arrangements for sample preparation are

presented.

Резюме
В работе представлено короткий обзор сорок трех

устройств разработаных в Институте Физики и Ядерной Техники
в периоде•времени 1975-1983. Представлено 20 радиоизотопных
приборов, 14 электронных аппаратур, 7 детекторов для газовой
хроматографии и рентгеновского излучения а также 2 составы
для препарировки проб.
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WPROWADZENIE

W niniejszym raporcie przedstawiono krótki opis 43

nowych opracowań aparaturowych wykonanych w Międzyresortowym

Instytucie Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Gómiczo-

HutniczeJ w latach 1975-83,

Przedstawione opracowania są rezultatem badań prowadzonych

w Instytucie w ramach programów rządowych PR-2 i PR-3» proble-

mów węzłowych 01.4, 04.3 i 05.15» problemów resortowych 101,

105 i 116, problemu międzyresortowego MRI-14, problemu bran-

żowego 206, bezpośrednich zleceń z przemysłu oraz prac włas-

nych zleconych Instytutowi przez Rektora Akademii Gqrniczo-

Hutniczej.

Celem raportu jest zapoznanie z naszymi oprts*powaniami

szerokiego kręgu odbiorców krajowych dla umożliwienia zwięk-

szenia zastosowań tych opracowań w różnych dziedzinach

gospodarki narodowej i nauki.

Zapytania dotyczące szczegółów opracowań jak i możliwości

wykonania prosimy kierować na adres:

Międzyresortowy Instytut Fizyki i Techniki Jądrowej AGH

Al„ Mickiewicza 30

30-059 Kraków

telefon: 34-00-10 lub 33-81-00 wewn. 29-51

telex 0322203 AGH PL lub 0322274 AGH PL

Marta Wasilewska-Radwańska



ANALIZATOR RDZENI WIERTNICZYCH

D R I L L B J ^ CORE ANALYSER

АНА::ИЗАТО? :;OA:J;H;-;LX КЗРНЗБ

Projekt patentowy P-225930 zgłoszony 26.07.1980 r.

Urządzenie przeznaczone jest do pomiaru zawartości Zn, Cu,
Sn i ?Ъ w rdzeniach wiertniczych metodą radioizotopowej
rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej z dyspersją energii.
Analizator jest przenośny i stosowany może być zarówno w la-
borax orium, jak i w terenie.

Dane techniczne:

masa próbki: 0,5 - kilka kg

temperatura pracy urządzenia 263-313 К

zakres pomiarowy 0,1 - 7 %

czas pomiaru /minimalny/ i Os

błąd pomiaru G,k %

źródło promieniotwórcze Pu-238, Cd-109, Am24i

detektor licznik proporcjonalny PXArBe 74-38

zasilanie 220 V, 50 Hz

wymiary analizatora 335 x 170 x 165 mm

masa 6,5 kg

Analizator wykorzystywany jest w pomiarach terenowych pro-
wadzonych przy współpracy z Przedsiębiorstwami Geologicznymi
w Krakowie i we Wrocławiu.



ANALIZATOR ZWIĄZKÓW CHLOROWCOWYCH W POWIETRZU

ANALYSER OF CHLOR ПЕСOMPOUNDS IN AIR

АНАЛИЗАТОР ХЛОРОВЦОВЫХ СОЕДИНЕНИИ В ВОЗДЯЕ

Analizator służy do pomiaru stężenia związków chlorowcowych

w nowietrzu lub w wodach,

Dane techniczne:

objętość próbki 1 - 3 cm3

temperatura pracy 293 К

zakres pomiarowy 10^

poziom wykrywalności 10 g/s dla F-11

zasilanie sieciowe

masa 20 kg

Analizator stosowany jest przez Stacje Sanitarno-Ępidemiolo»

giczne do badania stężeń związków chlorowcowych. Ponadto sto-

sowany jest do pomiaru krotności wymiany atmosfery w pomies*r

czeniach wentylowanych, jak i do pomiaru rozpływu powietrza

i ga?ów w kopalniach węgla kamiennego.



ASFALTOMIERZ NEUTRONOWY AN-80

NEUIKON ASPHALT GAUGE AN-80

НЕЙТРОННЫЙ АСФМЬТОМЕГР AN-80

Asfaltomierz neutronowy AN-80 przeznaczony jest do określa-

nia zawartości asfaltu w niewielkich ilościach mas bitumicz-

nych. Jego działanie opiera się na wykorzystaniu procesu ter-

malizacji neutronów zachodzącego w próbce badanej masy. Przys-

tosowany jest do wykonywania pomiarów na gorących masach w ca-

łym interesującym zakresie zawartości asfaltu. Asfaltomierz

AN-80 jest urządzeniem laboratoryjnym wymagającym zasilania

sieciowego. Zainstalowany w bliskim sąsiedztwie otaczarki mo-

że służyć do bieżącej kontroli procesu wytwarzania masy bitu-

micznej, tj. do oceny zgodności składu produkowanej masy z us-

taloną recepturą.

Dane techniczne:

masa próbki ok. 4 kg

dopuszczalna temperatura próbki 460 X

dopuszczalna temperatura otoczenia 278 - 31в К

zakres pomiarowy bez ograniczeń

czas pomiaru /minimalny/ 100 s .

błąd pomiaru 0,5 % wag. asfaltu

zasilanie 220 V, 50 Hz

źródło Pu-Be, 5x10^ neutr./s

detektor licznik proporcjonalny BF»

rozmiary bloku pomiarowego 600x400x400 mm

masa bloku pomiarowego 105 kg

układ zasilająco-rejestrujący STANDARD-70 lub inny o podobnych
parametrach

Asfaltomierz stosowany jest przez Krakowskie Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych.
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BATERYJNA SONDA SCYNTYLACYJNA SBB-1

BATTERY OPERATED SCINTILATION PROBE SBB-1

БАТЕРИйР"" СЦИНТИЛЯЦИМШЫИ ЗОНД SBB-1

Sonda scyntylacyjna SBB-1 pozwala na wykonywanie pomiarów

radiometrycznych przy wykorzystaniu przenośnych źródeł

zasilania małe;} mocy. Scnda SBB-1 posiada wbudowany specjalny

układ zasilania fotopowielacza, dzięki czemu pobiera znacznie

mniej mocy niż układy konwencjonalne i nadaje się do zestawów

polowej aparatury radiometrycznej.

