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Na prahu nukleoniky
Půl století uplynulo od objevu, který se neobvykle brzo významně uplatnil a

rozvinul nejen ve vědeckovýzkumné sféře a technice, ale neméně vážně ovlivňoval od

samého počátku i zásadní politická rozhodování a následná dějinná dění. Cesta k ob-

jevu procesu štěpení atomových jader uranu nebyla jednoduchá a ani prostá omylů.

Je výs.ledkem úsilí řady vědců, kteří svými dílčími poznatky, někdy i neúspěchy,,

inspirovali k dalším krokům, které skončily úspěchem, i když jinak než jak se na

počátku očekávalo.

V roce 1934 našel Fermi další způsob k získávání radioaktivních nuklidů bom-

bardováním stabilních nuklidů pomalými neutrony |l|. Zjištění neutrononadbytečných

radionuklidů emitujících částice beta mezi produkty neutrony indukované aktivity

přivedlo k domněnce o možnosti přípravy do té doby neznámých prvků těžších než

uran. A tehdejší představy o chemickém charakteru transuranů vedly bohužel k je-

jich hledání jako homologů prvků Re, Os, Ir, Pt, Au |2|. Fermiho chemické důkazy

domnělých transuranů podrobila kvalifikované kritice Ida Noddacková |3|. Označila

vylučování radionuklidů přisuzovaných transuranům s hydratovaným kysličníkem man-

ganičitým jako nespecifický důkaz, protože se tak chová většina prvků ze středu

periodického systému (což odpovídá prvkům štěpných produktů uranu). Oále vyslovila

domněnku, že při bombardováni těžkých atomových jader neutrony dochází k rozdělení

na několik velkých trosek, které jsou izotopy známých prvků a nejsou sousedy bom-

bardovaných prvků. Tak jasně se vyjádřila I.Noddacková k procesu, který teprve po

několika letech byl na základě experimentálních výsledků vysvětlen v souladu s je-

jím kritickým rozborem Fermiho závěrů.

Dalším nejen zajímavým příspěvkem, k řešení tohoto složitého problému, byly

výsledky I.Joliotové, P.Saviče a A.M. Da Silvy |4|, kteří zjistili, že jeden z pro-

duktů aktivace uranu, vykazující poločas 3,5 h se chová jako lanthan (jednalo ŝp

o radionuklid La). Pod vlivem předchozích představ takových autorit jako Fermi,

Meitnerová, Hahn |1,2| soudili, že se jedná o izotop aktinia. A to i přesto, že se

jim nepodařiío toto "aktinium" oddělit od lanthanu frakční krystalizací jejich šta-

velanů. Nevyvodili ze správných objektivních zjištění rozhodný závěr. Nutno pozna-

menat, že toto zjištění nechápal zpočátku ani O.Hahn a zpochybňoval je. Krátce na-

to se O.Hahnovi a F.Strassmannovi rovněž nepo'darilo při frakční krystalizaci oddě-

lit domnělou aktivitu radia od barya, což je nakonec přivedlo k výroku o její che-

mické příslušnosti k baryu |5| a ocitli se v obdobné situaci jako o něco dříve 3o-

liotová, Savič a Da Silva |4|. A možná právě proto, že se situace opakovala, měli

více odvahy odpoutat se od panujících představ o transuranech. Tyto mimořádně vý-

znamné výroky odporovaly dosavadním představám badatelů, včetně O.Hahna |2|, nepo-

čítáme-li opomíjené i když takřka prorocké a přehlížené formulace I.Noddackové |3|.

Následovalo teoretické odvození energetické bilance procesu štěpení N.Bohrem

|6|. Teorii jaderného štěpení podali na základě kapkového modelu nezávisle N.Bohr

s 3. A .Wheelerem |7| a Ju.I.Frenkel |B|. Dalším klíčovým krokem na cestě k využití

energie jaderného štěpení byl experimentální důkaz řetězového štěpení uranu, což

na jaře 1939 provedli nezávisle F.Joliot, Hans von Halban a Lew Kowarski |9| ve

Francii a ve Spojených státech Leo Szilard s Waltrem N.Zinnem |10|. To vše se uda-

lo v době, kdy se nad Evropou stahovala mračna válečného konfliktu, který zanedlou-

ho přerostl rámec tohoto světadílu. Někteří badatelé si uvědomovali, že jaderné

štěpení a realita jeho řetězového průběhu může být zneužita v blížící se válce. In-

formace o zahájení dalšího výzkumu řetězové reakce a zákaz vývozu uranové rudy



z okupovaného Československa vyvolaly vážné obavy některých vědců ze zneužiti mi-
mořádně exothermního procesu štepení uranu nacistickým Německem. V R Spojených stá-
tech stál v čele této skupiny vědců Leo Szilard, který získal Alberta Einsteina
k informování presidenta Roosevelta o zahájení výzkumu řetězového štepění uranu
s cílem vojenského využiti v Německu a o z této situace vyplývajících úkolech pro
Spojené státy. Náhlá publikační odmlka kolem problémů jaderného štěpení přivedla
posléze G.N.Flerova (spolu s A.K.Petržakem v roce 1940 objevili spontánní štěpení
|ll|) k zaslání dopisu Stalinovi, v němž s ohledem na válečnou situaci poukázal
na nezbytné zahájení výzkumných prací v uvedené oblasti. To vše iniciovalo inten-
sivní rozvoj výzkumných prací v jaderné fyzice a chemii s cílem vybudovat jaderné
reaktory a další zařízení k výrobě štepitelných materiálů. Hlavním cílem v tomto
úsilí byla tehdy vojenská aplikace a vybudované jaderné reaktory sloužily k výrobě
plutonia. V poválečných letech byly tyto mohutné zdroje neutronů postupně zpřístup-
ňovány pro nevojenský program. Kromě výroby radionuklidů pro aplikace v řadě oblas-
tí výzkumu i praxe byly vytvořeny podmínky též pro metodický rozvoj a praktické
uplatnění aktivační analýzy. Proto technickým zvládnutím procesu řetězového štepe-
ní atomových jader uranu, jehož výsledkem jsou intensivní toky neutronů, byla spl-
něna výchozí podmínka pro uplatnění neutronové aktivační analýzy zvláště ke stano-
vení stopových koncentrací prvků. Reaktorová neutronová aktivační analýza se tak
záhy stala nejrozšířenější metodickou variantou aktivační analýzy. Pří současné
úrovni Ínstrumentalizace je zvláště nedestrukční varianta neutronové aktivační ana-
lýzy v řadě případů nezastupitelnou analytickou metodou.

Kromě uvedených objevů přinesl rok 193? odpověď na otázku existence do té do-
by neznámého 87. prvku periodického systému. Marguireta Pereyová z Institutu Curie-

ových v Paříži podala důkaz existence hledaného eka-cesia. Zjistila, že při radio-
227 2 2 7 *

aktivním rozpadu aktinia Ac (21.773 let) vzniká kromě Th (18.718 d) přeměnou
alfa do té doby neznámý nuklid emitující záření beta s poločasem rozpadu 21.8 min.
u ^lěhož prokázala chemické vlastnosti odpovídající prvkům skupiny alkalických ko-
vů |l2|. K poctě své vlasti navrhla pro tento prvek název francium a symbol Fa,
který IUPAC pozměnil na Fr.
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Albert 21not•In
Old Orovo 3d.
liaesau Point
Peconio, Long Island

August 2nd, 1939

?.D. Roosevelti
President of the United States.
Thite House
'ffashíngton, D.C.

Sir:

Seme recent work by 3.7er"ni and L, Sztlard, which has been com-

municated to ne in nr.nuscript, leads me to expect that the element uran-

ium lay be turned into a new and inportant source of energy in the im-

nediate future. Certain aspects of the situation which has arisen seem

to call for watchfulness ar.d, if necessary, quick action on the part

of the Administration. I believe therefore that it is ny duty to bring

to your attention the follovrinj facts and reeonmendationsi

In the course of the last four months it has been nads probable -

throujh the work of Joliot in 7rance as well as 7erni and Szilard in

America - that it nay become possible to set up a nuclear chain reaction

in a lar.-e mass of uranium.by which vast amounts of power and large quant-

ities of new mdiurj-like eleaents would be generated. Now it appears

almost certain that this could be achieved in the immediate future.

This r.ew phenomenon would also lead to the construction of bombs,

and it la conceivable - though nuch less certain - that extremely power-

ful bombs of a new type nay thus be constructed. A single bonb of thli

type, carried by Hoat and exploded In a port, night very well destroy

-.he whole port together with sone of the surrounding territory. However,

such bor.bo night very well prove to be too heavy for transportation by

air.

Die Vnitfd States has only very noor ores of uranium In nod«r»t«

jjuant i t lea. There ie sone eood ore in Canada and the former Czechoslovakia,

vhilo the noot lnr.crtant uource of uranium le Belgian Congo.

In view of thin pituation you may think it desirable to h&r« oone

£e~r»rient contact maintained between the Adninietratloa and the sroua

of physicists T.-orr-.ing on chain reactions in America. One possible way

of achieving this ~i."ht ťe for you to entrust ̂ ith this task s perecn

who h:-s your cenfidence and whe could pcrhtDs serva in ar. in-jffioial

casacity. Mis ta3k ni.-'nt coriprise the following:

a) to approach 3overn?r.ent iepartnents, keep then inforned of the

further dcvelor-ent, and put forward recorsnendationo for úovsrnnent action,

ôivin^ particular attention to the problem of securing a supply of uran-

ium ore for the United States;

b) to speed ux> the experimental work,which is at present being car-

ried on within the Units of the budgets of University laboratories, by

provit.ina funds, if such fundB be required, through his contacts with

private persons who are willing to make contributions for thlB cause,

and perhaps also by obtaining the co-operation of industrial laboratories

which have the necessary equipment.

I understand that Semany has actually stopped the sale of uraniun

fron the Czechoslovakian nines which she has taken over. That she should

have taken such early action night perhaps be understood on the ground

that the son of the 3eman Under-Secretary of State, von Teizsiicker, is

attached to the Kaiser-'Vilhelm-Inetitut in Berlin where Boraa of the

American work on uranium is now being repeated.

Yours very truly.

(Albert Einstein)

Faksiniile dopisu, v němž Albert Einstein upozorňuje presidenta Roosevelta na
možnost využití řetězové reakce štěpení ke konstrukci bomby a na risiko plynou-
cí ze zahájení takto zaměřených výzkumných prací v nacistickén Německu.



STUDIUM ľtivKLH l'HCl SLOŽENÍ LIOSKÝCH VLASU 0AKO BIOGEOCHEMICKÉHO FAKTORU UŽITÍM

MEIUUY iUíi ihMiMf. N T Á L N Í NEUTRONOVÉ A K T I V A Č N Í ANALÝZY

Alexandr A!tksujevič Kist, Ludmila Ivanovna Žuk
Ústav jatlr-íi-iii: fvziky Uzbecké akedemie věd, Taškent

V pnsiodní dobé prvkové složení lidských vlasů zajímá mnohé výzkumníky jako

odraz stavu životního prostředí a vnitřního stavu organismu.' Byla vypracována me-

todika 1NAA ke stanovení 24 prvků v lidských vlasech. Byla použita při analýze

referenčního materiálu IAEA HH-1 (vlasový hcmogenát) a ke sledování prvkového slo-

žení vlanú 2 hlediska ekogeografickeho. Na území Uzbekistanu bylo odebráno kolem

2000 vzorků vlasů, které byly analyzovány na obsah uvedených 24 prvků. Střední

hodnoty koncentrací pro území Uzbekistanu byly srovnávány s daty pro jiné země.

Byla studována variabilita prvkového složení a frekvenční histogramy v závislosti

na charakteru vzorku (pohlaví, věk, krevní skupina, povoláni aj.) . Byly zjištěny

závislosti prvkového složení na vzdálenosti od průmyslových center a na výskytu

některých onemocnění. Bylo prokázáno, že podobné závislosti mohou být vztaženy

i na iinó lokality. Příklady uvedené v příspěvku ukazují, že prvkového složení

vlasů muže být pouMto k charakterisaci ekologické situace a k prognóze risiko-

vých skupin vzhledem k některým onemocněním ve velkých oblastech.
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THE k Q - METHOD OF NAA IN YUGOSLAVIA : EXPERIENCES AND TRENDS OF FURTHER

DEVELOPMENT AND APPLICATIONS

Slobodan Jovanovič, Perko Vukotic

Institute for Mathematics and Physics, Cetinjski put bb. YU-81000 Titograd

Borut Smodiš, Radojko Jaóimcvié, Peter Stegnar

"J.Stefan" Institute, Jamova 39, YU-6100Q Ljubljana

The k method of reactor neutron activation analysis (NAA), originally de-

veloped at the Institute for Nuclear Sciences, Gent, Belgium and Central Research

Institute for Physics, Budapest, Hungary |l,2|, is now being applied in Yugoslavia

at two institutes : "J.Stefan" (Ljubljana) and Institute for Mathematics and Phy-

sics (Titograd).

