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(54) Univerzálni sestavovací osobni dozimetrická 
kazeta 

Dozimetrická kazeta je určena pro 
kontrolu ozářeni oeob pracujicich v pro-
střed! s ionizujícím zltfenim. 
Kazeta je složena z předniho dilu (1) 
opatřeného klinovými výstupky (2) spo-
jovacího mechanismu, popřipadě stavěcími 
výstupky (11) a drážkami (3) a ze zadní-
ho dílu (6), který je suvně spojen s před-
ním dilem (1)« Klínovité výstupky (2) 
spojovacího mechanismu se zasunují do ry-
binových drážek (10) spojovacího dílu (9)» 
čímž je umožněno spojení více kazet v jed-
nu měřicí jednotku. 
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Vynález se týká univerzální sestavovací osobní dozimet-
rické kazety určené pro kontrolu ozáření osob pracujících 
v prostředí s ionizujícím zářením. 

Dosud známá provedení dozimetrických kazet jsou vytvoře-
na ze dvou nebo více dílů vzájemně pevně spojených závěsy. 
Takovéto řešení je uvedeno v článku J.Trousila a kol.: 
Metody osobní dozimetrie zavedené v celostátní službě osob-
ní dozimetrie v ČSSR (viz."Jaderná energie" 2± č. 12/197.8) kde 
je popsán filmový a termoluminiscenční dozimetr a dozimetr 
neutronů.Zobrazene dozimetrické kazety sestávají z předního 
a zadního dílu,které jsou na jedné straně spojeny kloubovým 
závěsem a na druhé straně jsou opatřeny spojovacím zámkem. 

Obdobně je uspořádána dozimetrická kazeta popsaná v 
US pat.č.3,567.934.Na principu kloubového spojení je rovněž 
vytvořena prstová dozimetrická kazeta uvedená v publikované 
přihlášce Fr.č.2,188.173. 

Uvedené dozimetrické kazety mají řadu nevýhod.Uzávěry 
kazet jsou většinou nepraktické,těžko ovladatelné a často 
se rozbíjejí.Snadno může dojít к samovolnému otevření kazety. 
Pro každý typ detektoru (filmový,termoluminiscenční detektor, 
stopový detektor neutronů,Si dioda) a pro každý sledovací 
systém pro měsíční sledování dávek,havarijní systém,opera-
tivní systém atpod. je nutno použít zvláštní kazetu,přičemž 
tyto nelze spojovat. 
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Uvedené nevýhody odstraňuje předložený vynález, týkající 
se univerzální sestavovací osobní dozimetrické kazety sestá-
vající z předního a zadního dílu kazety z plastu,přičemž 
vnitřní část kazety je opatřena zapuštěními pro vlepení 
filtrů,jehož podstata spočívá v tom,že přední díl kazety je 
na horním a dolním konci opatřen výstupky spojovacího mecha-
nizmu a popřípadě stavěcími výstupky,přičemž v horní části 
předního dílu kazety je umístěna zarážka a v dolní části před-
ního dílu je umístěna jamka zámku.Zadní díl kazety je na 
horním konci opatřen vybráním a na dolním konci výstupkem 
zámku.Spojovací díl je umístěn na alespoň jednom konci kazety 
na výstupku spojovacího mechanizmu a je opatřen rybinovými 
drážkami spojovacího mechanizmu pro vzájemné spojení alespoň 
dvou kazet. 

Hlavní výhody uspořádání univerzální sestavovací osobní 
dozimetrické kazety podle tohoto vynálezu spočívají v tom, 
že spojení předního a zadního dílu kazety vzájemným zasu-
nutím je jednoduché a přitom dostatečně pevné,takže nemůže 
dojít к samovolnému otevření kazety,vzájemným spojením dvou 
nebo více kazet prostřednictvím spojovacího dílu je možno 
kombinovat různé použití dle požadavků měření a dále,že 
výroba kazet tohoto typu je jednodušší než u kazet s klou-
bovým spojením.Vzájemné spojování kazet přes spojovací díl 
je usnadněno stavěcími výstupky,kterými je popřípadě opa-
třen přední díl kazety. 