Dane techniczne:

napięcie zasilania +24 V

prąd zasilania 15 mA ,

amplituda impulsów wyjściowych dla energii 0,661 MeV — 2 V

rozdzielczość energetyczna 13 %

fotopowielacz typ 6097 L /EMI/

kryształ Nal-Tl TESLA 44 u.M, h-38 mm

wymiary:

średnica 65 mm

długość 400 mm

masa 9,20 kg

Bateryjna sonda scyntylacyjna wykorzystywana jest w pomiarach

radiometrycznych przy wykorzystaniu przenośnych źródeł zasi-

lania małej mocy.
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BLOK CYFROWEGO ODCZYTU PIROMETRU
DIGITAL DISPLAY PIROMETER UNIT
БЛОК ЦИФРОВОГО СЧИТИВАНИЯ ДЛЯ ПИРОМЕТРА

Jest to układ elektroniczny służący do linearyzacji sygnału
z głowicy pirometru PPS-5OO i przetwarzania analogowo-cyfro-
wego. Zawiera automatyczny układ zmiany zakresów pomiarowych.

Dane techniczne:

dokładność odczytu
nieliniowość całkowita
maks. napięcie wejściowe
zakresy pomiarowe

3 cyfry
ok. 2 %
-5 V
303-377 К
371-577 К
571-773 К

Urządzenie stosowane jest w Instytucie Odlewnictwa
w Krakowie.
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BLOK ZEGARA CZASU RZECZYWISTEGO TYP ZCR-1 CAMAC
REAL-TIME CLOCK TYPE ZCR-1 CAMAC
БЛОК РЕАЛЬНОГО ВРЕМЯ ТИПА ZCR-I CAMAC

Blok dla systemu CAMAC umożliwiający odczyt czasu rzeczy-
wistego w zakresie 1 doby oraz przesłanie tej informacji
na magistralę. Blok współpracuje z generatorem typu 730 A
CAMAC.

Dane techniczne:

częstotliwość impulsów wejściowych 1 kHz

- wyświetlana

- przesyłana na
szyny R

- > godziny
- minuty

- godziny
- minuty
- sekundy

Ustawianie czasu - ręczne

Urządzenie wykorzystywane jest w MIFiTJ AGH.
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CZUJNIK DO CIĄGŁEGO POMIARU STĘŻENIA ZNACZNIKA W POWIETRZU
LUB W INNYCH MIESZANINACH GAZOWYCH
THE SENSING DEVICE FOR THE RUNNING MEASUREMENT OF THE TRACER
IN AIR AND OTHER GAS MIXTURES
ДАТЧИК К НЕПРЕРЫВНОМУ ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИИ СЛЕДОУКАЗАТЕЛЯ
5 ВОЗДУХЕ ИДИ ДРУГИХ ГАЗОВЫХ СМЕСАХ

Patent PRL nr 70250 z dnia 25.05.1976.

Czujnik przeznaczony jest do pomiaru krotności wymiany atmos-
fery w obiektach zamkniętych.

Dane techniczne:

temperatura pracy 293 К
zakres pomiarowy
wykrywalność
zasilanie
masa

Czujnik stosowany jest w Przedsiębiorstwie Doświadczalnych
Urządzeń Chłodniczych T >CH" w Krakowie.

1 0 *
0,01 %
220 V,
1 kg

CO

50
2

Hz
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DETEKTOR RADIOJONIZACYJNY ARGONOWO TRIODOWY DLA CHROMATOGRAFII1

GAZOWEJ
RADIOIONIZATION ARGON-TRIODE DETECTOR FOR GAS CHROMATOGRAFU
РАДИОИОНИЗАЦИОННЫЙ АРГОНОВО-ТРИОДОВЫЙ ДЕТЕКТОР ДЛЯ ГАЗОВОЙ
ХРОМАТОГРАФИИ

Patent PRL nr 80583 z dnia 15.11.1976.

Detektor przeznaczony jest do wykrywania związków organicz-
nych analizowanych metodą chromatografii gazowej.

Dane techniczne:

masa próbki od ̂ g do mg
temperatura pracy dopuszczalna 700 К
zakres pomiarowy , 10^
poziom wykrywalności węglowodorów 10" g/s
zasilanie 800 - 1000 V
masa 2 kg

Wyprodukowano 15 sztuk detektorów przeznaczonych dla odbior-
ców" krajowych.
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DETEKTOR RADIOJONIZACYJNY WYCHWYTU ELEKTRONÓW DLA
CHROMATOGRAFII GAZOWEJ
RADIOIONIZATION ELECTRON CAPTURE DETECTOR FOR GAS
CHROMATOGRAPCHY
РАДИОИОНИЗАЦИОННЫЙ ДЕТЕКТОР ЗАХВАТА ЭЛЕКТРОНОВ ДЛЯ ГАЗОВОЙ
ХРОМАТОГРАФИИ

Patent PRL nr 110884 z dnia 26.06.1982.

Detektor przeznaczony jest do detekcji związków elektroujem-
nych anal.lzowanych metodą chromatografii gazowej.

Dane techniczne:

masa próbki od jag do mg
temperatura pracy dopuszczalna 700 К
zakres pomiarowy 10*
poziom wykrywalności 10 g/s CCl^
zasilanie impulsowe
masa 0,5 kg

Wykonano 50 sztuk detektorów dla odbiorców krajowych.
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CYLATOMETH KwAPOT:
J'JARTZ PJSHHvC—R'X I'JLAT'JMETEF:

jylatoffietr kwarcowy cłuny do pomiaru rczszersa l r .obci ciepir.e.
Tiater iai :'v s t a i y c h w л; Kresie temperatur od .?^3 cic 1.?7? К,
: rsyrzad vryposazony ,;es" w re jes t ra tor X-Y. rcc-iada ~icć
stopni narastania mocy grzejnika.

Вале techniczne:

masa próbki do 100 g, 0 max ^5 rnm

temperatura pracy 293-J1? К

czułość zmiany długości próbki /max./ 0,2 um

zasilanie 220 V, i kW

zakres poniarov/y 293 - 12"7? К

wymiary statywu AOOxAOOxi^OC mm

masa /bez rejestratora Х-У/ 30 kg

Urządzenie wykorzystywane jest w Sąde--:L -.n Zakiadacr.

Elektrod Węglowych w Nowym Sączu do pcraiarów rozszerzalności

KOKSÓW naftowych oraz wyrobów grafitowych.
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JENERATOR IMPULS* WZORCOWYCH /LICZNIKOWYCH/

:OUNTER-FULSE GENERATOR

:Л ;:;.;:; у;:ъсов

Generator przeznaczony jest do skalowania, uruchamiania lub

sprawdzania aparatury elektronicznej stosowanej w fizyce

jądrowej. Modeluje on impulsy licznikowe o znanym kształcie.