The k -method is essentially an absolute (more precisely : single comparator)

technique of NAA. Inaccurate nuclear data, the main source of error in absolute

NAA, are replaced by a single characteristic of a given nuclide : the k -factor.

These factors are experimentally determined with 1 - 2 % accuracy for the majority

of the analytically interesting nuclides (by the authors of the method) and are

available in literature.

A comparator isotope with well known nuclear properties should be coirradia-

ted with the sample. í Au in form of commercially available 0.1 % Au-Al wire is

usually used for this purpose.

Before starting with application of the method, the characterization should

be made of the semiconductor detector(s) to be used for gamma-spectra countings

and of neutron flux in the irradiation position(s). This initial effort is paid

off afterwards "with profit" by numerous rapid multielement analyses.

As to detector study, two characteristics should be experimentally deter-

mined : a "reference" efficiency curve (i.e. detection efficiency v.s.gamma-energy

function for point sources at. a large distance, e.g. 15-20 cm) and "peak-to-total"
* Í

ratio, again as a function of gamma-eiiergy. The latter is used Tor correction of

true-coincidence effects. From the reference efficiency curve, detection efficiency

can be calculated for any actual counting arrangement (cylindrical samples, co-

axial geometry) |3|.

Two neutron flux parameters in an irradiation position are of interest in

the kQ-method : thermal-to-epithermal flux ratio (f=0.ii/0 ) and of (in 1/E

epithermal spectrum representation) - a measure of the epithermal flux nonidealiiy.

Both can be simply determined by a Au-Zr monitor set |4|.

Our results of the above characterizations, somewhat broader than for applica-

tion of the k -method only, are given in Refs. |5-9|.

An outstanding feature of the ko-method is that preserving the general advan-

tages of NAA, it combines the most prominent characteristics of a good analytical

technique : experimental simplicity, higt accuracy, flexibility and suitability

for computerization. Quantitative "panoramic" analyses of 50 or more elements in

samples of various origin are illustrative enough for the utilization of the

method.

In our institutes we analyse mostly geological, biological and environmental

samples, and also some reference standard materials, as will !>? discussed on this
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Conference in a separate contribution |10|. It is intended to broaden these appli-
cation;; t M son's other fields of interest; for instsnce lichs?ns should be analysed
as environmental pollution monitors.

A number of fundamental studies concerning the k -method are in progress as
well, like Ihs nuclear data standardization or a new theoretical approach to
neutron SPIf-shielding affects.

In both development and applications, we are eager of cooperating with our
Czechoslovakian colleagues and we hope to have such an opportunity soon.
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THE USE OF THE kQ- STANDARDIZATION METHOD OF NAA FOR ENVIRONMENTAL SAMPLES

Borut Smodiš, Radojko Jaéimovié, Peter Stegnar

"Jozef Stefan" Institute, Jamova 39, YU-61000 Ljubljana

Slobodan Jovanovié

Institute for Mathematics and Physics, Cetinjski put bb, YU-81000 Titograd

The demand for multielement analyses of large numbers of samples enhanced

the need for purely instrumental, nondestructive neutron activation analysis (NAA).

The use of the absolute method would be the most convenient in this case, but un-

fortunately it requires an arbitrarily selected nuclear data set, thus introducing

corresponding uncertainties in the results. To overcome this difficulty, the

"single-comparator" method was introduced in the mid-sixties |l|. In the period

1973 - 1987 a new approach, named the k -method, was developed at the Institute

for Nuclear Sciences, Gent, Belgium |2,3|. It is essentially an absolute technique

where the uncertain nuclear constants are replaced by compound nuclear constants,

the kQ-factors. These factors, which characterize the nuclides, were experimentally

determined with high accuracy by the authors of the method.

During 1987/19B8, the k -standardization method was implemented at the "Jozef

Stefan" Institute |4-7|. From the analysis of reference materials, we conclude

that the accuracy of the results obtained with our facilities (two HP Ge detectors;
12 2

250 kW reactor TRIGA Mark II; thermal neutron fluence rate up to 8.5.10 n.cm

.s~ ) is better than 10% for the elements determined.

In this work, the results for a series of reference materials, such as NBS

SRM 1570 Spinach, NBS SRM 1571 Orchard Leaves, NBS SRM 1572 Citrus Leaves, NBS

SRM 1573 Tomato Leaves, NBS SRM 1577A Bovine Liver, NBS SRM 2704 Buffalo River

Sediment, and IAEA CRM Lake Sediment SL-1 are presented. The results are compared

with published values and a good agreement is found. As an illustration, the re-

salts for some environmental samples, i.e. lake*sediments, and calcite from a mine

are presented.
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PRECIZNÍ PÁROVÝ SPEKTROMETR PRO STUDIUM REAKCE (n, gama) v BNl

Stanislav Pospíšil

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, Praha

Referát je věnován popisu tríkrystalového párového spektrometru pracujícího

v Brookhavenské národní laboratoři |1,2|. Spektrometr je užíván k měření spekter

primárního záření gama z radiačního záchytu neutronů o energiích 2 keV a 24 keV

na svazku reaktoru HFBR. Je založen na trojnásobné koincidenci mezi centrálním

germaniovým detektorem a dvěma velkými scintilačními detektory Nal(Tl) umístěný-

mi proti sobě na opačných stranách centrálního detektoru. Koincidence je navíc

bránována při splnění podmínky, že každý scintilátor registruje energii 511 keV.

Tímto způsobem jsou pro precizní spektrometrii vysokoenergetickeho záření gama vy-

brány pouze ty příklady interakce v germaniovém detektoru, jež probíhají prostřed-

nictvím procesu tvorby párů s následným výletem obou anihihilačních fotonů. Jsou

uvedeny praktické zkušenosti z práce se spektrometrem a úvahy směřující k jeho vy-

užití pro analýzu vzorků nerostného původu metodou založenou na radiačním záchytu

neutronů |3,4|.
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UNIVFRSÁLNÍ MIKROTRONOVÉ OZAŘOVACÍ PRACOVIŠTĚ ÚSTAVU NEROSTNÝCH SUROVIN

A 3EHO VYUŽITÍ K AKTIVAČNÍ ANALÝZE

Zdeněk Rande

Ústav nerostných surovin, Kutná Hora

V rámci státního úkolu bude v letošním roce 1989 v ÚNS Kutná Hora dokončena

výstavba Universálního mikrotronového ozařovacího pracoviště (UMOP). V první fázi

bude UMOP vybaveno 21 MeV mikrotronem, později ještě i modernějším bezkomorovým

mikrotronem s maximální energií elektronového svazku až 26 MeV.

Kromě plánované výroby některých radionuklidů fotojadernými reakcemi, mikro-

trony budou sloužit především pro účely aktivační analýzy a to jak pro GAA, tak i

pro NAA. Mikrotron 21 MeV bude provozován především v urychlovacím režimu 9 MeV

(proud 30 - 40 A) pro rutinní gama aktivační stanovení Au, Ag a některých dal-

ších prvků expresní metodou, založenou na fotoexcitačni reakci (. f ,}"')• Výhod-

nější 26 MeV mikrotron bude určen pro gama aktivační stanovení některých makrokom-

ponent (Mg, Si, Ti, Fe aj.) a celé řady stopových prvků (Ni, Sr, Y, Zr, Nb, Sm, I,

TI, Pb a dalších) v geologických a dalších vzorcích metodou založenou na fotodes-

integrafinlch reakcích ( f , n) a ( f , p). Mikrotron bude využíván i v INAA nebot

po sekundární konverzi bude v grafitovém moderačním bloku k dispozici neutronové
13 -1 -2pole s hustotou toku řádu 10 . s m . Podmínky ozařování jsou vhodné především

pro epithermálni INAA UMOP bude k dispozici dalším zá emcům o GAA či pro ozařová-

ní větších objemů vzorků epithermálnimi neutrony. Dále bude možno využívat brzdné-

ho záření např. ke gama aktivaci různých součástí k aplikaci stopovacích metod.
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VYUŽITÍ RADIOANALYTICKÝCH TECHNIK VE VÝZKUMU A MONITOROVÁNÍ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ

Ivan Obrusnik

Ústav jaderného výzkumu, Řež

Ve dnech 29.11. až 2.12.1988 se ve Vídni konalo zasedání poradní skupiny ex-

pertů (AGM) v oblasti instrumentálních radioanalytických technik a jejich aplika-

cí pro sledování znečišíování ovzduší, které uspořádala Mezinárodní agentura pro

atomovou energii. Ze zasedání AGM vyplynula celá řada poznatků, které mohou být

zajímavé i pro odborníky z ČSSR.

Za prioritní techniku pro analýzu aerosolů je stále považována instrumentální

neutronová aktivační analýza (INAA), ale dobře se uplatňují i další radioanalytic-

ké techniky jako energeticky dispersní rentgenfluorescenční analýza (ED-XRF) a me-

toda PIXE. Výše uvedené techniky umožňují nedestrukční mnohaprvkovou analýzu a

uplatňují se při určování koncentrací stopových prvků, při odhadu trendů znečišío-

vání v čase a též při srovnáváni úrovně znečištění v různých oblastech nebo zemích.

Důležitou roli hrají tyto techniky i při identifikaci hlavních zdrojů znečišiování.

AGM shrnula nejdůležitější zásady správného odběru vzorků aerosolů a to jak

filtrací, tak i impakcí. Doporučuje se sledování vlivu velikosti zachycených čás-

tic. Proto je vhodné odebírat aerosol ve dvou velikostních frakcích (hrubší s čás-

ticemi o průměru 2-10 ,um, jemnější s částicemi pod 2 /um) . Pro metodu PIXE se

k odběru nejlépe hodí polykarbonátové filtry Nuclepore.

AGM se dále zabývala vlastnostmi jednotlivých radioanalytických technik, ai

již jde o jednotlivé kroky postupu nebo o zabezpečení jakosti získávaných výsled-

ků. Velmi důležitá je interpretace získávaných souborů koncentračních dat o zne-

čišiování ovzduší, kterou lze provádět metodou výpočtu obohacovacích faktorů nebo

poměrů koncentrací vybraných dvojic prvků indikujících znečišiování z určitého ty-

pu zdroje. Pro komplexnější studie se velmi dobře osvědčuje faktorová analýza.

Použití instrumentálních radioanalytických metod při sledování znečišíovánl

ovzduší má v ČSSR dobrou tradici i úroveň zejména v případě metody INAA. Postupně

se ale začíná uplatňovat i metoda PIXE. Přesto by měly být instrumentální radio-

analytické metody nasazeny při sledování ovzduší v ČSSR ještě ve větší míře než

dosud.
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NEUTRONOVÁ AKTIVAČNÍ ANALÝZA ČESKOSLOVENSKÉHO REFERENČNÍHO MATERIÁLU

HOVĚZÍCH JATER

Jan Kučera, Ladislav Soukal

Ústav jaderného výzkumu, fiež

Spolehlivost analytických dat musí být známá a prokazatelná, aby na jejich

základě mohla být činěna jakákoliv rozhodnutí. Proto vzrůstá potřeoa referenčních

materiálů (RM), které jsou nezbytné pro zabezpečení jakosti analýz. Z tohoto důvo-

du bylo ve spolupráci Vysoké školy zemědělské v Praze, Československého metrolo-

gického ústavu v Bratislavě a našeho pracoviště přistoupeno k přípravě prvního

československého biologického RM hovězích jater.