Příkladné provedení je na výkresu,kde je na obr.l zná-
zorněn v nárysu přední díl,na obr.2 zadní díl kazety filmo-
vého nebo stopového dozimetru,na obr.3 je znázorněn v po-
hledu spojovací díl,na obr.4 je znázorněn v nárysu přední 
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díl,na obr.5 zadní díl kazety termoluminiscencního dozimetru 
a na obr.6 je znázorněno y náryau spojení dvou kazet,a to 
filmového a termoluminiecenčního dozimetru prostřednictvím 
spojovacího dílu. 

Univerzální sestavovací osobní dozimetrickou kazetu 
tvoří přední díl 1 kazety,který je na horním a dolním konci 
opatřen klínovitými výstupky 2 spojovacího mechanizmu,které 
slouží pro zasunutí do rybinové drážky 10 spojovacího me-
chanizmu spojovacího dílu £ »a případně jsou zde umístěny 
stevěcí výstupky 11,které umožňují rychlé a přesné spojení 
spojovacího dílu £ s kazetou.Přední díl 1 kazety je dále 
na levé a pravé straně opatřen drážkami 2. Pro vzájemné spo-
jení předního dílu 1-a zadního dílu 6 kazety.V horní části 
předního dílu 1 je umístěna zarážka do které dosedá vybrá-
ní 8 vytvořené na horním konci zadního dílu 6 kazety při 
vzájemném spojení obou dílů 1 a jí.V dolní části předního 
dílu 1 kazety je vytvořena jamka £ zámku,do které při 
zasunutí zadního dílu 6. kazety do drážek 2 předního dílu 1 
kazety zapadá výstupek 2 zámku umístěný na dolním konci 
zadního dílu 6 kazety. 

S popsanou kazetou se manipuluje tak,že po vložení 
příslušného detektoru do požadovaného typu kazety,např. 
filmu do kazety filmového dozimetru,se kazeta uzavře zasu-
nutím zadního dílu 6 kazety do drážek 2. předního dílu 1 
kazety.Po zacvaknutí výstupku 2 zámku do jamky £ zámku jsou 
oba díly ,1 » 6, pevně spojeny a kazeta je připravená к použi-
tí.Klínovitý výstupek 2 spojovacího mechanizmu se zasune 

do rybinové drážky 10 spojovacího mechanizmu spojovacího 

dílu £ ,přičemž vybrání v rybinové drážce 10 slouží pro 
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zasunutí zavíracího špendlíku,kterým je kazeta uchycena na 
oděv pracovníka.V případě potřeby použití různých typů 
detektorů nebo více detektorů stejných typů se do druhé 
rybinové drážky 10 zasune výstupek 2 spojovacího mecha-
nizmu další kazety a protilehlý klínovitý,výstupek 2 této 
kazety se zasune do rybinové drážky 10 dalšího spojovacího 
dílu 2 atd. 

Konstrukce univerzální sestavovací osobní dozimetrické 
kazety podle tohoto vynálezu tak umožňuje libovolné spojo-
vání různého množství kazet,které jsou popřípadě různých 
typů,určených pro různá měření.Možnosti použití těchto 
kazet jsou všude tam,kde se sledují osobní dávlcy záření u 
pracovníků,kteří jsou vystaveni riziku ozáření,například 
v jaderných elektrárnách. 
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Univerzální sestavovací osobní dozimetrická kazeta 
sestávající z předního a zadního dílu kazety z plastu, 
přičemž přední díl kazety je na levé a pravé strane opatřen 
drážkami pro spojení se zadním dílem kazety a vnitřní část 
kazety je opatřena zapuštěními pro vlepení filtrů,vyznačená 
tím,že přední díl (1) kazety je na horním a dolním konci 
opatřen klínovitými výstupky (2) spojovacího mechanizmu a 
popřípadě stavěcími výstupky (11),přičemž v horní části 
předního dílu (1) kazety je umístěna zarážka (4) a v dolní 
části předního dílu (1) kazety je umístěna jamka (5) zámku 
a zadní díl (6) kazety je na horním konci opatřen vybráním (8) 
a na dolním konci výstupkem (7) zámku a dále spojovací díl (9) 
umístěný na alespoň jednom konci kazety na klínovitém výs-
tupku (2) spojovacího mechanizmu (Je na obou koncích opatřen 
rybinovými drážkami (10) spojovacího mechanizmu pro vzá-
jemné spojení alespoň dvou kazet. 

1 v ý k r e s 
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Vytiskly Moravské tiskařské závody, 
provoz 12, tr.Lidových milicí 3, Olomouc 
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