Dane techniczne:

polamość impulsów dodatnia lub ujemna

amplituda impulsów regulowana 0 -:- 10 mV, 0 -:- 1 V

0 -:- 100 mV, 0 -:- 10 V

czas narastania impulsu 50 ns

czas opadania impulsu reg łlowany od 1 ̂ us do 150 us

zasilanie 220 V, 50 Hz

masa 2,5 kg

Generator wykorzystywany jest w MIFiTJ AGH.

18



GJSTOSfIOMIERZ POWIERZCHNIOWY MG:i/7.

SURFACE DSN3ITYMETER TYPE ffill/?f

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ПЛОТйОмЕТР Ж>::/'^

Gęstościomisr2 przeznaczony jest do ..-ykonywania 3'jyi:-ас

pomiarów ciężaru objętościowego skał spoistych i niespoi

tych na odsłonięciach.

Dane techniczne:

zakres pomiaru gęstości

dokładność

czas pomiaru

liczniki promieniowania

źródło promieniotwórcze

zasilanie

wymiary: s onda

rejestrator

zasilacz

masa: sonda

rejestrator

0,5 g/cm3 - 3,0 g/cnr5

2 %

2 - 2 0 minut

BOI yy /liczniki Geigera
Kflllera/

Cs-137

220 V, 50 Hz

300x140x80 mm

170x140x250 mir.

270x140x250 mm
7,2 kg

2,2 kg

zasilacz 10 kg

Gęstościomierz przekazano Międzyresortowemu Instytutowi

Geofizyki Stosowanej i Geologii Akademii Górniczo-Hutniczej.



GONIOMETR fEŁNOSFERYCZNY DC DYFRAKCYJNYCH ЗАВАЛ TEKSTURV

FOUR-CIRCLE GONIOMETER FOR TEXTURE EXAMINATIONS BY

DIFFRACTION METHODS

Goniometr służy do pomiaru anizotropii rozkładu orientacji

krystalicznej w próbkach poiikrystalicznych. Urządzenie

stanowi kompletny zestaw do badań dyfrakcyjnych, wykorzystu-

jących niezależne źródło promieniowania X lub neutronów.

Układ sterujący goniometru zbudowano w systemie CA.MAC.

Dane techniczne:

cztery osie niezależne napędzane silnikami krokowymi

dla zestawu RTG dodatkowo zapewniono ruch wahliwy próbki

masa próbki do 50 g

zasilanie 220 V, 250 W

wymiar^' goniometru 350x350x400 mm

masa • 80 kg goniometr + ^0 kg system

CAMAC

Goniometr wykorzystywany jest w MIFiTJ AGH do badania

tekstur techniką neutronową,

V najbliższym czasie przewiduje się zastosowanie goniometru

do badań tekstury techniką rentgenowska prowadzonych przez

Instytut Podstaw Metalurgii F-AN i Instytut Metalurgii AGH.
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GRANULOMETR RADIOIZOTOPOWY'GRANEX"

P-A.DIOISOTOPE PARTICLE-SIZE ANALYSER "GRANEX"

?гЛ;;С!'50Т0Ппь!И АНАЛИЗАТОР ГРАКЛЯЩЖ

Patent PRL nr 110581 z dni& 15.12.1981.

Granulometr przeznaczony jest do ciągłego pomiaru udziału

masowego ziaren o średnicach mniejszych od 75 mm w zawiesi-

nach flotacyjnych rud miedzi.

Granulometr współpracuje z elektroniczną aparatura pomiarową

systemu CAMAC i minikomputerem.

Dane techniczne:

zakres pomiarowy 25 - 95 % udziału masowego
ziaren o średnicach poniżej
75 yoi.

błąd pomiaru /bezwzględny/ 3»5 % udziału masowego ziaren
o średnicach poniżej 75 yum

źródła promieniotwórcze Pu-238 i Am-241

zasilanie 220 V, 50 Hz

wymiary granulometru 2200 x 400 x 400 mm

masa 60 kg

Granulometr GRANEX zainstalowany jest w Zakładzie Wzbogaca-

nia Rud ZG "Polkowice" w Polkowicach.

21



L I C Z N I K I PROPORCJONALNE PROMIENIOWANIA X

X-RAY PROPORTIONAL COUNTERS-

пропорцией А;:ЬКЬ:Е СЧИТЧИК:' РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Patent PRL nr "298& z dnia ?O.12.1974.

Liczniki stosowane są w rentgenowskiej analizie materiałów
przemysłowych, w badaniach przestrzeni kosmicznej, w bada-
niach biologicznych zawartości C-14 in vitro oraz w bada-
niach z wykorzystaniem zjawiska M6ssbauera.

Dane techniczne:

zakres mierzonych energii 1,3 - 80,0 keV oraz linia К
tlenu

zdolność rozdzielcza 17' % dla 6 keV
powierzchnia czynna 1 - 2 0 cm
zasilanie 1200 - 1800 V
typy liczników proporcjonalnych PXArBe 7i*x33, PXKrBe 74x36,

FXXeBe 74x38, PXNeBe 74x38 oraz
liczniki specjalne
PXAr M 32x16, PXNe M 32x16

FXAr M 32, PXNe M32, PXKr M 32,
PXNe M 32

typy liczników Geigera-JMllera XArT-25, XKrT-25, ХАгТ-18,
XKrT-1S, GAM 750

Liczniki wykorzystywane są w aparaturze prototypowej produko-
wanej przez MIFiTJ AGH, w aparaturze przemysłowej produkowane;
przez Zjednoczone Zakłady Urządzeń Jądrowych POLON, Ponadto
stosowane są w laboratoriach wyższych uczelni, Centruu! Badań
Kosmicznych PAN, Instytutu Fizyki Jądrowej, Instytutu Energii
Atomowej oraz v laboratoriach przemysłowych.
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I. IK IE PnEPARArYVNE FROŻNIOwO-KRIOCENICZNE
VACJUM-CRIOGEWIC PREPARATION LINES

JIOTZML;

1. Uwolnienie ilościowe C0._ z wody

- Oznaczanie węgla С dla celów hydrogeologii

- objętości prób *>6O litrów

2. Rozkład wody

- Analiza próbek wody na zawartość trytu metodą gazową

- próbka wody v 6 mililitrów

3. Synteza metanu
14

- Analiza wody na zawartość С metodą gazową
- synteza próbek **5 litrów /TPN/ CH^

4. Ekwilibracja wody z C0_ dla pomiaru stosunku izotopowego
18 O /16 O

 2

- Analiza stosunku izotopów trwałych tlenu metodą spektror

metrii mas dla celów hydrogeologii

- ekwilibracja w stałej temperaturze kilkudziesięciu prób.