Homogenita lyofilizovaných vzorků o hmotnosti 100 mg byla testována stanove-

ním prvků Br, Cl, Co, Fe, K, Mn, Na, Rb a Zn metodou INAA. Hustota toku tepelných
13 - 2 -1neutronů při ozařování v reaktoru činila ve všech případech 5.10 cm s . Prvky

Cl a Mn byly stanoveny po 2 minutovém ozáření v polyetylenových (PE) pouzdrech

gama-spektrometrickým měřením po vymírací době 15 minut. Pro stanovení prvků fir,

Co, Fe, K, Na, Rb a Zn byly vzorky ozářeny 2 hodiny v PE pouzdrech a měřeny po vy-

míracích dobách 4 dny a 3 týdny. Certifikační analýzy byly provedeny jak pro zmíně-

né prvky uvedeným postupem INAA, tak metodou NAA s radiochemickou separací pro

prvky Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Fe, Se a Zn. V tomto případě byly 150-200 mg vzorky oza-

řovány 20 hodin v ampulích z křemenného skla. Pro stanovení prvků Cd, Co, Cu, Mo,

Fe a Zn byly vzorky po 3 dnech vymírání mineralizovány ve směsi kyselin HN0,-HC10.

a po odstranění radionuklidu Na sorpcí na hydratovaném oxidu antimoničném byly

radionuklidy stanovovaných prvků separovány na anexu Dowex 2-XB z prostředí

HCL 8 mol 1 . Prvky Hg a Se byly stanoveny po mineralizaci kyselinou dusičnou

v tlakových teflonových bombách při 150°C po vymírací době 2 týdny. Rtut byla ex-

trahována Ni(DDC)2 v CHC13(O,O1 mol 1" ) z prostředí o pH 2, selen byl srážen ky-

selinou askorbovou a odfiltrován membránovým ultrafiltrem Synpor č.4. Veškerá mě-

ření aktivity byla provedena koaxiálními HPGe detektory (rozlišení FWHM 1.7 a 1.8

keV, rel. účinnost 11% a 21% pro fotony o energii 1332.4 keV) ve spojení s gama-

-spektrometrem Nuclear Data 683.

Testováním homogenity bylo zjištěno, že relativní směrodatná odchylka, způso-

bená nehonogenitou se u stanovených prvků pohybuje v rozmezí 0,B-2,4% a analýzou

rozptylu bylo prokázáno, že obsahy prvků se v náhodně vybraných vzorcích RM sta-

tisticky významně neliší na hladině významnosti <K - 0,05.

Výsledky certifíkačních analýz pro prvky Cd, Co, Cu, Fe, Hg, Mn, Se a Zn byly

porovnány s výsledky získanými v 10-20 laboratořích, převážně v ČSSR, metodami pla-

menové atomové absorpční spektrometrie (AAS), AAS s elektrotermickou atomizací,

elektrochemickými a dalšími metodami. Ve většině případů byla nalezena dobrá shoda

výsledků všech analytických metod, která umožnila certifikaci obsahů uvedených prv-

ků. Správnost výsledků naší a některých dalších laboratoří vyplynula i z kontrol-

ních analýz Bovine Liver (NBS SRM 1577 a 1577a). Pro řadu dalších prvků byl získán

omezený počet výsledků 1-2 metodami, takže bylo možno odvodit jen informativní hod-

noty. Československý RM hovězích jater vykazuje ve srovnání s NBS SRM 1577, 1577a

a BCR CRM 185 Bovine Liver významně rozdílné obsahy některých prvků, zejména Cu,

Hg a Se, což umožňuje kontrolu správnosti jejich stanovení na několika koncentrač-

ních úrovních.
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VYUŽITÍ INSTRUMENTÁLNÍ NEUTRONOVÉ AKTIVAČNÍ ANALÝZY PŘI KRIMINALISTICKÉ

EXPERTIZE TEXTILNÍCH VLÁKEN

Václav Jiránek, Bohumil štverák

Ústav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů, Praha

Multielementální analýza textilních vláken umožňuje jednak identifikovat druh

textilního vlákna a jednak, při srovnávací analýze více vláken, určit a nebo vy-

loučit jejich vzájemnou totožnost.

Metodou INAA bylo analyzováno celkem 32 vzorků viskózových, polyesterových,

polyamidových a vlněných textilních vláken, vyráběných rozdílnými technologickými

postupy. Na základě výsledků stanovení 27 prvků bylo zjištěno, že rozhodující vý-

znam pro identifikaci druhu vlákna mají koncentrace Sb, Na a As. Polyesterová vlák-

na jsou charakteristická obsahem Sb větším než 100 mg/kg, viskózová vlákna obsahem

Na větším než 600 mg/kg a vlna obsahem As větším než 1 mg/kg. Polyamidová vlákna

jsou charakteristická malým obsahem Sb, Na i As. U polyesterových vláken dále pak

obsahy Na a Zn charakterizují typ vlákna nebo použitou výrobní technologii. Stupeň

matování všech typů textilních vláken lze určit podle obsahu Ti.

Možnost současného stanovení většího množství prvků dává předpoklady pro zjiš-

tění totožnosti určitého vlákna (nebo vláken) při srovnávací analýze. Rozhodující

zde může být stanovení těch prvků, které nejsou vnášeny do technologického procesu

záměrně, ale vlákna jsou jimi kontaminována buá během výrobního procesu a nebo jsou

jimi znečištěny již výchozí suroviny. Zejména se jedná o Ag, Au, Cd, Ce, Co, Cr,

Cs, Eu, Fe, Hg, K, La, Ni a Se. Na druhé straně stanovení těch prvků, které jsou

do technologického procesu záměrně vnášeny (Ti, Sb, Zn, Na, Cr) může objasnit po-

užitou technologii a současně tak i výrobce.
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VYUŽITÍ INAA V BIOMONITORINGU : VLIV DEŠŤOVÝCH SRÝŽEK NA OBSAH PRVKG

V TROFICKÝCH ŘETĚZCÍCH IMISNÍ A NEIMISNÍ OBLASTI

Jindřich Paukert

Ústav krajinné ekologie ČSAV, pracoviště Most

Ivan Obrusník

Ústav jaderného výzkumu, Řež

Vzorky srsti drobných hlodavců z Třeboňska (kontrola) a z Mostecka (znečiš-

těná oblast)odebírané v průběhu tří let ve stejných lokalitách a ročních obdobích,

jsme podrobili INAA. Zvířata ulovená v průmyslové oblasti, měla obsah prvků v srs-

ti tradičně výrazně vyšší. Jako typický příklad můžeme uvést průměrný obsah arsenu

v jednotlivých po sobě jdoucích letech; průmvslová oblast : 3,28 - 0,85 - 2,69 ppro,

kontrola : 0,24 - 0,069 - 0,089 ppm. Podobně se chovaly některé další prvky (La,

Sm, Se, Cr, Se, Fe a Co). Některé z nich mají zásadní význam v metabolických dě-

jích.

Proti očekávání se neprojevil kumulační vzestup koncentrací, který by odpoví-

dal nepřetržitému znečišťování ekosystémů. Obsah prvků naopak v jednotlivých le-

tech kolísal a toto kolísání bylo nepřímo úměrné srážkové činnosti : Mostecko -

100% - 1423! - 124%, kontrola - 100% - 194% - 173%.

Dešíové srážky velmi účinně odstraňují průmyslové i přírodní aerosoly z at-

mosféry. Tento děj je v meteorologii znám jako efekt vymývací (washout) nebo vy-

metávaci (scavening), přičemž druhý výraz zahrnuje všechny druhy srážek. Uvedené

mechanismy ovšem zároveň představují velmi významnou formu vstupu průmyslových

aerosolů do ekosystémů. Naše poznatky však svědčí o tom, že tento proces není jed-

noduchý a přímočarý. Mohli bychom připojit například ještě "smývací" (washdown)

efekt, kterým jsou z části odstraňovány imise deponované na povrchu rostlin v ob-

dobí sucha. Pokud jsou takové rostliny součástí potravního řetězce, snižuje se

přísun imisních látek konziimentůni.

* Tento poznatek má v biomonitoringu zásadní význam. Naznačuje, že živočišný

bioindikátor nemusí ani při dlouhodobé expozici včas signalizovat vážné poruchy

v ekosystému. Kumulace škodlivin mezitím probíhá skrytě v jiné úrovni potravního

řetězce a následky se mohou projevit neočekávané. INAA používaná u nás v biomoni-

toringu od konce sedmdesátých let, přinesla do oblasti kontroly životního prostře-

dí nové kvality.
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MOŽNOSTI ŘEŠENÍ PROGRAMU PRO VÝPOČET KONEČNÝCH VÝSLEDKB NAA

Jiří Faltejsek, Ivan Obrusník

Ústav jaderného výzkumu, Řež

Většina stávajících programů pro výpočet výsledků NAA zpracovává jednotlivé

energetické linky nezávisle na sobě. Pro vyšší zabezpečení správnosti konečných

výsledků je třeba při zpracování přihlížet i k dalším linkám příslušejícím témuž

nuklidu stanovovaného prvku. Současná výpočetní technika dovoluje, aby program pro

výpočet konečných výsledků NAA umožnil zhodnocení využitelnosti jednotlivých linek,

zjistil a případně i zkorigoval možné interference.

Zahrnutí komplexnějšího zpracování možných interferencí do výpočetního progra-

mu NAA si vyžádá určité úpravy původního početního programu (Nuclear Data), který

je pro běžné vyhodnocování výsledků na našem pracovišti používán. Přitom je třeba

přihlédnout i k různým způsobům konkrétního postupu NAA (korekce na mrtvou dobu,

způsob monitorování neutronového toku). Program musí zabezpečit jednorázové prove-

dení všech korekcí (monitory, interference), měl by zajistit vedení veškeré doku-

mentace, poskytnout informace o aktuálním stavu rozpracovanosti celé "zakázky"

(analyzované série vzorků). Důležitým požadavkem je i možnost statistického zpra-

cování celého souboru výsledků, zabezpečení jakosti a úpravy formátu vvsledného

reportu.
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PROBLEMATIKA VYLUHOVANÍ VYBRANÝCH PRVKU Z PUD METODAMI INAA A AAS

Věra Spěváčková, Erika Hůlová
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, Praha

3an Kučera
Ústav jaderného výzkumu, Řež

V předcházející práci |l| byla popsána metoda analýzy kontaminovaných půd me-
todami INAA a AAS. Vzorky byly analyzovány jednak na celkové obsahy jednotlivých
prvků (INAA), jednak byly podrobeny tzv. selektivnímu postupnému loužení různými
činidly (1M MgCl 2 - pH 7, CHjCOONa - pH 5, NH2OH.HC1 v CHjCOOH, HNO-j + H , ^ ,

HF + HC10.) a metodou AAS byly stanoveny prvky v jednotlivých frakcích v odpovída-
jících formách (vyměnitelné kovy, vázané v uhličitanech, vázané v sesquioxidech,
vázané na organický zbytek a vázané v křemičitanové matrici). Při této příležitos-
ti byly namátkově měřeny některé prvky rovněž v ozářeném vzorku, zpracovaném po-
stupným loužením (Co, Fe, Zn). Získané výsledky z ozářených a neozářených vzorků
se podstatně nelišily v celkových koncentracích prvků, avšak u jednotlivých frak-
cí docházelo ke změnám vyluhovatelnosti.

V předkládané práci je tento jev studován podrobněji, a to z hlediska dvou
alternativních možností :

1) vliv záření (radiační změny, způsobující narušení vazeb u jednotlivých
prvků)

2) vliv nehomogenity, objem vzorků, mletí apod.
V práci jsou analyzovány 3 vzorky, které byly podrobeny selektivnímu loužení

a) po ozáření v jaderném reaktc.ru (INAA) - frakce zrns 0,074 mm
b) neozářené - (AAS)

1) zrnitost 2 mm
2) zrnitost 0,074 mm ,

c) po ozařování nra urychlovači elektronů v ÚJV Řež a vystavení dravce 2,7 MGy
- simulace vlivu záření gama v reaktoru (AAS).

Kromě toho byl sledován vliv velikosti navážky vzorku při zachovaném pnměru množ-
ství vzorku na objem loužicího roztoku.'

LITERATURA

|l| Spěváčková V., Kučera J. : Sledování rozpustných forem vybraných prvků v pů-
dách metodami instrumentální aktivační analýzy (INAA) a atomové absorpční
spektrometrie (AAS), Souhrny referátů Konference o instrumentální aktivační
analýze IAA 87, září 1987, Rakovník, str. B
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ZMĚNY NĚKTERÝCH STOPOVÝCH PRVKG URČOVANÝCH INAA V PATOLOGICKÉ TKÄNI ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

Jan Kvičala, Jiří Havelka, Jan Němec

Výzkumný ústav endokrinologický, Praha

Esenciální stopové prvky mají velký vliv na biochemické pochody v tkáních ži-

vých organismů. Proto lze očekávat, a také již byly nalezeny, změny v koncentra-

cích esenciálních stopových prvků v patologicky změněných tkáních. Vzhledem ke

komplexnímu působení stopových prvků v tkáních je důležité sledovat co nejširší

spektrum stopových prvků a snažit se zachytit i vzájemné vztahy jejich metaboliz-

mu. Neutronová aktivační analýza je jednou z mála metod, které jsou schopny dete-

govat v malém množství vzorku více prvků.

