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1 1 Anorganický kapalný scintilátor 
(54) 

Základni aktivni složkou anorganické-
ho kapalného scintilátoru podle vynálezu 
tvoři anorganická molekulárni látka ob-
sahuj ici kationt s vyšším atomovým čís-
lem než je 47 a halogen, která se rozpo-
uští ve formě nedissociovaných molekul 
a nebo v roztoku vytváří autokomplexy, 
ve kterých zůstává zachována vazba mezi 
kationtovou a aniontovou složkou. Světel-
ný výtěžek anorganických kapalných scin-
tilátoru podle vynálezu se pohybuje od 
70 % do 150 % světelného výtěžku etandart-
nibo organického scintilátoru na bázi 
toluenu. Hlavním přínosem kapalných scin-
tilátorů na bázi anorganických látek je 

" možnost dalšího zvýšeni obsahu vody ve 
vzorku až na 100 %. 
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Vynález; se tyká. kapalných scintilátoru na anorganické báai. 

Liosud zná'.aé kapalné scintilátory jsou or̂ ;a: ické roztoky sklá-
dající se zprav i d 1л zo tří složek rozpouá todla, základního ak-
tivátoru a posunovače spektra» V zásadě je lze rozdělit na tri 
hlavní varianty, kapalné scintilátory na bázi toluenu/xylenu pro 
uevoclaě roztoky, kapalné scintilátory na bázi dioxanu a dalších 
rozpouštědel pro vodné roztoky a víceúčelové kapalné scintilátory 
s obsaheai soLsfcbilizér ú a eruul^átor ůe kejvíce užívaným kapal n у u: 
scintilátore.n z hlediska víceúčelového použití v CSSÄ i v zahra- . 
ničí je kapalný scintilátor, který dovoluje vodný obsah do 40 
tíi:;, ze obsahuje speciální typ eir.ulgátoru, 

Z teorie prenosu energie vyplývá, ze o velikosti výtěžku fo-
tonu rozhoduje v prvé řado kvantový výtěžek nejnižších sinfjlentnicb 
excitovaných stavů rozpouštědla, i.ejvetší výtěžky molekul rozpouš-
tědel v nejnižší:;; sin^letníi; excitovaném stavu vykazují benzen, 
toluen, p-xylen a 1,4-dioxan, Výtěžek dioxanu je zhrmba dvakrát 
nižší ne z u alkylbenzenů, jc vsak dobře uiísitelný s vodou, a pro-
to vyhledává, ojsíni rozpouštědlem» Byly hledány .uožnosti zvýšení 
výtěžku fotonu kapalných scintilátoru obsahujících dioxan, Vhod-
nýn; se ukázalo rozpuštění relativně velkého množství naftalenu fí 
v dioxanu, 

V souvislosti s rostoucí průmyslovou aplikací jadenné techni-
ky roste i v> zna:i: scintilaěních materiálů, z nichž lcazdý má cha-
rakteristické výhody i nevýhody, které udávají míru jejich využi-
telnosti v technické praxi. Zvláštní skupinou těchto materiálů 
jsou kapalné scintilátory. Jejich specifickou výhodou je .nožnost 
vytvoření prakticky libovolného tvaru i objemu příslušných funk-
čních elementů» 

Jejich nevýhoda je spojena s nízkou absorpcí primárního záře-
ní, která je dána tíiu, že aktivní složku všech dosud známých ka-
palných scintilátorů tvoří organické látky, jejichž průměrné ato-

/ u» / • ' / /^o/e. CA s/о je t/eJhvi h/zfce • 
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ľapaluó scintilátory na anorganické báni nejsou satím známy. , 

Tento noc'osta.ol; řeší anorganický scintilátor kapalný' podle vy-
nálezu, jehož podstatou je, tfe obsahuje základní aktivní složku 
tvorenou anorganickou -nolekulární látkou v Množství od 1 rt> do Vs. 
Irnotnostních, obsahující kationt s vyšším atomovým Číslem пей je 
h7 a halogen, liter á je rozpouštčaa vo formě nedissoci ovaný ch mo-
lekul a nebo v roztoku vytváří autokomplexy f ve kterých zůstává 
zachována vazba mezi kat iontovou a aniontovou složkou a případnč 
noj:::énc jednu vedlejší alctivní slovku v množství od 0fh '•> do 15 'ľ> 
hmotnostních, kterou tvoří halogenidy nebo dusičnany jednomocných 
až trojmocných prvků hlavních skupin Vendule jevový soustavy a nebo 
vzácných zemin, přičemž základní anorganická složka je rozpust Sna 
v Hfi0 nebo v organickém rozpouštědle* Dále podstatou vynálezu je, 
že rozpouštědlo základní anorganické složky obsahuje na-
příklad benzen, ethanol, toluen, xylen, monoethylenglykol a podob-