5. Rozkład mikroilości wody

- Analiza wody dla oznaczenia stosunku izotopowego D/H metodą

spektrometrii masowej dla celów hydrogeologii

- próbka - dziesiątków mikrolitrów.

6. Synteza'benzenu
14

- Analiza zawartości С w wodzie dla celów hydrogeologii
- próbki л, 2^6 mililitrów CgHg.

7. Analiza kryptonu-85 w wodzie i powietrzu

- oznaczanie zawartości kryptonu-85 dla celów hydrogeologii

i badanie atmosfery

- Próbka wody ^200 litrów, próba powietrza - analiza ciągła
- Ilościowe spalanie próbek organicznych
- Datowanie próbek organicznych metodą C-14
- Próby gramowe

Powyższe linie preparatywne wykorzystywane są w MIFiTJ ACH.
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MIKRODETEKTOR WYCHWYTU ELEKTRONÓW DLA СЧР.OMATOGRA? I I C,AZC«?,

ELECTRON CAPTURE DETECTOR FOR САУШ.АГ.У GAS Г Н К С ^ Т Х Я Л ; НУ

МИКР:'ЛЕТЕ:-:::-Г SAISATA ЭЛЕКТРОНОВ ДЛГ ГА^ЗОЙ ;^Э:,:А:ОГГА:Ч;/;

F-aten* r-RL nr 110Й7" z dr.:.? t'
>;. >.i."! ̂ ć.'..

Detektor służy do detekcji związków elektrou.ierar.ych analizo-
wanych metoda chromatografii «razowej z zastosowaniem kolumn
kapilarnych.

Dane techniczne:

temperatura pracy /dopuszczalna/ do 55C К

zakres liniowy 10'

poziom wykrywalności "O g/s CCl^

masa 0,1 kg

Wyprodukowano c- sztuk detektorów dla odbiorców krajowych.
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У : N • Л '.ITR OW A LA № А Р. EN ?O .̂ N Cvv S ^

lfjco?zer;ia patentowe nr г-2190k.7 2 dnia 1".1С,1979

.•'.:r:ir:~urowa latr.pib rentgenowska małe:; mocy przeznaczona jest
"c ilościowe^ rentgenov/EKiej analizy flucrer-rer.cyjnej różnych
materiałów.

j?.ne techniczne :

prąd anodowy 40 juA

napijcie anody + 20 kV -:- + 40 kV
materiał anody /wymienny/ Cu, Mo, Ag
-?silanie 220 V, 50 Hz

wymiary lampy długość 190 mm

0 32 mm

masa lampy 0,12 kg

v.ir:i3turov/a lanpa rentgenowska ^'korzystywana w MIFiTJ AGH
•гаг w instytucie Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej.
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30PI-H0LZ ZAKVJ-. ;i"EC?r

Gdwiertowy spektrometr шаттла yrzeznaozory . i.::t эо :o:r.:.?:\.
energii proniier.iowar.ia simns -v otworach wiertnic г ••.'•;-.-. - г с- .-
Kości dc 25C' is v celu iQŁ-.tyi"i/.ac.1i i ocen1/ zaE'lbiw 2д: J
pierwiastków proraieniorwórczyoh.

Dane techniczne:

dettktor scyntylacy^ny Na I /Tl/ t 2*1x25 mx
zakres pomiarów od 0,1 do 10 MeV /w podza/.resach,.
energetyczna zdolność rozdzielcza dla Cs-1?"1 1Г 4
czas martvv"/ 10C u?

с. '

pojemność kanałów pomiarowych 1С"' impulsów ala •'., . : T'r

1C^ iaipulFÓw dla "*cta1 "

liniowość skali 1 %

stabilność skali 1 %
zakres temperatury 263-333 К
zasilanie 220 V, 50 Hz iu'o z baterii

akumulatorów 9 V/-C A .r.

•«rymiary i masa sonda 0 50 x 11 ОС mm, - л.г

rejestrator 275 x 1 W x 335 mm, --.• кг

zasilacz 275 х ЛШ* x 3?5 mm, 1С Kg

Urządzenie pozostaje w MIFiTJ AGH.
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IA.VKA A:,: ^УХА-^АУАА IAC.KN..- SPEJTriOMSTER n ? s so-?-ec
;:^: :^ . .TPCH-:X! ' .JA И :.a\i/K7-.:,::>iA :П::КТ?О:.'ЕТР S O - З - В С

.'. r*iertcwy 2r-er.tr.iii.t^'.r sł.iży ас •."•rof; lowania odwiertów metolam.'

~r tk*.rornetry с"тгуш1 rieut г:г.-^а.-.яа i г^яша-^ошиа w czterech
AvrrA.'ivoh przeaaiałach eriprsrii. 'jr:y\::zenie fikłada sio z sonay
: :v.ier"Wr' ?. \4vn;i'?rnvm; zestawami .i.;, л-te.kc.i i gatsca-cramraa
. -eutro'i-sarjua oraz z r.i-zi -_!Г.пез;о z'-t'tawu a.paratury Juiiesscso-
r,e?c w .-asecie sbioroz-:; ">'pu Zk¥J.Z.

Г.-а::ь techniczne:

i г '. o'r.c so у r. t у 1 л :• j ; г: у .'• а. / 'Г 1 / . •} :' • - х 1С ai: /w metodzie

neutron-gamma/

? :3x;':. MI /w metodzie

gamma-gamma/

ji;t:res r-c-miarswy 1 - :- 1C MeV w netodzie

neutron-gamma

% - :- 700 KeV w metodzie

gamma-gamma

energetyczna zaolność rozJSielcza Jia Cs-137 14 56
czas martwy ~G /xs

licsfaa Kanałów p-imiarowycn i -;• pojemności 'C'lmpulsow każdy
liniowość SK.ali i '»
stabilność skali z %

zakres temperatury 26^ - : - 333 К
zasilanie 220 V, 50 Hz
moc 350 VA
wymiary, i masa: sonda neutron-gamma # 60x?ć36 mm, 20 kg

sonda gamma-gamma Qf 60x2336 mm, 17,5 kg
zestaw naziemny 464x525x262 mm, 33,5 kg

Urządzenie З е з ^ poddawane próbom terenowym, a po i c h zaKończe-
niu zos tan ie oddane do e k s p l o a t a c j i Przeds iębiors twu Poszukiwań
Geofizycznych.
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P H C F 3 S S I O ; ^ L n oo"i :?;c oi'i-.'RscrHCM.: ,-Ki:.:;: :
n?OvECi:oHA..ŁHai; АКУСТИЧЕСКИ СТ1;?::О:.-О::;:Ч'<

.'_' У. 60 Б AT

Patent rRl rj >:22b7i z ar:ia ••-. .C; , "c'.-4 r.