V této předběžné studii jsme sledovali metodou INAA prvky zinek, železo, ko-

balt, chrom, skandium, cesium, rubidium a selen ve vzorcích operačně vyjmutých

patologických štítných žláz. Tkáň byla po lyofilizaci zatavena do křemenných ampu-
18 - 2

11 a ozářena integrální dávkou 5.10 neutronů.cm . Po pěti týdnech byla ozářená

tkáň mineralizována v polouzavřeném systému varem se směsi HN0,-HC10^ a měřena

Ge(Li) detektorem s vícekanálovým analyzátorem a získaná ?"-spektra byla vyhodno-

cována na počítači LSI II/2. Správnost metody byla sledována současně analyzova-

nými biologickými referenčními materiály H-4 (zvířecí sval) a H-8 (koňská ledvi-

na), získanými od IAEA.

Postižené štítné žlázy byly histologický charakterizovány a rozděleny do tří

skupin - žlázy s karcinomy (7 případů), žlázy s adenomy (8 případů) a ostatní one-

mocnění (9 případů). U každé žlázy bylo podle získaného materiálu provedeno 2-8

analýz. Po vyloučení hrubých chyb testem extrémních odchylek byly uvnitř skupin

i mezi skupinami aplikovány běžné statistické postupy - byly získány průměry, smě-

rodatné odchylky a tyto porovnávány mezi jednotlivými skupinami Studentovým t-tes-

tem.

Rozdíly mezi skupinami byly nalezeny pro koncentrace všech prvků s výjimkou

železa. Rozdíly na hladině významnosti 95% a 99% resp. byly nalezeny u selenu, ru-

bidia, chrómu a kobaltu, a to mezi karcinomy a ostatními onemocněními u Se a Rb,

mezi karcinomy a adenomy u Co a mezi adenomy a ostatními onemocněními u Cr.

Je diskutována úloha jednotlivých stopových prvků v organismu a jejich vztah

k malignitě.
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SLEDOVÁNÍ HORIZONTÁLNÍ HOMOGENITY a ČISTOTY TENKÝCH METALIZAČNÍCH VRSTEV

NA POLOVODIČOVÉM MATERIÁLU RADIOANALYTICKYMI METODAMI

Miloš Janů, Václav Jiránek, Oalibor Tlučhoř

Ústav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů, Praha

Výroba polovodičů se neobejde bez homogenně naprášených, napařených nebo ji-

nak deponovaných velmi tenkých vrstev kovů, které musí vykazovat řadu vlastností,

nezbytných k zabezpečení bezporuchové funkce polovodičových součástek. Důležitými

vlastnostmi těchto vrstev jsou dokonalá horizontální homogenita a vysoká čistota.

Sledování těchto parametrů je obtížné a je umožněno jen pomocí kontaktní autora-

diografie vyhodnocované mikrodenzitometrem s počítačovou grafikou. Současně lze

stanovit pomocí INAA i čistotu těchto deponovaných metalizačních vrstev.

Uvedenými radioanalytickými metodami byly sledovány velmi tenké vrstvy depo-

nované platiny, zlata, niklu a mědi. Zároveň byla sledována difúze těchto metali-

začních vrstev do křemíku a to jak u součástek s vyhovujícími parametry, tak u sou-

částek, které byly vyzmetkovány. Metoda dává ucelený obraz o celé technologii de-

pozice tenkých metalizačních vrstev na křemíkový materiál, které jsou používaný

pro kontaktování hotových polovodičových součástek.
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SLEDOVÁNÍ KONTAMINACE POLOVODIČOVÉHO KŘEMÍKU BĚHEM PREPARACE POVRCHU METODOU INAA

Miloš Janů, Václav Jiránek, Dalibor Tlučhoř

Ústav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů, Praha

Čistící operace při výrobě aktivních polovodičových součástí patří mezi nej-

sledovanější a na jejich dokonalém zvládnutí závisí kvalita a výtěžnost hotových

prvků. Sledování účinností těchto operací je v omezené míře možná nepřímo, pomocí

elektrických metod (měření odporu, DLTS, C-V křivky, VA charakteristiky...). Tyto

metody však neumožňují zjistit, o které kontaminující prvky se jedná a kvantifiko-

vat jejich množství. Pomocí INAA lze sledovat celou řadu prvků, které kontaminují

křemík. Při vhodné emba.láži (již u výrobce) a následném chemickém zpracování kře-

míkových destiček (po aktivaci) lze sledovat i povrchové znečištění u jednotlivých

Si desek a zároveň hodnotit jednotlivé technologické operace. Při použití kontakt-

ní autoradiografie lze určit i v mnoha případech lokalizaci nečistot.

27



INSTRUMENTÁLNÍ NEUTRONOVÁ AKTIVAČNÍ ANALÝZA SUPRAVODIVÝCH MATERIÁLG

Václav Jiránek, Dalibor Tlučhoř, Olga Smrčková, Miloš Janů

Ústav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů, Praha

Dagmar Sýkorová

Vysoká škola chemicko-technologická, Praha

Objev supravodivosti při teplotě kolem 90°K ve vícefázových systémech složení

Y, 2 Ban g Cu 0x a následující supravodivé fáze jako YSaj CujO7_x resp. v systé-

mech složení Bi Pb. Sr Ca . Cu 0 vedl k intenzivnímu studiu těchto sloučenin.

Látky s kyslíkově deficitní perovskitovou strukturou lze připravit z oxidů reakci

v pevné fázi nebo spolusrážením kovových iontů v roztoku. Elektrické vlastnosti

závisí na obsahu kyslíku, který je možné ovlivnit podmínkami přípravy. Role dal-

ších prvků, třeba i ve stopových koncentracích, není doposud dostatečně známa. Cí-

lem této práce bylo zjistit možnosti instrumentální neutronové aktivační analýzy

(INAA) ke stanovení nízkých koncentrací prvků v těchto typech matric. Současně by-

lo srovnáno složení supravodivých materiálů, které byly připraveny za stejných

podmínek, ale vykazovaly rozdílné supravodivé vlastnosti.

INAA materiálů, jejichž matrice je s.ložena z Y, Ba a Cu resp. Bi, Pb, Sr, Ca

a Cu přináší řadu problémů. Stanovení nízkých koncentrací prvků je silně rušeno

balastní aktivitou matrice, která je tvořena v prvém případě radionuklidy Y,
6 5Ni, 6 4Cu, 1 3 1Ba. 1 3 3Ba a 6 0Co a v případě druhém pak radionuklidy 6 5Ni, é 4Cu,
4 7Ca, 4 7Sc, 8 5Sr a 6 0Co, jejichž poločasy leží v mezích 2,5 hod až 10 let.
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DLOUHODOBÁ STABILITA VÝSLEDKB A SLEPÉHO POKUSU V SYSTÉMU ZABEZPEČENI JAKOSTI INAA

Ladislav Kolář, Ivan Obrusník

Ústav jaderného výzkumu, Řež

Systém zabezpečení jakosti (QA) je v naší laboratoři neutronové aktivační

analýzy vyvíjen po dobu asi 2 let. Zkušenosti a první výsledky, které jsme při tom

získali, jsou shrnuty v pracích |1,2|. Soubor programů pro zabezpečení jakosti vý-

sledků INAA byl vypracován v jazyku PDP FORTRAN-77 pro počítač PDP-11/73 s operač-

ním systémem RSX-11 M v. 5.1 gamaspektrometrického systému ND 683 firmy Nuclear

Data.

Oproti původnímu návrhu systému QA v INAA byly provedeny některé změny ve vý-

počtu směrodatných odchylek pro sledování dlouhodobé stability výsledků. Velká po-

zornost je v programu věnována odečtu slepého pokusu (např. u INAA aerosolů slepé-

ho pokusu z filtrů) a dlouhodobé stabilitě hodnoty slepého pokusu.

Byly zlepšeny možnosti grafického znázornění dlouhodobé stability výsledků

INAA referenčních materiálů (sledování správnosti) i slepého pokusu. Při výpočtu

mezí pro regulační diagramy dovolují programy použití jak klasické, tak "robustní"

statistiky, která nevyžaduje předpoklad určitého statistického rozděleni naměře-

ných hodnot | 3 | .

LITERATURA

|l| L.Kolář, I.Obrusnlk, Computerized Quality Assurance in NAA Laboratory, Report

ÚJV 8439 CH.A, Řež, May 1988

|2| L.Kolář, I.Obrusník, J.ftaltejsek, Souhrny referátů o IAA 87 Rakovník,

7.9.-11.9.1987, str. 7

|3| C.Reimann, F.Wurzer, Monitoring Accuracy and Precision-Improvements by Intro-

ducing Robust and Resistant Statistics, Mikrochim. Acta, 1986 II/1-6,

p. 31-42
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ANALÝZA VYSOKOTEPLOTNÍCH SUPRAVODIČOV METÓDOU PIXE A RFA

Vladimír Kliment, Roman šándrik

Fyzikálny ústav CEFV SAV, Bratislava

Marina Vladimírovna Frontasieva

Laboratórium neutrónovej fyziky, SÚJV, Dubna, ZSSR

Od objavenia vysokoteplotnej supravodivosti v roku 1986 sa veľké úsilie venu-

je metódam umožňujúcim charakterizáciu materiálov vykazujúcich vysokoteplotnú sup-

ravodivost. Zmes oxidov obecného zloženia Y Ba„ Cu, CU je hlavným predstaviteľom

takýchto materiálov. Vysokoteplotná supravodivost bola pozorovaná aj na äalších

typoch materiálov. Jedná sa hlavne o materiály v ktorých je Y nahradené vhodným

lantanoidom. Vlastnosti vysokoteplotných supravodičov okrem technologického postu-

pu prípravy závisia od chemického zloženia a od koncentrácie prítomných nečistôt.

Z toho dôvodu je potrebné mať vhodnú analytickú metódu pri príprave vysokoteplot-

ných supravodičov. Táto požiadavka je ešte naliehavejšia pri príprave tenkovrstvo-

vých vysokoteplotných supravodičov, kde sa výsledná tenká vrstva získava napráše-

ním alebo naparovaním pričom účinnosť depozície nie je obyčajne známa.

Pre analýzu vzoriek vysokoteplotných supravodičov sme testovali róntgenfluo-

rescenčnú analýzu, metódu PIXE, neutrónovú aktivačnú analýzu a atómovú emisnú

spektroskopiu. V prípade rontgenfluorescenčnej analýzy sme na excitáciu charakte-

ristického žiarenia použili prstencový rádionuklidový Am o aktivite 5.10 Bq.

Charakteristické žiarenie sme detekovali polovodičovým Si(Li) detektorom a spektrá

registrovali 1024 kanálovým amplitúdovým analyzátorom impulzov. He sme použili

na excitáciu charakteristického žiarenia pri použití metódy PIXE, pričom charakte-

ristické žiarenie bolo registrované vysokočistým germaniovým detektorom. Tepelné

neutróny impulzného jadrového reaktora IBR 2 v SÚJV Dubna sme použili na stanovenie

hlavných zložiek vysokoteplotných supravodičov typu Gd-Pa-Cu-0 naparených na kre-

míkovej podložke. Atómovú emisnú spektrometriu ICP sme použili ako testovaciu me-

tódu pri analýze vzoriek vysokoteplotných supravodičov. Na stanovenie Cu, (Ja a Y

sme využili spektrálne čiary vlnovej dlžky 224,700 nm,- 233,527 nm a >73,000 nm,

pričom Mn bol použitý ako vnútorný štandard na zvýšenie presnosti stanovenia.

Prednosti aj nevýhody jednotlivých metód sú diskutované a výsledky analýz re-

álnych vzoriek vysokoteplotných supravodičov získané uvedenými metódami sú porov-

nané.
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ANALYTICKÁ METODA PIXE V ÚSTAVU JADERNÉ FYZIKY ČSAV

Vladimír Havránek, Vladimír Hnatowicz, Jiří Kvítek, Michal Recych

Ústav jaderné fyziky ČSAV, Řež

Analýzy metodou PIXE se na elektrostatickém urychlovači ÚJE ČSAV provádějí

již po několik let. Během této doby došlo k podstatnému zdokonalení jak měřící

aparatury, tak i postupů pro kvantitativní vyhodnocení analýz.

V současná době se pro buzení charakteristického rtg. záření využívají hlav-

ně protony o energii 2,3 MeV. Průměr svazku protonů je 5 mm. Analyzované vzorky

se upevňují na běžných diarámečcích, které se zasunují do ručně ovládaného zásob-

níku s 8 polohami. Charakteristické rtg. záření se deteguje Si(Li) detektorem

(FWHM = 200 eV/5,9 keV) umístěným vně vakuové terčíkové komory, ve vzdálenosti

50 mm od vzorku. Celková dávka protonů se určuje monitorem, který využívá pružný

rozptyl protonů na niklové folii umístěné před vzorkem. Signál monitoru lze během

měření registrovat přímo v měřeném spektru rtg. záření. Spektra rtg. zářeni se

zaznamenávají na analyzátoru ND 65 s výstupem na pružný disk nebo přímo na poči-

tač PC, na kterém se také provádí vyhodnoceni analýz. Původní program pro vyhod-

nocení analýz PIXE tlustých vzorků vychází z kalibrace měřícího zařízení pomocí

sady tenkých standardů. Popis programu i způsobu kalibrace bude publikován v nej-

bližší době v časopisu Jaderná energie.

