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(54) Průtočná kyveta ponorného čidla 

Vynález řeší průtočnou kyvetu ponorného 
čidla pro kontrolu vlastnosti sypkých, zrni-
tých, pastovitých nebo susjfenzních médií, 
zejména pro měření radioaktivity iontoměniče 
na výstupu z eluční kolony při výrobě urano-
vých koncentrátů z rud. Kyveta je tvořena 
pláštěm /10/ tvaru trojbokého jehlanu, jehož 
dvě protilehlé a mimoběžné hrany jsou useče-
ny dvěma od sebe vzdálenými rovinami. Průni-
kem první roviny pláště /10/ je vytvořen 
vstupní otvor /11/ a průnikem druhé roviny 
pláštěm /10/ je vytvořen výstupní otvor /12/ 
média z kyvety. Měřicí ponorné čidlo /20/ 
je do kyvety vloženo buä výstupním otvorem 
/12/, nebo otvorem /14/, vytvořeným v jedné 
z bočních stěn /13/ pláště /10/. 
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Vynález se týká průtočné kyvety ponorného čidla pro kontrolu vlastností sypkých, zrni-
tých, pastovitých nebo suspenzních médií, zejména pro měření radioaktivity. 

Účelem kyvety je mimo jiné vymezit objem média pro kontrolu. V současné průmyslové praxi 
není dostatek průtočných kyvet, vhodných zejména pro čidla kontroly radioaktivity médií do-
pravovaných ve svislých technologických aparátech velkých rozměrů. Jsou známy kyvety, jejichž 
plášt má tvar válcové plochy. Nevýhodou těchto kyvet je nedostatečné vymezení objemu a odstí-
nění měřeného vzorku. Jsou rovněž známy kyvety mající tvar pláštů dvou komolých kuželů, 
jejichž základny jsou na obvodu spojeny. Tyto kyvety sice dobře vymezují a odstiňují objem 
měřeného vzorku, avšak nezajištují rovnoměrný průtok média celým průřezem v široké části 
kyvety. 

Uvedené nedostatky odstraňuje průtočná kyveta ponorného čidla podle vynálezu, jehož 
podstata spočívá v tom, že je tvořena pláštěm tvaru trojbokého jehlanu, jehož dvě protilehlé 
a mimoběžné hrany jsou usečeny dvěma od sebe vzdálenými rovinami. Průnikem první roviny pláš-
těm je vytvořen vstupní otvor média do kyvety. Průnikem druhé roviny pláštěm je vytvořen 
výstupní otvor média z kyvety. výhodným provedením vynálezu je, že do výstupního otvoru je 
vloženo měřicí ponorné čidlo. Rovněž je výhodným provedením vynálezu to, když je měřicí po-
norné čidlo vloženo do otvoru vytvořeného v některé z bočních stěn pláště. Dále je výhodným 
provedením vynálezu to, že jedna boční stěna pláště kyvety je na širší straně u vstupního 
otvoru média prodloužena a zakrývá 50 až 100 procent průmětu plochy vstupního otvoru média 
do kyvety. 

Prostorové utvoření průtočné kyvety ponorného čidla podle vynálezu výhodně vymezuje 
objem média pro kontrolu, maximálně omezuje interakci čidla s médiem v prostoru vně kyvety, 
zajišťuje průchod média celým průřezem kyvety a při samočinné homogenizaci média, protože ve 
směru průchodu média kyvetou se šachta kyvety v jedné rovině zužuje, ale v druhé, která je 
na ni kolmá, současně rozšiřuje. Kyveta svým vytvořením zajišťuje to, že průřez její šachty 
může být po celé délce prakticky stejný, nebo se může ve směru průchodu média zvětšovat. 

Na přiložených výkresech jsou znázorněny příklady provedení průtočné kyvety ponorného 
čidla podle vynálezu, kde na obr. 1 je zobrazena kyveta, v jejímž výstupním otvoru je ulože-
no měřicí ponorné čidlo, obr. 2 představuje kyvetu s měřicím ponorným čidlem ve výstupním 
otvoru, která má jednu z bočních stěn pláště prodlouženou u vstupního otvoru média do kyvety 
a obr. 3 znázorňuje průtočnou kyvetu, do níž je vloženo měřicí čidlo otvorem vytvořeným 
v jedné z bočních stěn. 