Profesjonalni akustyczny wziracruacz sterc^fon.ic:-.'..• .••/.'-:••:•...•.

jest io nagłośnienia sal wykładowych.

Dane techniczne:

moc wyjściowa 'i x 60 W/ 3 j2- p-?zy h ( G, '. '?'.

pas:no przenoszenia 0 - 100 kKz

regulacja barwy aćwi-^ku trzyzakreeowa t;;pu caramel,".yczr.̂ rr,

wejście dla г егыгюГопи magr.ety or riego , oabioru radiowego,

dwóch aagnetoi'onow , огаг uniwerf a.Lne ni k;;owa:;..i-

wejścia .ila dwóch mikrofonów,

obciążenie 4 - :- 16 CL

zasilanie 220 V, 50 Кг

wymiary 4 20 x 440 x 1?C n;rr

aiasa 15 Vg

Wzmacniacz jest przewijziany ao warozer.ia prsez jsrvde.-.

Badawczo-Rozwojowy Unitra-Telpod w Krakowie.
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PRZSJV.'ZMACSIAOC JLA 1,1'J Z NI KA PRGFO:-.:..'CNAiiNSGr T':'K F X - A r - 3 ^

t y p FWP-1

PREANTPLIFIER FOR THrJ l-?.CK'R2'IC!\ViL JOUNTEh ?xF£ FX-Ar-b-f ?yt>»=

ПРЕ£УСШКТЕ1Ь ДЛЯ ГРОПОР^ОКАЛЬНОГО СЧЕТЧЖА ?V£i;, FX- лг-3е

Przedwzmacniacz przeznaczony ao pracy w systemie pomiarowym

SSR-1 oraz v inny er. systemach opartych na wyKorzy staniu licz-

ników proporcjonalnych PX-Ar-Be.

techniczne:

wzmocnienie к ц >0 -:- 40 di
współczynnik szumów ? 12 mv - ala ':. = 40 dE

LV,as '• > 5 '

"we

-\y . 50 Л

czas narastania impulsu t 0,1 fis

czas opadania impulsu t^ 2,0 p.s

napięcie zasi lania + ewentualnie - 24 V IUD 12 V
wymiary 100 x 70 x 30 ram
masa 0,1 kg

Przedwzmacniacz wykorzystywany jest w zanurzeniowej głowicy
fluorescencyjnej systemu pomiarowego SSR-1 stosowanego do
kontroli zawartości miedzi w produktach flotacji w Zakładach
Górniczo-Hutniczych "Polkowice".
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7/:..~:rj..:;.'•-,>:NIACZ DLA LICZNIKA SCYNTYIACIJNEGO Typ PWS-I

РНЕЛУП.П'ЧЕК POR SCINTILLATION COUNTER Type PWS-1

:&£.Ж:"АШЪ Аля сцинтиляцмнного СЧЁТЧИКА ТИПА ПЗС-I

Przeovvamacniacz przeznaczony j e s t do pracy w systemie por:,

rowym SSR-1 .

Jane techniczr.e :

wzmocnienie К 0,ó V/V
R 300 k a
we

y
czas narastania impulsu t^ 0,3 fis
czas opa.iania impulsu t t . 2,0 p.s

napięcie zas i l an ia + ?A V lub - 24 V
wyiriary 100 У. 60 x 30 mm
masa 0,1 kg

Irzeawzraacniace w\>korzyatywany jes t w systemie pomiarowym
SSR-1.



:}•.?• " . , ; -

32



.I <гГ£ "J1'Z<?Z -'*•'• CZi.'*^- .'"- . t JO p c n w a r u rtći^OWrj Za.Via.rZ Z i rCl

v. ruuDie с v ny ot-zpjsrear.io пь ociosie scianj w r:opŁi.

^arit techniczr r :

temperatura pracy /'aopuszczaina/ 278-303 К
ES/.rs?£ pcmiarowj 0,1 - -:,0 iffe Sn
cza" pomiaru /-rin.;.T5alr}> / 1 minuta

słą.i pomiaru poniżej 0,03 k Sn
^ródłc promieniotwórcze Pu-?36
aetektor l icznik proporcjonalny PX Ar Be
."a.;lianie aKumulatorowe o V/10Ah
wymiary 260 x 220 x 160 mm
masa ca 4 kg

Cynomierz przekazano dc wykorzystania Kombinatowi Górniczo-

Hutniczemu - nakładom Badawczym i Projektowania CUPRUM

wt Wrocławiu.
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:--.ZSNCŚNY PCPICŁCMISR-Z HA JICV.ŻT;.LZZ\.I

:-слт.-.з:.2 я.-...icMYTHIC AS-- .O; A I : SER
м:ттивный РАДИСМЕТРИЧЕЖ;; АНАЛИЗАТОР сюлькист;-:

Zgłoszenie patent-owe nr r-1". r<7"ó '9"1-' г.

1:с zi -.•iij.isrz prseznaczonj óeet ;o pomiaru pop: elnosci

«•. ,?la -.araiennego.

jar..- tс• ohr.i•?zne :

z-iSŁ próbki >"• ке

temperatura pracj /aopuszczalr.a/ ^76-503 К
sa/,res pomiarowy 'i - 50 % popiciu
•2Z3.~ pomiaru /minimaln;-/ 1 minuta
błąd pomiaru 2,5 % popiołu
z r ó d ł ; oromieniotwórczt Fu-233
jets'Ktor liozniK proporo.ijr.ainy

?X h.r 5e
za.vilanie <iKunmlatorowe ć V/ iO Ah
•«'yaiarj 2oO x 220 x 'oO mm
mssa ca i Kg

Fopiołomierz przekazano do wy.Korzystania Zakładom
Pomiarowo-Badawczym EnergetyKi "Energopomiar" w Gliwicach.
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PRZYSTAWKA DC POMIARU LOTNYCH ZWIĄZKÓW W СTĘCZACH METODĄ

"HEAD SPACE"

"HEAD SPACE" SAMPLER FOR THE MEASUREMENT OF VOLATILE

COMPOUNDS IN LIQUIDS

ПРИСТАВКА К ИЗМЕРЕНИИ ЛЕТУЧИХ СОЕДИНЕНИИ Б ЩКОСТЯХ
МЕТОДОМ "HEAD SPACE"

Przystawka przeznaczona jest do współpracy z dowolnym

chromatografem i służy do pomiaru związków węglowodorowych

jak np. alkoholu we krwi lub w innych cieczach.