Testy provedené se vzorky referenčních materiálů prokázaly, že použitá meto-

dika poskytuje správné a poměrně přesné hodnoty koncentrací prvků. V současném

experimentálním uspořádání lze stanovit prvky se Z>14. Hodnoty mezí detekce závi-

sejí na stanovovaném prvku a složení matrice a v ideálním případě dosahuji 1 ppm.

r

i
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STUDIUM MOŽNOSTI POTLAČENÍ VLIVU MATRICE V RRFA NA ZÁKLADĚ MĚŘENÍ

ROZPTÝLENÉHO ZÄftENÍ

Libor Nekvasil

Ústav nerostných surovin, Kutná Hora

Příspěvek pojednává o jedné z možných cest eliminace nežádoucích vlivů slože-

ní matrice na kvantitativní stanovení prvků ve vzorcích metodou RRFA. V tomto pří-

padě byla sledována intenzita nekoherentní složky zpětně rozptýleného, primárního

záření, ze které byl stanoven analytický parametr, jakožto poměr intenzity charak-

teristického fluorescenčního zářeni sledovaného prvku, k již zmíněné intenzitě

zpětně rozptýleného záření. Tato hodnota byla vynášena proti známé koncentraci da-

ného prvku. Podobným způsobem pak byla sestrojena závislost samotné intenzity cha-

rakteristického záření sledovaného prvku na jeho obsahu ve vzorku.

Porovnáním obou získaných grafických závislostí bylo zjištěno, že rozptyl ex-

perimentálně nalezených bodů od předpokládaného přímkového průběhu byl ve všech

sledovaných případech menší u prvé sledované závislosti, což je zřejmé i z vypoč-

tených hodnot korelačních faktorů pro oba dva případy. Tato skutečnost vede k zá-

věru, že sledovanou metodu eliminace vlivu matricových jevů lze s úspěchem použít,

musí však být splněny některé základní předpoklady k jejímu použití.

Experiment byl proveden se dvěma, poměrně rozsáhlými sériemi vzorků polykom-

ponentních, jemně namletých rud, vzájemně značně odliSných svým složením a se tře-

mi rozdílnými typy radionuklidových zdrojů.
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RENTGENFLUORESCENČNÍ ANALÝZY ARCHEOLOGICKÝCH BRONZU

Jaroslav Prána. Antonín Maštalka

Ústav jaderné fyziky ČSAV, Řež

Dominik Dvořák

Matematicko-fyzikální fakulta KU, Praná

Ke stanovení složení starých bronzů byla v oddělení jaderné spektroskopie

ÚJF využita radioizotopová rentgenfluorescenční metoda (RFA). při které byl k bu-

zení charakteristického záření použit zářič Am. Intenzita jednotlivých složek

budícího záření (59.5 keV rtg. série) byla odhadnuta empiricky. Ve výpočtech ob-

sahů prvků byly uplatněny korekce na absorbci a sekundární buzení.

U konzervovaných korodovaných archeologických materiálů z muzejních sbírek

nebývá dovolena libovolná manipulace a jejich úprava. Proto jsme na vybraných vzor-

cích sledovali, jak se liší odezva korodovaného vzorku od odezvy jeho očištěného

povrchu. U koroze jsme zjistili značný úbytek především mědi a příp. zinku, zatím-

co obsahy Pb, As, Sn, Sb a Ag se přibližně rovnoměrně zvyšují. Patrně kontaminací

z půdy se obvykle silné zvyšuje obsah železa. U hnědě nebo zelenavě zbarveného po-

vrchu je obohacení této skupiny prvků zhruba o 30 - 40%, u silně narušeného povr-

chu již nekovového charakteru ještě značně vyšší.

V uplynulém roce byly studovány především pravěké bronzy přibližně z doby

únětické kultury a tzv. avarskoslovanská litá kování z předvelkomoravskeho a vel-

komoravského období.

Slovanská kování z Čech a z Moravy jsou ze značné části slitinami mědi s olo-

vem a cínem. U několika vzorků bylo vyvráceno dosud tradované tvrzení, že se jedná

o stříbrné předměty, avšak poměrně velká množství stříbra byla nalezena u mnoha

vzorků. Zlacené předměty patřily mezi bronzy s žádným nebo velmi malým obsahem

olova a většina byla vyrobena amalgamací.
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VÝBĚR OAT PRO RADIONLJKIIDOVOU RENTGENFLUORESCENCNÍ ANALÝZU

Jaromír špaček

Ústav nerostných surovin, Kutná Hora

Kvantitativní stanovení prvkového složení různých materiálů metodou RRFA jsou

komplikována tzv. matricovými jevy (meziprvkovým ovlivňováním měřených odezev).

Pro eliminaci vlivu těchto nežádoucích jevů byla vypracována řada různých korekč-

ních metod. Mezi ně patří i metody základních fyzikálních parametrů, jejichž úspěš-

né použití je podmíněno znalostí hodnot energii a intenzit jednotlivých linek cha-

rakteristického rentgenového záření, energií absorpčních hran, fluorescenčních vý-

těžků, součinitelů zeslabení pro různé energie záření a různé materiály a účinných

průřezů pro fotoefekt.

V případě modelování procesu RRFA metodou Monte Carlo navíc ještě přibývá

nutnost znalosti účinných průřezů pro koherentní a nekoherentní rozptyl, úhlových

distribucí rozptýlených fotonů a rovněž atomových form faktorů a nekoherentních

rozptylových funkcí.

Cílem práce, o ni2 referát pojednává, je vytvořit z dostupných pramenů soubor

výše zmíněných dat pro RRFA. Vybraná a kontrolovaná data budou zaznamenána na po-

čítačově dostupném médiu (disketa nebo kazeta) v co nejúspornější formě a pro pří-

padné zájemce budou s příslušným komentářem k dispozici u autora.
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POUŽITÍ INFORMAČNÍ TEORIE PŘI Í>'TIMAL1ZACI GAMASľEKlROMETRICKYCH MĚŘENÍ V INAA

Ivan Obriisník

Ústav jaderného výskumu, Řež

Informační teorie byla k optimalizaci postupů neutronové aktivační analýzy

(NAA) použita již v roce 1986 jl| a to zejména s ohledem na ozařovací, vymírací

a měřicí doby a na přesnost stanovení. Informační teorie umožňuje používat při op-

timalizaci nejen přesnost výsledků, ale i jejich správnost. To je určitá výhoda

ve srovnání s optimalizačními postupy na základě matematické statistiky.

Optimalizace pomocí informační teorie byla v této práci použita pro gamaspek-

trometrická měření v postupech INAA. Dosavadní výsledky ukazují, ŽR podmínky měře-

ní postačující pro rutinní INAA nevyžadující vysokou úroveň přesnosti a správnos-

ti výsledků se mohou lišit od podmínek pro INAA vyžadující vysokou úroveň správnos-

ti výsledků (INAA pro atestaci referenčních materiálů apod.).

Optima]izační procedura počítá informační zisk pro měnící se hodnoty náhodné

a soustavné chyby výsledků v závislosti na dalších podmínkách měření (vzdálenost

vzorku od detektoru, neurčitost výšky měřených vzorků, měřicí doba pro jeden vzo-

rek apod.). 1 informačního ,*isku pak lze určit optimální nebo vyhovující podmínky

měření .

Informační teorie umožňuje optimalizaci podmínek měření objektivním způsobem.

Až dosud byly tyto podmínky odhadovány na základě zkušenosti nebo experimentálně

|2| a bylo známo, že vliv velikosti soustavné chyby způsobené ne zcela reproduko-

vatelnou polohou vzorek-detektor je obvykle vyšší než vliv chyby náhodné. Ukazuje

se. že nejnižSí informační zisk vykazují analytické postupy dávající vysoce přes-

né avšak současné málo správné výsledky.

Optimalizace podmínek gamaspektrometrických měření může být. snadno prováděna

pomocí počítače. Navržený optimalizační postup byl ověřen jak pomocí vypočtených,

tak i experimentálně stanovených hodnot náhodných a soustavných chyb v závislosti

na konfiguraci detektor-vzorek a na požadované přesnosti měření.

Možnosti využití informační teorie p\o optimalizaci postupů NAA a gamaspektro-

metrie j.sou zatím slibné. Oproti jiným analytickým metodám je v tomto případě vý-

hodou fakt. že při měření aktivity můžeme předem odhadnout velikost náhodné chyby

(statistická chyba měření) J3|. Informační vlastnosti výsledků je možné využít i

pro optimalizaci rialSícn kroků postupu NAA ovlivňujících správnost výsledků (pří-

prava standardů apod.).

LITERATURA

|l| Qbrusník I., Eckschlager K. : Radioanal .Nucl.Chem. , Articles 112(1987)233

|2| Becker D.A. : v knize "Instrumental Neutron Activation Analysis"

(Ed. Amiel S . ) , Elsevier, Amsterdam 1981, str. 244

|3| l.indstrom R.A. : "Nuclear Analytical Methods in Standards Certification",

IAEA-TECDOC-435, Vienna 1987
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ZP0SOB SEPARACE RADIOAKTIVNÍHO INDIKÁTORU 1 4 1Ce Z OCELI

Miloš Vaniček, Jiří Mayer

Výzkumný ústav hutnictví železa, Dobrá

Radionuklid Ce je jedním z radioaktivních indikátorů často používaných při

řešení konkrétních technologických problémů výroby oceli. V posledním období byl

použit při studiu procesu nauhličování oceli a při sledování distribuce nečistot

v ingotu.

V obou případech byl jako výchozí materiál použit čistý oxid ceriči.tý aktivo-

vaný v reaktoru v IAE Kurčatova v SSSR. Separace použitého indikátoru přítomného

v oceli ve formě oxidu byla provedena metodou přímé chlorace. Tato izolační tech-

nika se běžně používá při izolaci oxidických vměstků. Pro měření aktivity radio-
141

nuklidu Ce byl použit spektrometrický měřicí systém TN-450O se scintilačnlm

Nal(Tl) detektorem.

V souvislosti s vývojem nových nauhličovacích činidel byly v obloukové peci

o hmotnosti vsázky 500 kg provedeny dvě pokusné poloprovozní tavby. Cílem bylo

stanoveni podílu popelovin koksu na znečištění oceli. K aktivnímu značení typů

koksu, s obsahem 1,51% příp. 10,97% popele, byl použit roztok ceričitých solí,

připravený rozpuštěním aktivního oxidu ceričitého ve směsi minerálních kyselin.

V průběhu pokusných taveb došlo k vysokému nauhličení oceli asi o 0,6% C,

z odebraných vzorků byly připraveny třísky a poté lisované vzorky pro chloraci a

provedena izolace oxidických vměstků. Z výsledků spektrometrických měření vzorků

oceli, izolátů a etalonů, získaných spálením vzorků vstupního značeného koksu, byl

stanoven podíl popelovin v oxidických vměstcích. Bylo zjištěno, že se pohybuje

v rozmezí 1% až 2%, významně vyšší obsah popele v nauhličovacím činidle se však

neprojevuje v úměrně vyšším podílu tohoto zdroje na celkovém obsahu vměstků v oce-

li. Výsledky těchto pokusných taveb se shodují se závěry dříve uskutečněných poku-

sů « jinými indikátory a potvrzuji skutečnost, že nauhličovaci činidlo není vý-

znamným zdrojem vměstkovitosti.

Druhým příkladem je použití radionuklidu Ce s cílem zjistit Objemové roz-

ložení kokilové strusky, která vzniká na hladině tekutého kovu při liti rieuklidně-

ných ocelí, v těle ingotu následkem kokilového varu. Pro značení strusky byl po-

užit aktivní oxid ceričitý v práškové formě, provedeny byly pokusy na třech ingo-

tech s odlišným způsobem dávkování struskotvorné přísady.