v 

ne* 
Výhody anorganických kapalných látek byly demonstrovány na 

jodidu kadcmnatém. Střední atonové číslo je vysoké a je rovno 51» 
což vytváří dobré předpoklady pro absorpci primárního ionizující-
ho záření. Vazba Cd-J je spojena s výraznými luminiscenčními vlast-
nostmi, kadmium jo jedním z prvků vhodných pro detekci neutronů i 
záření gaca* Chemická vazba mezi katíomnatými a halogenidovými- ion-
ty jo neobyčejně pevná. Chlorid, brosrití a zejména j od id kadenmatý 
jsou ve vodných roztocích jen velmi málo dissociovány* Krotnč toho 
se v těchto roztocích tvoří autokomplexy, například 3 CdJ0 = Cd~ + 
-:• 2(CdJ0) . Jodid kadeumatý je tedy ve vodných roztocích obsažen j jednak vo formě autokonplexních solí typů Cd(CdJ„)0, jddnak ve for-J — 
mě пес"issociovaných molekul 0dJo. V obou těchto sloučeninách jsou 

t-m 

dobro podmínky pro scintilaci, 
íozpustnost CoJ9 lze zvýšit využitím -jeho schopnosti vytvářet 

s 'nadbytečnými jodidovými ionty, například ve formě alkalického 
jodidu, jako je LiJ, CsJ a jiné, komplexní ionty až se šesti ato-
tuy halogenu, jako například (CdJ^)""1* (CdJ^)2", (CdJ^J3", (CdJ^)2'", 
což vede ke zvýšení luminiscenční odezvy.'CdJ0 je rozpustný i v 
některých organických rozpouštědlech, čímž vzniká možnost kombi-
nace s organický ui kapalnými scintilátory* 

Stěžejní.]; přínosem kapalných scintilátorů na anorganické bá-
zi je ::;ožnost dalšího zvýšení obsahu vody ve vzorku až na 100 
r.obot základní aktivní složku je možno rozpustit přímo ve zkouma-
né- vzorku, aí již vodném, nebo i organickém. 
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Anorganický kapalný scintilátor*byl ověřen na následujících 
příkladech. Ve 100 ml destilované vody bylo rozpuštěno ^2,5 g 
CdJp. Takto vytvořený anorganický kapalný scintilátor vykazoval 
světelný výtěžek 155 # světelného výtěžku standardního organic-
kého kapalného scintilátoru na bázi toluenu - například čs. vý-
robek TESLA SLT 31» Jako další příklad anorganického kapalného 
scintilátoru lze uvést roztok 0,1 xigJ,, ve 100 ml destilované vo-
dy, který vykazoval 66 rr světelného výtěžku standardního or-
ganického scintilátoru. Po přidání 0,125 g KJ do uvedeného rozto 
ku se zvýšil světelný výtěžek na 85 /ó. Rozpuštěním g ^ ^ v e 

1Ó0 ml othalonu lze získat kapalný anorganický scintilátor se 
svotelnýn výtěžkem 90 )'. standardního scintilátoru. 

Světelný výtěžek anorganických scintilačních roztoku podle 
vynálezu se pohybuje od 70 f> do 150 světelného výtěžku standar 
dního organického scintilátoru na bázi toluenu, přičemž nižší 
hodnoty odpovídají použití ethylalkoholu jako základního rozpouš 
tědla a vyšší iiodnoty odpovídají použití И ?0 jako základního roz 
poustědla. 
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1. Anorganický kapalný scintilátor, vyznačující se tím, йо ob-
sahuje základní aktivní složku tvořenou anorganickou molekulární 
látkou v množství ocl 1 */» do 30 *j> hmotnostních, obsahující kationt 
s vj'šaíiii ato.iiový'i) cásleui než je hl a halogen, která je rozpouště-
na ve for:iiS nedissociovaný ch noleku.L a nebo v roztoku vytváří au-, 
tokoaiplexy, ve kterých zůstává zachována ' vazba mezi 'kationtovou 
a aniontovou složkou, a popřípadě nejméně jednu vedlejší aktivní 
složku v množství od 0,4 do 15 jí hmotnostních, kterou tvoří ha-
logenidy nebo dusičnany jednoročných až trojmocných prvků hlav-
ních skupin ÍMend^le jevový soustavy a nebo vzácných zemin, přičeiiž 
základní anorganická složka je rozpuštěna v H^O nebo v organickém 
rozpoustodle. 
2, Anorganický kapalný scintilátor podle bodu 1, vyznačující se 
tím, že jako rozpouštědlo základní anorganické složky obsahuje 
například berzenrr. ethanolui toluen , xylen, monoethylenglykol a 
podobně. 