Dane techniczne:

poziom wykrywalności zależny od detektora

analiza automatyczna dla 2h próbek

zasilanie 220 V

wymiary 500 x 300 x 300 mm

masa 30 kg

Wykonano model laboratoryjny.
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кл;:ьн;;х ЛГ--/У

Patent PRL nr 115680 z dnia 15.12.1982 г.

Miernik przeznaczony jest do oznaczania gęstości okazów
skalnych w warunkach terenowych. Zasada działania mitrnika
opiera się na wykorzystaniu zjawiska absorpcji promieniowa-
nia gamma.

Dane techniczne:

grubość próbki 30 do 130 mm
temperatura pracy /dopuszczalna/ 313 к
zakres pomiarowy 0,5 -:- 4»5 g/cm
czas pomiaru /minimalny/ 100s
dokładność 2 - 5 *S
źródło promieniotwórcze Ce-137
detektor icznik scyntylacyjny Nal/Tl/

0 25x25 Ш
zasilanie ?20 V, 50 Hz lub z wewnętrznej

baterii akumulatorów
wymiary 1 masa: stolik pomiarowy 600x270x175 mm, 29 kg

rejestrator 170x142x295 mm, 2 kg
zasilacz 280x142x295 mm, 10 kg

Miernik został przekazany do wykorzystania Instytutowi
Geofizyki Stosowanej i Geologii Naftowej AGH.
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S:::I\T:J :.лпок GAMMA зрнттяоми/кр FOR KEAGUKKMKNTS IN SHALL, aw
3OF;i.:-HC:.ES TYPE SF-1-75
СЦг!НТИ;.ЬЦЧОН!:Ьй ГА.ММА-СПЕКТРОИЕТР ДЛЯ КАРОТАЖА НЕГЛУБОКИХ
СКВАдИН ТИПА SP-1-75

Urządzenie przeznaczone jest do mi'erzenia w otworach wiert-
niczych o głębokości do 250 m natężenia promieniowania gamma
w trzech wybranych przedziałach energii, pochodzącego głównie
z naturalnej promieniotwórczości skał.

Dane techniczne:

detektor scyntylacyjny Nal/Tl/ 0 35x75 mm
zakres pomiarowy 0,130 -:- 9,00 №V w podzakresach

1,3 i 9,0 MeV
energetyczna zdolność rozdzielcza dla Ce-137 11 %
czas martwy 80 ;is

liczba kanałów pomiarowych 4 o pojemności 1Or impulsów każdy

liniowość skali 2 %
stabilność skali 2 %
zakres temperatury 263-333 К
zasilanie 220 V, 50 Hz, lub akumulator 6 V

pojemność 86 Ah

wymiary i masa: sonda 0 51 x 1045 mm, 7,2 kg

rejestrator 424x232x245 mm, 11 kg

zasilacz 424x140x245 mm, 11,5 kg

Urządzenie zastosowane zostało przez Przedsiębiorstwo Poszuki-
wań Geofizycznych" w Warszawie. Może ono być wykorzystane do

dokumentowania złóż pierwiastków promieniotwórczych.



SKANER RADIOMETRYCZNY

RADIOMETRIO SCANNER

РАДИО!,!!. РИЧЕСКИЙ СКАНЕР

Skaner radiometryczny służy do pomiaru rozkładu gęstości

hydromieszaniny w rurociągu. Wyposażony jest w interface

umożliwiający podłączenie do analizatora wielokanałowego

typu NTA-512 M lub minikomputera WANG 720 С. Skaner umożliwia

wykonanie pomiarów gęstości na kolejnych równoległych

cięciwach przekroju poprzecznego rurociągu pod sześcioma

wybranymi kątami względem poziomu.

Dane techniczne:

zakres pomiarowy 1,00 t 3,00 g/cnr

czas pomiaru /minimalny/ 30s

dokładność pomiaru 10 %

temperatura pracy /dopuszczalna/ 283-313 К

zakres średnic rurociągu 100 - 250 mm

minimalny skok przesuwu 1 mm

prędkość przesuwu 10, 20 i 40 mm/s

położenie kątowe głowicy - 45°, -30°, 0°, +30°, +45°, +90°

źródło promieniowania Cs-13?

zasilanie 3x380 V, 220 V

wymiarj' skanera 650x1200x660 mm

masa 50 kg

Urządzenie wykorzystywane jest w MIFiTJ AGH oraz w Akademii

Rolniczej we Wrocławiu.



; T A • V L D F . J J A C A Г С Р А Г . ' А л к :1ZCZF.. X O f : Р л . Т А ^ ^
: : E : ' ; ; ? ^ RAI-ICZNACZNIKCW^

>.;.':~. '£?. IMG . ROBE ? -'"•. TIGHTNESS i'r.STTNG .'•? THE ' JA£

3Y ^:EA^£ J7 THE RADIOTRACER METHGI

^ETJHCM УХЧЕНЫХ АХОВОЕ

Patent rRl nr 159622 2 dnia 22.11.1982.

Sonda jest przeznaczona do badania szczelności rurociągów

gazowych przy wykorzystaniu znacznika promieniotwórczego.

Dane techniczne:

Wersja 1 minimalna średnica rurociągu 250 mm

minimalny promień krzywizny gazociągu 100C mm

długość badanego odcinka gazociągu 1 kir.

dokładność lokalizacji nieszczelności 1 ~

nominalna prędkość przesuwu sondy 1 rc/f

rejestracja danych taśma magnetyczna

temperatura pracy 278-318 К

zasilanie baterie: 5XR-1A oraz 8xR-20

wymiary sondy
a/ blok zasilania i
b/ blok detektora

masa
a/ blok zasilania i rejestracji
b/ blok detektora

rejestracji 0 200x350 ют.
0 150x450 mm

1? ks-
S kg

Wersja 2: minimalna średnica rurociągu 250 mm

długość badanego odcinka gazociągu do 100 km

minimalny promień krzywizny gazociągu 1000 mir.

dokładność lokalizacji nieszczelności 1С m

nominalna prędkość przesuwu sondy 1 - 2 m/s

rejestracja danych

temperatura pracy

Zasilanie akumulatory:
wymiar sondy

masa

drukarka

278-318 К

12xKP^-35/62
0 220 mm
L 600 mm

20 kg
ó

g
Wdrożenie prototypów dokonywane jest v Instytucie Górnictwa
Naftowego i Gazownictwa w Krakowie



Urządzenie przeznaczone />е5г do s?eKtrorr.cT.rycz.ne,rix profilo-

wani s odwiertów metodami gamma- i rieutron-ga.Tima dla pomiaru

widma energii promieniowania gamma naturalnego luc wzbudzo-

nego v odwiercie neutronani termicznymi.