Po vyválcování ingotů bylo rozložení radioaktivního indikátoru zjišiováno na

vzorcích plechu z pěti míst vývalku. Výsledky spektrometrických měření prokázaly

přítomnost značené strusky a její nehomogenní rozloženi po šířce vzorku. Z hledis-

ka polohy v ingotu se největší znečištění kokilovou struskou nachází v prostoru

paty ingotu. Problematika nečistot souvisí s přítomností vměstků, jejichž obsah

byl určen metodou přímé chlorace ze vzorků připravených z okraje plechu, jeho stře-

du a mezipolohy. I tady se projevuje závislost obsahu oxidických vměstků v oceli

na poloze odběru vzorku s maximem znečištění na jeho okraji. Získané výsledky jsou

v souladu s předcházejícími pokusnými pracemi, které se týkaly lití neuklidněných

ocelí, a jsou základnou pro realizaci opatření ke zvýšení jakosti plechu.
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STUDIUM RuVPO'jSIfNÍ A HOMOGENI ' ACE F F.ROMANGANU PR] LEGOVÁNÍ OCEL ľ V PÄNVI

POMOCÍ RADIOAKTIVNÍCH INDIKÁTORU

Jiří Mayer

Výzkumný ústav hutnictví železa. Dobrá

Současno způsoby výroby legovaných ocelí vyžadují často dávkování příslušných

přísad do pánve v době odpichu. Důležitým činitelem určujícím jakost vyráběné oce-

li je dosažení vysoké homogenity chemického složení. Sledovat rozpouštění a homo-

genizaci legur umožňuje metoda radioaktivních indikátorů, kdy je použitý radionuk-

lid umístěn v geometrickém středu pokusného tělesa, vyrobeného přetavením z dané

přísady .

Příkladem provozní aplikace uvedené metody je studium rozpouštění kusového

feromanganu v pánvi za tandemovými pecemi v NHKG Ostrava, s cílem prověřit příčiny

chemické rtehomogeni ty oceli. V rámci tří kampaní bylo provedeno šest pokusných pro-

vozních taveb při výrobě oceli ČSN 10 425 pro výztuže do betonu, s pokusnými těle-

sy tvaru krychle n hraně 50 mm, 130 mm a 150 mm. (I každé tavby hmotnosti 200 t by-

la aplikována dvě tělesa s různými radionuklidy, jedno pres okov společně s ostat-

ními přísadami, druhé vhozením do pánve ručně na konci odpichu, při zachování běž-

ného výrobního postupu.

Volba indikátorů i sečet současně použitých těles byly limitovány rekonstruk-

cí jaderného reaktoru v LIJV Řež. Pro první dvojici pokusných taveb bylo zvoleno
1 Q p i o n

náhradní řešení přípravy indikátorů Au a Sb aktivací kovového zlata a anti-

monu v reaktoru ŠR-0 v Plzni. Při dalších tavbách byly použity radionuklidy Cr,

5c a " 5b, získané aktivací příslušných materiálů v jaderném reaktoru IAE Kurča-

tova v SSSR.

Vzorky oceli prc'spektrcmetričká měření byly odebírány z proudu oceli při li-

tí do vzorkovníc vlastní konstrukce. Vzorek strusky odebraný z pánve po ukončení

lití sloužil pro knrtrolu přechodu indikátoru z oceli do strusky. SpektrometricRá

měření byla provedena na systému TN-4500 s mnohokanálovým analyzátorem při použití

polovodičového Ge(i.i) detektoru.

Výsledky spektrometrických měření byly graficky znázorněny jako závislost spe-

cifické aktivity oceli na době odběru vzorku od dávkování příslušného pokusného tělesa.

Z rozboru získaných, výsledků byía stanovena doba rozpouštění feromanganu určené ku-

sovosti a čas dosažení homogenity. Zjištěný čas potřebný k rozpuštění se pohyboval

od 3,9 min pro tělesn n hraně 50 mm až do 20,8 min pro těleso o hraně 150 mm a zá-

visel nejen na rozměrech tělesa, ale také na způsobu dávkováni. Nejkratší čas homo-

genizace činil 13,1 min, v mnoha případech však nebylo dosaženo homogenity ani do

konce lití.

Výsledky prokázaly, že používaný technologický postup nezaručuje v případě po-

užití feromanganu větší kusovosti dokonalé rozpuštění a homogenní chemické složení

před začátkem lití ingotu. Nebezpečí nedostatečné homogenizace je možné i u fero-

manganu menší kusovosti v případech, kdy je legovací přísada dávkována opožděně ne-

bo se zachytí ve vrstvě strusky.
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VÝSLEOKY HODNOCENÍ RADIQNUKLIOOVÉ ČISTOTY VYBRANÝCH RAOIOFARMAK, DODÁNÍCH V OBDOBÍ

1983 - 1987 NA ODDELENÍ NUKLEÄRNÍ MEOICÍNY KÚNZ - PRAHA

Josef šilar

Ústav biofyziky a nukleární medicíny FVL UK, Praha

2 porovnání hodnot procentuální aktivity kontaminantů - zářičů beta - gama a

zářičů gama - X základních radionuklidů vybraných radiofarmak, dodaných na naše

pracoviště v letech 1983 až 1987, stanovených pomoci spektrometrů s Ge(Li) a HPGe

detektory z ÚJV Řež, s hodnotami procentuální aktivity, uváděnými do r. 1979, vy-

plývá, že u řady radiofarmak se v průběhu jejich používání pro radionuklidová vy-

šetření nemocných změnil jak počet stanovitelných kontaminantů, tak se snížily

průměrné hodnoty jejich procentuálních aktivit.

Výsledky kontroly velkého počtu odparků vybraných radiofarmak na obsah dlouho-

dobých čistých zářičů beta pomoci spektrometrů s polovodičovým křemíkovým detekto-

rem s povrchovou barierou a se scintilačním detektorem CaF-CEu) 0 25 mm x 5 mm uka-

zují, že u dosud prověřených vzorků radiofarmak je kontaminace dlouhodobými čistý-

mi zářiči beta málo častá a že v porovnáni se základním radionuklidem radiofarmaka

je jim odpovídající přídavná radiační zátěž nemocného zanedbatelná.

Obsah zářičů alfa v dosud prověřených odparcích radiofarmak nebyl zjištěn.
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MĚŘENÍ DIFÚZE" RAOONU C ? 2 2 R n ) P^ROBLTONEM

Jiří Mrnuštík, Antonín Komínek

Výzkumný ústav stavebních hmot, Brno

V současné době je sledována objemová aktivita radonu a jeho dceřiných pro-
duktů v ovzduší bytů, z hlediska ohodnocení potenciálního nebezpečí zvýšení výsky-
tu rakoviny plic u populace, která žije v tomto prostředí.

Proto je nezbytné získat maximum informací o fyzikálních vlastnostech zdrojů
radonu v bytech, eventuálně i v jejich okolí. Jedním z hlavních "vnitřních" zdrojů
radonu je použitý stavební materiál. Jeho ohodnocení z hlediska radiohygieny spo-

° 2 6
čivá částečně v určení obsahu Ra, ale především v určení schopnosti materiálu
vést a uvolňovat radon do ovzduší. Jedním z velmi diskutovaných výrobků stavební-
ho průmyslu je poroDeton, při jehož výrobě se používá elektrárenský popílek, ve

226kterém se při spalovacím procesu přirozeně koncentruje rádium Ra. Znalost difuz-
ních vlastností (difúzni konstanty a difúzni délka) radonu v pórobetonu je proto
velmi důležitá. Všeobecně je však stanovení těchto veličin obtížné a u pórobetonu,
vzhledem k jeho vysoké porozitě (80%), zvláši.

Byla vypracována metoda umožňující asi s 10% chybou stanovit zmíněné veličiny
nejen u pórobetonu, ale i u dalších pevných látek, a to jak při nulovém rozdílu
tlaků mezi plochami vzorku, tak i při předem nastavitelné tlakové diferenci, simu-
lující různé zmény atmosferických podmínek.

U změřených vzorků pórobetonu byla zjištěna difúzni délka pohybující se kolem
-3 2 -155 cm a difúzni koeficient asi 6,8.10 cm .s . Byla také sledována zmena těchto

parametrů vzhledem ke zrněné tlakové diference. Bylo zjištěno, že množství radonu
prošlého vzorkem pórobetonu silně závisí na změně tlaku, což odpovídá již zmíněné
vysoké porozité. Pňi malých změnách tlaku byla závislost přibližně lineární.

Ze zjištěných hodnot lze vyvodit závěr, že při běžných rozměrech pórobetóno-
vých bloků unikne do ovzduší veškerý radon vzniklý v pórovém prostoru a to i bez
přispění mírného podtlaku, který v každém bytě existuje.
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STACIONÁRNÍ ČIDLO EMANACE V OVZDUŠÍ DCLNICH DÉL - VÝPOČTY ČASOVÝCH ZÄVISLOSTÍ

POČTU ROZPADO ALFA A BETA

Tomáš Bouda

Československý uranový průmysl, Výzkumný a vývojový ústav, Stráž pod Ralskem

Nutnost efektivního stanovováni objemové koncentrace potenciální energie zá-

ření alfa dceřiných produktů radonu v ovzduší důlních děl je zřejmá. Je nezbytným

předpokladem pro zajištění ekonomického větrání důlních děl s ohledem na ochranu

zdraví důlních pracovníků. V letech 1985 - 19B8 vyvinuli švandelik a Vitha (VZUP,

Kamenná, ČSSR) stacionární čidlo emanace SČE-88, které odzkoušeli i v důlních pod-

mínkách. Simulační výpočty časových závislostí počtu rozpadů alfa a beta, ke kte-

rým dochází v tomto čidle, byly předmětem této práce.

Na základě teoretického rozboru problematiky byl sestaven program RAMON (v ja-

zyku FORTRAN IV resp. BASIC), který umožňuje vypočítat časové závislosti počtu roz-

padu RaA, RaB, RaC a RaC (tj. 2 1 8Po, 2 1 4Pb, 2 1 4Bi a 2 1 4Po - dceřiné produkty

Rn), které jsou deponovány na filtru stacionárního čidla emanace. Při výpočtech

lze objemovou koncentraci dceřiných produktů radonu ve vstupním analyzovaném vzdu-

chu měnit s časem lineárně nebo skokově.

Jsou prezentovány údaje pro některé typické podmínky experimentu. Práce při-

spěla k lepšímu pochopení fyzikální podstaty jevů, které probíhají ve stacionárním

čidle emanace (objemové latentní energie dceřiných produktů radonu).



GAMASPEKTROMETRICKÉ STANOVENÍ IONIA ( 2 3 0Th) V CHEMICKÉM KONCENTRÁTU URANU

Tomáš Bouda

Československý uranový průmysl, Výzkumný a vývojový ústav, Stráž pod Ralskem

230
V referátu budou uvedeny výsledky ověřování metodiky stanovování ionia ( Th)

v chemickém koncentrátu uranu pomocí polovodičové gamaspektrometrie. Stanovení

ionia v chemickém koncentrátu uranu (žlutý koláč) požadují některé zpracovatelské

závody (podle obsahu ionia lze usuzovat na způsob výroby žlutého koláče).

Vzorky k měření se připravují ve formě tablet (průměr 38 mm, tkoušika cca

3 mm) vylisovaných ze zhomogenizované směsi 4,00 g uranového koncentrátu a 2,00 g

jemně mletého vosku. Tableta se měří v těsné geometrii na planárním HPGe detekto-

ru (Canberra, USA; 300 mm2/10 mm). Ke kalibraci byla použita standardní uranová
o -i o O "l n

ruda se zaručenou radioaktivní rovnováhou U - Th. Byly prováděny korekce na

rozdílnost složení matric vzorku a standardu (detekční účinnosti počítány simulač-

ní metodou Monte Carlo; lineární součinitele zeslabení^ měřeny experimentálně při
1 fl?

použití Ta). Koncentrace ionia se vyhodnocují z plochy píku 67.7 keV.

Byla ověřena správnost stanovení ionia metodou standardního přídavku rovnováž-

né uranové rudy. Přesnost stanovení a detekční mez závisejí na době měření a také

na stáří chemického koncentrátu uranu (pozadí pod pikem 67.7 keV je ovlivněno ná-

růstem aktivit 2 3 4Th a 2 3 4 m P a ) . Při cca 10 hodinovém měření lze dosáhnout detekční

meze 0,10 ppm ionia, je-li žlutý koláč měřen do 3 týdnů od jeho výroby.

41



PŘIROZENÁ RADIOAKTIVITA VZORKO HNEDÉHO UHLÍ Z OBLASTI

SEVEROČESKÉ HNĚDOUHELNÉ PÄNVE

Pavel Podracký

Ústav geologie a geotechniky ČSAV, Praha

Na základě vyhodnocení výsledků gamaspektrometrickych analýz pětiset vzorků

hnědého uhlí, odebraných z 15 vrtů v oblasti SHP byly stanoveny zákonitosti a zá-

kladní statistické parametry distribuce přirozených radioizotopů.