Průtočná kyveta ponorného čidla podle vynálezu je tvořena pláštěm 20 tvaru trojbokého 
jehlanu. Dvě protilehlé a mimoběžné hrany pláště 10 jsou usečeny dvěma od sebe vzdálenými 
rovinami. Průnikem první roviny pláštěm 10 je vytvořen vstupní otvor 1_1 média do kyvety, 
kdežto průnikem druhé roviny pláštěm U) je vytvořen výstupní otvor 12_ média z kyvety. Měřicí 
ponorné čidlo 20 může být do kyvety vloženo bud výstupním otvorem 12, nebo otvorem Ы , vytvo-
řeným v některé z bočních stěn ЛЛ pláště 10. Jedna z bočních stěn 1J5 pláště 10 může být na 
širší straně vstupního otvoru JQ prodloužena tak, že zakrývá 50 až 100 % průmětu plochy 
vstupního otvoru 1_1 média do průtočné kyvety. 

Průtočná kyveta ponorného čidla se zejména používá pro provozní kontrolu radioaktivity 
iontoměniče na výstupu eluční kolony. Vrstva iontoměniče se v koloně doplňuje zdola a postu-
puje přerušovaně směrem vzhůru к přepadu kolony. Část sloupce iontoměniče při tom prochází 
průtočnou kyvetou, do níž vstupuje vstupním otvorem 1Л média do kyvety, zaplňuje v ní pro-
stor vymezený pláštěm K), je měřena pomocí čidla 20 a odchází výstupním otvorem _12 média 
z kyvety. Stěny kyvety, utvořené podle vynálezu, omezují účinnost měření radioaktivity 
iontoměniče, který je vně kyvety. Obzvláště to platí v případě pláště 10 kyvety s/prodlouže-
nou boční stěnou 2̂ 3. Toto provedení dále omezuje iterakci mezi čidlem a médiem vně kyvety 
pod vstupním otvorem 2i a je tudíž obzvláště vhodné v případech použití čidla radioaktivního 
záření. 
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Průtočná kyveta ponorného čidla podle vynálezu je vhodná zejména pro provozní kontrolu 
radioaktivity iontoměniče na výstupu z eluční kolony v technologických procesech výroby che-
mických uranových koncentrátů z rud. 

P Ř E D M Ě T V Y N Ä L E Z U 

1. Průtočná kyveta ponorného čidla pro kontrolu vlastností sypkých, zrnitých, pastovi-
tých nebo suspenzních médií, zejména pro měření radioaktivity, vyznačená tím, že je tvořena 
pláštěm /10/ tvaru trojbokého jehlanu, jehož dvě protilehlé a mimoběžné.hrany jsou usečeny 
dvěma od sebe vzdálenými rovinami, přičemž průnikem první roviny pláštěm /10/ je vytvořen 
vstupní otvor /11/ média do kyvety, kdežto průnikem druhé roviny pláštěm /10/ je vytvořen 
výstupní otvor /12/ média z kyvety. 

2. Průtočná kyveta podle bodu 1, vyznačená tím, že do výstupního otvoru /12/ je vloženo 
měřicí ponorné čidlo / 2 0 / . 

3. Průtočná kyveta podle bodu 1, vyznačená tím, že měřicí ponorné čidlo /20/ je vloženo 
do otvoru /14/, vytvořeného v některé z bočních stěn /13/ pláště /10/. 

4. Průtočná kyveta podle bodů 1 až 3, vyznačená tím, že jedna boční stěna /13/ pláště 
/10/ kyvety je na širší straně u vstupního otvoru /11/ média prodloužena a zakrývá 50 až 100 
procent průmětu plochy vstupního otvoru /11/ média do kyvety. 

3 výkresy 
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Obr. 1 
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Obr. J 