Dane techniczne:

detektor scyntyiacyjny Nal/Tl/ 0 40x40 mm
średnica sondy 0 90 mm

zakres pomiarowy 0,2 -:- 1C,0 KeV
energetyczna zdolność rozdzielcza dla Cs-13" 11 %
czas martwy 1,4 к
liniowość skali ' 1 %
stabilność skali 1 %
kabel karotażowy standardowy 3 lub 7 żyłowy pancerny
o długości do 5 km
ciśnienie płuczki max 30 MPa
zakres temperatury /dopuszczalny/ 256-336 К
zasilanie 220 V, 50 Hz
wymiary i masa:

sonda 0 90x2050 mm, 35 kg
analizator 311x374x520 mm 25 kg
drukarka 280x320x440 mm, 20 kg

zasilacz 432x162x23A mm, 5 kg

Urządzenie wykorzystywane jest w MlFiTJ AGH w pracach badaw-
czych nad zagadnieniami metodycznymi karotażu spektrometrycz-
nego.
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SPEKTROMETR RENTGENOWSKI Z EWOMA LAMTAMI RENTGENOWSKIMI

MAŁEJ MOCY

X-RAY FLUORESCENCE SPECTROMETER WITH T.-.O LOW-POWER TUBES

РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ СПЕКТРОМЕТР С ТРУБКАМИ .".'.АЛОЙ МОЩНОСТИ

Spektrometr przeznaczony jest do wielopitrwiastkowej analizy

składu próbek biologicznych, środowiskowych /woda oraz pyły

powietrza/, materiałów geologicznych itp. Urządzenie posiada

automatyczny zmieniacz próbek i współpracuje z wielokanałowym

analizatorem amplitudy impulsów.

Dane techniczne:

zakres energii 3-12 keV

pierwiastki analizowane Ti,Cr,Mn,Fe,Ni,Co,Qu,Ga,Zn,PbfAs.Se
o

granica wykrywalności 0,01-0,03 Ag/cm dla próbek cien-
kich na filtrach membranowych lub
Whatman

czas pomiaru /minimalny/ 500 s

błąd pomiaru zawartości pierwiastków /względny/ 1-15 %

źródła promieniowania rentgenowskiego: dwie lampy małej mocy

я anodami transmisyjnymi Ко i Ag

detektor półprzewodnikowy Si/Li o zdolności rozdzielczej

2tO eV dla 5,9 keV

zasilanie 220 V, 50 Hz

zasilanie lampy rentgenowskiej П_„» 40 kV, i » 200 uA

Шо1 Шал )

wymiary 1100 x 800 x 700 mm

masa ' ok. 200 kg

Spektrometr jest wykorzystywany w MlFiTJ AGH do oznaczania

śladowych zawartości pierwiastków w różnych materiałach.
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STABILIZATOR PIKU Typ 1208

PEAK STABILIZER TYPE 1208

СТАБИЛИЗАТОР ПИКА ТИПА 1 2 0 8

Stabilizator piku typ 1208 służy do s tabi l izacj i wzmocnienia
toru pomiarowego podczas wykonywania spektrometrycznych pomia-
rów w dziedzinie fizyki jądrowej. Stabilizator 1206 może
współpracować z dowolnego typu aparaturą elektroniczną stoso-
waną przy tego rodzaju pomiarach, jednak przede wszystkim
aparaturą systemu STANDARD lub САМАС„ Warunkiem poprawnej
pracy stabi l izatora jes t , aby mierzone widmo promieniowania
posiadało przynajmniej jeden "pik" energetyczny. Stabil izator
1208 może pracować również jako je dno kanał r:.j analizator
amplitudy impulsów.

Dane techniczne:

zakres dynamiczny zmian wznocnienia + 12 %
minimalny stopień zmian wznocnienia 0,1 %

polaryzacja impulsów wejść: owych dodatnia

amplituda impulsów wejścioiych max. 1С V
rezystancja wejściowa min. 2 VM*

rezystancja wejściowa dzielnika amplitudy impulsów 100 JZ
" wyjściowa п и в 100 JŁ

regulacja napięcia progu analizatora 0 + 10V
" " okna " 0,5 + 2,5 V

niestabilność temperaturowa progu analizatora max.0,02 ?ь/К
wymiary /wkładka STANDARD/ blok CAMAC potrójnej

szerokości
•asa 2,5 kg

Stabilizator wykorzystywany jest w MIFiTJ AGH oraz w Zakładach
Górniczo-Hutniezych "Polkowice"
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VVZAD X :K?UlS0V.5.aC ^A.ILAKIA Э-Я

TH?: ELECTRONIC PULSE's l 'PFLV o^STKM î OR iLKCTHO:, CAI-TUFŁS

JiTECTOR

СИСТЕМА ИМПУЛЬСНОГО ПИТАНИЯ ДЕТЕКТОРА ЗАХВАТА ЭЛЕКТРОНОВ

Patent ?RL nr 8480Ó z ania 16.05.1973.

Układ służy dc zasilania i pomiaru sygnału detektora

wychwytu elektronów.

układ stosowany jest w chromatografach produkowanych

w kraju.
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UKŁAD X POMIARU INTENSYWNOŚCI V.YKIANY ATMOSFERY «f ZAKKNIE_TYC'

?OKISS2CSrKIACH, ZWŁASZCZA W KOMORACH JHŁOJNICZYCH

THE VCHSKE POR A MSASURSKiM OF THE INTENSITY Of ЕХСл,;.<0£

С7 THE AIR IN THE -JLCSE SPACES

СИСТЕМА К ИЗМЕРЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ОБМЕНА ГАЗОВОЙ АТМОСФЕРЫ
В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ОСОБЕННО В ХОЛОДИТЕЛЬНЫХ КАМЕРАХ

Patent PRL nr -70426 z ani a 25.05.1976.

Ukłaa służy ас pomiaru jakości :гоlacj i cieplnoi chłodni
samochodowych, jak również krotności wyaiany powietrza
w pomieszczeniach zamkniętych.