Byla zjištěna značná nerovnoměrnost geochemické distribuce uranu, thoria, ra-

dia, draslíku i měrné aktivity, charakterizovaná význačnými změnami obsahů sledo-

vaných prvků jak ve vertikálním, tak i horizontálním směru.

Určitý trend zvyšování přirozené aktivity hnědého uhlí v oblasti SHP lze

v rámci studovaného souboru vzorků předpokládat ve směru od východu na západ

s možností výskytu zvýšených koncentrací uranu a radia zejména v blízkosti podhů-

ří Krušných hor.
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DETEKČNÉ LIMITY A ČASOVÉ CHARAKTERISTIKY ODOZVY SPEKTROMETRICKYCH

MONITOROVACÍCH SYSTÉMOV

Vladimír Kapišovský, Igor Kubík, Štefan ševečka

Výskumný ústav jadrových elektrární, Trnava

Účelom spektrometrických monitorovacích systémov je selektívne sledovanie

špecifických aktivít určitých rádionuklidov, poskytovanie priebežných údajov o sle-

dovaných hodnotách a generovanie alarmných signálov pri prekročení predom stanove-

ných hodnôt.

V príspevku je rozoberaný prípad systému s analógovo-číslicovým prevodníkom

a diskrétnym vyhodnocovaním údajov v základných časových intervaloch, na ktoré je

rozdelená celková doba merania, čím vzniká séria meraní za rovnaké čajové interva-

ly. Obnovovanie série sa deje priberaním novej hodnoty na začiatku série po uply-

nutí ďalšieho meracieho intervalu a vynechaním poslednej hodnoty. Výsledný údaj sa

získava spracovaním série údajov vhodnou filtračnou funkciou. Je analyzovaný vplyv

rôznych filtračných funkcií tak na detekčný limit ako aj na rychlost odozvy systé-

mu. Odvodené vzťahy umožňujú optimalizáciu parametrov spektrometrického monitoro-

vacieho systému.
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OEKONVOLUCE SLOŽITÝCH MULTIPLETO CHROMATOGRAFICKYCH PÍKU

Miroslav Hošpes, Vratislav Svoboda

Ústav pro výzkum, výrobu a využiti radioizotopů, Praha

Aby bylo dosaženo větší přesnosti při výpočtu ploch jednotlivých složek mul-

tipletů, je třeba multiplet aproximovat součtem aproximačních funkcí metodou nej-

menších čtverců. Byla zkoumána řada různých typů polynomů a metoda srovnávání pí-

ku s pikem standardním, ale ani jedna metoda nevyhověla požadavku dostatečně přes-

né aproximace tvaru píku a poměrně rychlé konvergence. Teprve použití čtyřparamet-

rové funkce (v podstatě Gauss + exponenciála) vykazovalo slibnější výsledky, ale

při řešení multipletů o více než tři složkách nastávaly numerické potíže jednak

při inverzi matic, jednak při zadáváni počátečních hodnot parametrů aproximující

funkce. Byla proto vyvinuta metoda úpravy vstupních dat, která redukuje celý prob-

lém v podstatě na hledání parametrů jedné složky.
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STANOVENÍ OBSAHU KŘEMÍKU V UHLÍ UŽITÍM PROCEsG NEPRUŽNÉHO ROZPTYLU NEUTRONG

A RADIAČNÍHO ZÄCHYTU NEUTRONB

Zdeněk Janout, Ján Koníček, Stanislav Pospíšil

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, Praha

Miloslav Vobecký

Ústav nukleární biologie a radiochemie ČSAV, Praha

Byly ověřeny možnosti nedestrukčnlho stanovení křemíku ve velkoobjemových

vzorcích uhlí na základě spektrometrie promptního záření gama z procesů nepružné-

ho rozptylu rychlých neutronů (Ê > = 1779 keV) a radiačního záchytu pomalých ne-

utronů (Ey = 3539 keV a 4935 keV). Jako zdroj rychlých neutronů byl užit radio-

nuklidový zdroj Am-Be o celkové emisi 2,4.10 s , jako zdroj pomalých neutro-
252 7 - 1

nů byl použit radionuklidový zdroj Cf (celková emise 2,5.10 s ) umístěný v mo-

derátoru D 20. K detekci záření gama byl použit detektor Ge(Li). Ke kalibraci labo-

ratorního analyzátoru bylo použito sedm vzorků uhlí různého původu. Průměrná hmot-

nost vzorku byla 37 kg.

Je diskutována metodika stanovování křemíku a otázky energiové interference

s ohledem na prvkové složení uhlí. Při expozičních dobách do dvou hodin se dosa-

huje v případě procesu (n,gama) meze detekce 1,3% a přesnosti stanovení křemíku

0,66%, v případě procesu (n,n'gama) meze detekce 0,9% a přesnosti stanovení 0,40%.
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O MOŽNOSTI STANOVENÍ OBSAHU UHLÍKU V UHLÍ POMOCÍ NEPRUŽNÉHO ROZPTYLU

RYCHLÝCH NEUTRONU*

Zdeněk Janout, Ján Koníček. Stanislav Pospíšil

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, Praha

Miloslav Vobecký

Ústav nukleární biologie a radiochemie ČSAV, Praha

Byla ověřena možnost nedestrukčního stanovování uhlíku ve velkoobjemových

vzorcích uhlí na základě spektrometrie promptního záření gama a nepružného rozpty-

lu rychlých neutronů. Ke stanovení uhlíku byla analyticky využita spektrální čára
2414438 keV. Jako zdroj rychlých neutronů byl užit radionuklidový zdroj Am-Be

o celkové emisi 2,4.10 s" . K detekci záření gama byl užit detektor Ge(Li) ve spo-

jeni se spektrometrickým systémem Cicero MCA 8k (Silená, Itálie). Ke kalibraci la-

boratorního analyzátoru bylo užito sedm vzorků uhlí různého původu. Průměrná hmot-

nost vzorku byla 37 kg. Za míru obsahu uhlíku v uhlí byla v aparaturnlm spektru

záření gama vybrána buä plocha "dvouúnikového" píku Pc(443B(d)), nebo součet ploch

píku (d) + (f) Pc(4438(d)+(f)). Na obr. 1 jsou vyneseny závislosti těchto ploch na

hmotnosti uhlíku v uhlí, která byla stanovena chemickou analýzou. Tyto závislosti

představují kalibrační křivky analyzátoru pro stanovování obsahu uhlíku v uhlí.

Experimentální body s nejmenším obsahem uhlíku odpovídají měření se vzorkem křemi-

čitého písku (nulový obsah uhlíku) nasypaným ve čtyřech kanystrech z polyetylénu

(3,171 kg C). Z obrázku je vidět, že kalibrační křivka nemá tvar přímky, nýbrž vy-

kazuje exponenciální nasycování s rostoucím obsahem uhlíku, což je v dobrém sou-

hlasu s teoreticky očekávanou exponenciální závislostí. Z důvodu linearizace ka-

librační křivky byla tato přenesena do semilogaritmické stupnice. Na obr. 2 je

vynesen přirozený logaritmus rozdílu velikostí ploch Pm a Pj,(4438(d)). Symbol P m

odpovídá limitní hodnotě (nasycené mezní hodnotě) plochy P~(443B(d)) pro velmi

vysoký obsah uhlíku ve vzorku. V této formě má kalibrační křivka tvar přímky se

zápornou směrnicí. S užitím této kalibrační přímky .byly stanoveny přesnosti v určo-

vání uhlíku v uhlí. Při expoziční době 3600 s se dosahuje meze detekce 3,32%"a

přesnosti stanovení uhlíku 4,46% (pro 40% obsah uhlíku ve vzorku).
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Obr. I Kalibrační křivka laboratorního analyzátoru uhlí ke stanovení obsahu

uhlíku. Úsečkami u experimentálních bodů jsou vyznačeny střední kva-

dratické chyby měření ploch. Expozice 3600 s.
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Obr. 2 Kalibrační křivka laboratorního analyzátoru uhlí ke stanovení obsahu

uhlíku v semilogaritmické stupnici.
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STANOVENI OBSAHU KADMIA V LEDVINÁCH in vivo METODOU PNAA

František Bečvář, Dominik Dvořák, Ivan Jánský, Luboš Leěták, Ivan Procházka,
Miloš Trhlík
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Zdeněk Prouza
Fakulta všeobecného lékařství Univerzity Karlovy,Praha

Miloslav Vobecký
Ústav nukleární biologie a radiochemie ČSAV, Praha

Byla ověřena možnost použití promptní neutronové aktivační analýzy pro stano-
vení obsahu kadmi? v ledvinách exponované populace. Pacient je ozařován z boku

252
kolimovaným svazkem rychlých neutronů zdroje Cf a měří se záření gama prováze-
jící záchyt termalizovanych neutronů v jádrech kadmia. Dosud byly provedeny dvě
série měření s antropomorfním fantomem, které ukazují, že při přijatelné dávkové
zátěži (efektivní dávkový ekvivalent při hodinové expozici pod 1 mSv) je možné de-
tegovat 4 mg kadmia v jedné ledvině. Tato citlivost by byla dostatečná při sledo-
vání profesionálně Íntoxikovaných jedinců.
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PŘÍSTROJ PRO MĚŘENI TLOUŠŤKY TENKÝCH SKLENĚNÝCH VLÁKEN

Miroslav Cidlinský

Sklounion Vertex, závod 03, Hodonice u Znojma

Jiří Kvítek

Ústav jaderné fyziky ČSAV, Řež

Záření alfa je využito pro stanovení střední tloušíky tenkých skleněných vlá-

ken s průměry od 5 do 12 mikrometrů. Hodnota tloušíky se určuje ze změny energie

alfa po průchodu částic alfa vlákny. Přesnost určení tloušíky je lepší než 1%. Vy-

vinutý přístroj umožňuje provádět nedestrukční stanovení tloušíky vláken bezpro-

středně při jejich tažení ze sklářské pece. Detekce částic alfa ze zářiče Am

je prováděna křemíkovým polovodičovým detektorem s povrchovou bariérou. Záznam a

zpracování spekter alfa je na mnohokanálovém analyzátoru impulzu na bázi počítače

PMD-85 vyvinutém ve spolupráci ÚJF a ÚNS Kutná Hora.
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ANALYZÁTOROV^ SYSTÉM NUCLEAR DATA - AccuSpec NA BÁZI OSOBNÍCH POČÍTAČU*

Jaroslav Fráňa

Ústav jaderné fyziky ČSAV, Řež

Firma Nuclear Data dodává analyzátore y systém AccuSpec, zabudovaný do IBM

kompatibilních osobních počítačů. Paměi analyzátoru je umístěna na jedné desce

uvnitř počítače (příp. i se zabudovaným konvertorem). Do jednoho počítače je mož-

né umístit čtyři tyto desky. Pamět samotného počítače je zatížena pouze malým pa-

měťově rezidentním programem a bufrem pro zobrazování měření, takže je možné spouš-

tět měření ve zcela autonomním režimu a na počítači dělat jiné práce. Při režimu

měření však nemohou pracovat všechny velké programy.

Koncem loňského roku byly dva tyto systémy dodány do oddělení jaderné spek-

troskopie ÚJF v Řeži. Tento příspěvek je seznámením s prvními zkušenostmi a zá-

kladními charakteristikami nového zařízení.

První zkušenosti ukazují celkem dobré vlastnosti expoziční a zobrazovací čás-

ti vybavení. Ukládání dat však zabírá příliš mnoho místa (4 byty na kanál bez ohle-

du na jeho obsah) a řešíme je transformací do komprimovaného kódu. Zřejmě bude

třeba vypracovat i vlastní programy pro zpracování spekter a další výpočty (obsahy

prvků z IAA a RFA, zpracování souborů vzorků), protože firemní programové vybavení

je při manipulaci poměrně komplikované, přitom zaměřené spíše jen na jednoduché

úlohy a neumožňuje zajištění kompatibility se zpracováním v minulosti.
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SPEKTROMLTRICKÉ MQNITQROVACIE SYSTÉMY NA BÁZE POČÍTAČOV RADY SMEP

Jozef Beňa, Ondřej Jančík

Výskumný ústav jadrových elektrární, Trnava

Pře účely nepřetržitého monitorovania dôležitých miest v jadrovej elektrárni

(napr. monitorovanie chladivá primárneho okruhu) bol vyvinutý spektrometrický sys-

tém na báze počítača rady SMEP (SM 4/20) a mnohakanálového analyzátora ADCAM 918A

(multichannel buffer) ako komplex technických a programových prostriedkov s modu-

lovou štruktúrou.