Iiane techniczne:

zasilanie 220 V
wymiary 100 x 300 x 200 mm
masa 10 kg

Ukłaa stosowany jest w Przedsiębiorstwie Joświaaczalnych

Przemysłowych Urządzeń Chłodniczych COCH w Krakowie.
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UKŁAIi RAJlGJONIZACiJNYCK DETEKTORÓW JL« aHRCN/.TOGRA/li
RA^IOKNIZATIOK J3TECT0RS SYSTEK ?OR G«S JHROK«TOGRAI-HY
СИСТЕМА РАД1Л0Й0НКЗАЩ0НЕЫХ ДЕТЕКТОРОВ ДЛЯ ГАЗОВОЙ
ХРОМАТОГРАФИИ

Patent PRL z Jnia 10.11.1976

Układ składa si^ z dwóch detektorów radio jonizacyjnych umożli-
wiających równoczesną detekcję związków elektroujemnych
i węglowodorów.

Dane techniczne:

zakres liniowy

poziom wykrywalności

temperatura pracy

masa

Układ •.'.'yKorsystywany jest w MIFilJ AGH.

10

10

10

0 ,

•г.

- 1 O g

550

2 kg
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URZ^Ji.-^i:-: ix PGKIARU ZA<..;.RTOJG
л .а-;: :Е УСН тн" D E ^ H ^ I N A T I O N с? HIJRCGSK 2ОКТБ::Т IK BULK

"Pi.EOP Л.7<Я ОПРЕДЕЛЕНИЯ :0ДЕР1ГЖ'1Я ВОДОРОДА В СьПУЧЕСШ

Zgłoszenie patentowe P-2O447O z ania 6.02.1973.

Urząazer.ie przeznaczone jest do pomiaru zawartości wodoru

v. koksie naftowym, w urządzeniu wykorzystano proces termali-

sac]i neutronów w badanej próbce. Urządzenie współpracuje

z aparaturą elektronicsną STAKJARi 70.

,:.as& próbki 2 kg
rnzurobni eni e próoki /śreanica ziarna/ por.iże; 1 mra
:sas pomiaru /minimalny 100 s
nosi es wykrywalności 100 ppm H
ołrri pomiaru 100 ppm
aopuszczalna temperatura próbki 323 К
detektor neutronów typ MJM-62

y.ródio neutronów Fu-Be

;:;isilanie 220 V, 50 Нг
wymiary ' ̂ku spowalniacza 330x490x340 mm

Urządzenie wykorzystywane jest w Sądeckich Zakładach Elektrod

węglowych w Nowym Sączu.



WZMACNIACZ POMIAROM GŁOWICY PIROMETRU

AMPLIFIER FOR PIROMETER HEAD

ИЗМЕРИТЕЛЬНА УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ ГОЛОВКИ ПИРОМЕТРА

Urządzenie służy do wzmocnienia sygnału z detektora podczer-

wieni dla pirometru PPS-5OC. Wzmacniacz wyposażony jest

w układ kompensacji dryfu temperaturowego detektora.

Dane techniczne:

zakresy pomiarowe 293 - 373 К

293 - 573 К

293 - 773 К

częstotliwość modulacji 240 Hz

stosunek sygnału do szumu około 20

maksymalne .sapiecie wyjściowe - 5V

maksymalne wzmocnienie napięciowe 10

typ detektora Cd-Hg /Te/

zasilanie + 12 V

Wzmacniacz wykorzystywany jest w Instytucie Odlewnictwa

w Krakowie.
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ZANURZENIOWA GŁOWICA JLUORESECENC*JNA

RADIOISOTOPE X-RAY FLUORESCENCE IMMERSION GAUGE

РАДИ0И30Т0ПНЫИ РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ ПОГРУЖЕННЫЙ ЗОНД

Patent PRL nr 93836 z dnia 3.03.1975.

Głowica przeznaczona jest do ciągłego pomiaru zawartości

głównych składników zawiesin flotacyjnych metodą radioizoto-

powej fluoreseencji rentgenowskiej. Głowica współpracuje

z aparaturą elektroniczną i minikomputerem.

Dane techniczne:

zakres mierzonych energii 3 - 3 0 keV

czas pomiaru /minimalny/ 100 s

względny błąd pomiaru zawartości

oznaczanych pierwiastków 4 - 10 %

detektor: licznik proporcjonalny typ PX Ar Be 76x38

źródło promieniotwórcze Cd-109 lub Am-241

temperatura pracy /dopuszczalna/ 278-308 К

zasilanie aparatury elektronicznej 220 V, 50 flz

wymiary głowicy 540x140x70 mm

masa głowicy 12 kg

Zanurzeniowa głowica fluorescencyjna została zastosowana

w Zakładach Sórniczo-Hutniczych "Bolesław" w Bukownie koło

Olkusza do kontroli zawartości Zn, Pb, Pe w nadawach i od-

padach flotacji rud Zn-Pb. oraz w Zakładach Górniczych

"Polkowice* w Polkowicach koło Lubina do kontroli zawartości

Cu w produktach flotacji w ramach systemu pomiarowego SSR-1,



ZASILACZ IMPULSOWY DETEKTORA WYCHWYTU ELEKTRONÓW
PULSE POWER SUPPLY FOR ELECTRON CAPTURE DETECTOR
СИСТЕМА ШЛЬСНОГО ПИТАНИЯ ДЕТЕКТОРА ЗАХВАТА ЭЛЕКТРОНОВ

Zgłoszenie patentowe Nr P-179-604 2 14,г/.1975 г.

Zasilacz przeznaczony jest do zasilania detektorów wychwytu
elektronów w chromatografii gazowej.

Dane techniczne:

£ - repetycja impulsów wyjściowych regulowana skokowo
od 50 • 350 us skokowo co 50 us

t - szerokość impulsów wyjściowych 1,2,3,4,5,6,10 us
regulowana skokowo

amplitude impulsów wyjściowych 40 V
zasilanie 220 V, 50 Hz

Zasilacz wykorzystywany jest w detektorach wychwytu
elektronów»

49



ZESTAW ELEKTROLITYCZNY DO WZBOGACANIA WODY W CIENKIE
IZOTOPY WODORU
ELECTROLITYCAL ENRICHMENT OF WATER SAMPLES IN HEAVY
HYDROGEN ISOTOPES
ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЕ ОБОГАЩЕНИЯ ОБРАЗЦОВ ВОДЫ В ТЯЖЕЛЫЕ
ИЗОТОПЫ ВОДОРОДА

Zestaw elektrolityczny do wzbogacania wody w ciężkie izotopy
służy do analizy próbek wody na zawartość naturalnego trytu
dla celów hydrogeologii.
Zestaw składa się z 20 cel elektrolitycznych, współczynnik
wzbogacenia trytu Jest równy średnio 17..
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