Použitý svatém pozostáva z výkonného minipočítača SM 4/20 so spoločnou zber-

nicou, na ktorú je pripojených niekoľko rámov CAMAC. Zber spektrálnych dát z mno-

hakanálového amplitúdového analyzátora (ktorý je tvorený bud analyzátorom ADCAM

918A alfibo analyzátorom v CAMAC-u) je organizovaný lokálne v ráme CAMAC alebo

diaľkovo cez asynchrónny sériový adapter z dištančného MCA. K počítaču je pripoje-

ný cez jednotku HAM 3.11 farebný monitor MC-6A.

Výpočtový systém pozostáva z dvoch častí : z souboru programov pre meranie a

zobrazovanie spektrálnych dát (tzv. emulátor MCA - EMULAD) a z souboru programov

pre vyhodnotenie spektier a spracovanie výsledných dát - PRIMÁN.

Emulátor nnohokanálového amplitúdového analyzátora EMULAD svojou štruktúrou

zaisťuje prispôsobivosť systému konkrétnym technickým požiadavkám. I keď bol vyvi-

nutý pre MCB ADCAM 918A je modifikovateľný i pre MCA v systéme CAMAC (napr. pre

jednotky TESl.A NL 2320 a NL 2132, pre moduly firmy KFKI CAM 4.04-1 a CAM 2.20).

Môže pracovať v analyzátorovom i monitorovacom režime.

Súbor programov pre vyhodnotenie spektra i spracovanie vyhodnotených dát

PRIMÁN pracuje pod operačným systémom D0SRV-V3 (viacužívatelský OS reálneho času)

a slúži pre klasickú kompletnú analýzu spektra i pre monitorovacie vyhodnotenie

spektier. B f) i i realizované funkcie automatického vyhľadávania píkov, ich kvalita-

tívna i kvantitatívna analýza. Kalibračné procedúry zohľadňujú najmä potreby moni-

torovania (energetická i FWHM autokalibrácia), vyhodnocovanie spektier v monitoro-

vacom režime probieha s výberom spracovávaných nuklidov. PRIMÁN je ďalej tvorený

podpornými programami pre archiváciu spektier, prípravu katalógov nuklidDv pre mo-

nitorovanie účely, programami pre kreslenie spe-ktier i časových priebehov koncen-

trácií nuklidov na plotri HP 7470.
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ZVLÁŠTNOSTI PŘI URČOVANÍ AKTIVITY VELKOOB3EM0VÝCH VZORKU - VLIV SAMOABSORPCE

A PRAVÝCH SUMACÍ

Pavel Dryák, Petr Kovář, Libuše Plchová, Jiří šuráň

Ústav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů, Praha

V ÚVVVR byl vyvinut speciální etalon pro kalibraci nnlovodičových detektorů

s Marinelliho nádobkou dle mezinárodní normy IEC 697/19 . Etalon je vyráběn přede-

vším s radionuklidem Eu-152. Hlavní faktor omezující přesnost stanovení účinnosti

detekce a aktivity radionuklidů je vliv pravých sumací kaskádních íotonů a samoab-

sorpce záření ve hmotě vzorků.

Vliv pravých sumací byl studován pro případ Eu-152 a by]o zjištěno, že veli-

kost korekce lineárně závisí na měřitelné veličině - indexu detektoru - totální

účinnost detekce fotonového záření Eu-152 v Marinelliho geometrii. Tento poznatek

byl experimentálně ověřen a lze jej využít pro všechny kaskádní radionuklidy. Ve-

likost korekce pro hlavní linky Eu-152 činí 3%-12% pro běžné typy detektorů.

Pro výpočet korekce na samoabsorpci byl navržen jednoduchý model, který byl

experimentálně ověřen pomocí sady různě hustých roztoků radionuklidů.

Korekce je počítána podle vztahu

,u Q x
1/ - / m i

kde ,u je hmotnostní součinitel zeslabení/ m J

m
ý je měrná hmotnost

x = 1.6 cm průměrná tloušika vrstvy materiálu v Marinelliho nádobě

Pro jednoduché stanoveni ,u je možno použít semiempirický vztah, který byl

ověřen pro materiály, obsahující prvky s Z^20.

Velikost korekce na samoabsorpci závisí na energii a měrné hmotnosti materiá-

lů a leží v intervalu 2-14%. «
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STUDIUM VLASTNOSTÍ MNOHOKANÁLOVÉHO ANALYZÁTORU CI 90 PŘI ZATÍŽENÍ VÍCE VSTUPU

A STUDIUM VLASTNOSTÍ RUDNÝCH ADC

Pavel Dryák, Libuše Plchová, Petr Kovář, Dalibor Tlučhoř, Václav Jiránek

Ústav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů, Praha

Vlastnosti konvertoru amplituda-číslo (ADC) ve spektrometrickétn řetězci jsou

jedny z rozhodujících faktorů kvality spektrometrických měření. Ve spektrometric-

ké laboratoři odboru fyziky ÚVVVR byl již dříve proveden rozsáhlý experiment, při

němž byly testovány vlastnosti různých modelů ADC od výrobců CANBERRA, TRAC0R,

ORTEC, Nuclear Data, Silená, Tesla. Testována byla integrální linearita a profily

kanálů. V nedávné době byla spektrometrická aparatura ÚVVVR doplněna o modely ADC

8075, 8076 a 8077 provozované s mnohakanálovým analyzátorem CI 90. Zároveň vznik-

la možnost testovat ADC fy Silená 7423/UHS, takže byl dřívější experiment doplněn

novým. K novému testování bylo nutno použít jiný generátor impulsů a to model

CANBERRA PRECISION PULSER 8210.

Pomocí tohoto pulseru byla testována integrální linearita konvertorů CANBERRA

8075, 8076 a 8077, Silená 7423/UHS a Mitac/AT. Rovněž byl u těchto konvertorů na-

měřen profil kanálů v oblasti od cca 2040 kanálu do 2060-tého kanálu, při konvers-

ním zisku 4096/10V, tedy v polovině pracovního rozsahu. Omezení jen na určitý ma-

lý počet kanálů bylo vynuceno značnou pracností měření. Přes omezení na malý počet

kanálů pokládáme výsledky experimentu za representativní z hlediska zjištění kva-

lity ADC.

Mnohokanálový analyzátor CI 90 umožňuje simultánní nabírání spekter u všech

připojených tras, v našem případě 4 x CI 8076 plus 1 x CI 8077. Byl testován vliv

zatíženi jednotlivých tras na velikosti píku ve zbývající trase. Postupně byly vy-

zkoušeny všeshny trasy se zatěžováním paralelně pracujících s četnostmi impulsů od

2.103 do 2.105 s"1.
4 -1Bylo konstatováno, že do četností cca 2.10 s není znatelná změna plochy

píku (méně než 0,2%). Při četnostech kíilem 2.10 docházelo ke změnám ploch píku

až o 2,5%. Itfa to je třeba pamatovat při přesných měřeních.
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SPEKTROMETRICKE CHARAKTERISTIKY DETEKTORU BGO VYROBENÍCH VE FYZIKÄLNÍM ÚSTAVU ČSAV

3án Koníček, Zdeněk Janout, Stanislav Pospíšil

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, Praha

Miloslav Vobecký

Ústav nukleární biologie a radiochemie ČSAV, Praha

Zdeněk Pavlíček

Vědecko-výrobní sdružení Fyzikální ústav ČSAV - Tesla Přemyšlení

Byly testovány nové detektory BGO (0 25 mm, výška : 23; 25 a 32,5 mm a 0 40x40 mm)

vyrobené ve Fyzikálním ústavu ČSAV. Byly měřeny jejich spektrometricke charakte-

ristiky pro detekci záření gama od 0,6 do 6 MeV a srovnávány s charakteristikami

BGO HITACHI 0 20x20 mm a Nal(Tl) 0 40x40 mm. Výsledky jsou uvedeny v tabulce. Pro

energie 662 keV, 2223 keV a 2614 keV byly určeny : energetické rozlišení, poměr

P/C výšky píku k výšce comptonovské podložky a relativní účinnosti £ jednotlivých

detektorů BGO vzhledem k detektoru Nal(Tl) 0 40x40 (poměr plochy píku u daného de-

tektoru k ploše píku u detektoru Nal(Tl)). Pro energie 4438 a 6128 keV jsou pro

jednotlivé detektory uvedeny poměry integrálu plochy všech tří přístrojových píku

Cf + s + d) k integrálu plochy píku (f + s + d) u detektoru Nal(Tl).

Díky vysokému f a Z g f f má BGO vzhledem k NaKTl) vyšší účinnost v píku úplné-

ho pohlcení energie a tato relativní účinnost £ roste s energií (viz tabulka).

Větší hodnota P/C u BGO vede, hlavně při měřeních na vyšším pozadí, k výraznějším

pikům než je tomu u detektoru Nal(Tl) (i když rozlišení detektoru BGO je horší).

Na obrázku jsou uvedena aparaturní spektra záření gama od zdroje Am-Be

umístěného v parafínovém moderátoru v oblasti energií 1,6 - 4,6 MeV. Spektra názor-

ně ilustrují vlastnosti uvedených detektorů (účinnost v závislosti na velikosti

detektorů, poměry píku f, s, d apod.).

Nevýhodou krystalu BGO je značná závislost světelného výtěžku na změně teplo-

ty (s rostoucí teplotou klesá). Na detektormi BGO HITACHI bylo ověřeno, že změna

teploty o 1°C má za následek změnu světelného výtěžku a tedy i polohy "píku o 1,1%.

Účinnost registrace do plku se přitom námění.



4.1C?
N

2.10" -

1. BGO p 20x20 HITACHI

2. <* 20x32,5 FZÚ

3. ó 40x40 FZÚ

4.Nal(Tl) 0 40x40 TESLA

Eť= 2223 kev

4438 keV

Aparaturní. spektra záření gama od zdroje Am-Be umístěného v parafínovém moderátoru naměřená

uvedenými detektory. Doba měření 300 s. Ve spektrech jsou vidět píky odpovídající energiím

4438 keV (f, s, d) a 2223 (f, s).



Naměřené charakteristiky scintilátorů BGO z FZÚ ČSAV v porovnání s detektorem BGO HITACHI 0 20 x 20 mm

a Nal(Tl) 0 40 x 40 mm

Detektor

(rozměry v mm)

BGO HITACHI

0 20 x 20

BGO FZÚ ČSAV

0 25 x 23

0 25 x 25

0 25 x 32,5

0 40 x 40

Nal(Tl) TESLA

0 40 x 40

662 keV

FWHM
%

11,6

11,7

11,8

12,2

13,9

7,5

P/C

7,8

7,9

7,7

7,2

8,0

3,5

e

0,49

0,8

0,79

0,71

2,17

1

2223 keV

FWHM
%

5,3

*

6,4

6,1

6,2

7,6

4,4

P/C

2,4

2,5

2,5

2,6

2,6

1,8

e

0,48

0,86

0,84

1,11

3,31

1

2614 keV

FWHM
%

5

6

5,3

5,6

6,1

4,1

P/C

1,8

2

2,1

2

1,6

a

0,67

1,31

1,21

1,79

3,68

1

4438 keV

I / INaI(Tl)

0,25

0,45

0,44

0,61

1,43

1

6128 keV

I / INaI(Tl)

0,35

0,58

0,56

0,65

1,73

1



ANALÝZA SPEKTER NAMĚŘENÝCH SC1NTII. AĚNÍMI DETEKTORY BGO

Jan Rak

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, Praha

Jednou z nevýhod scintilačních detektorů ju jejich malá rozlišovací schopnost.

Tato skutečnost způsobuje vznik četných interferencí mezi jednotlivými píky a ne-

linearitu průběhu po.:adí "pod píky". Jedna z možností jak určit příspěvky fotonů

o dané energii k odpovídajícím plkům je použití matematického modelu aparaturního

spektra. Pomocí tohoto modelu je pak možné provést dekonvoluci naměřeného apara-

turního spektra na jednotlivé složky záření emitovaného atomovými jádry daného

prvku .

V této práci byl model aparaturní odezvy detekčního systému (dále AODS) kon-

struován na základě experimentálního určení parametrů funkce AODS. Tyto parametry

popisuji pro danou energii dopadajícího záření gama a daný typ detektoru, poměr

velikosti plochy píku úplného pohlcení k velikosti Comptonovy hrany - P/C, rozli-

šovací schopnost detektoru FWHM (pološířka aparaturního píku) a poměr ploch piku

jednonásobného resp. dvojnásobného úniku anihilačniho fotonu z objemu detektoru

ku ploše úplného pohlcení Pg/Pf resp. P^/Pf Z jednotlivých kalibračních linií by-

la nalezena závislost těchto parametrů na energii dopadajících fotonů. Pro zpraco-

vání kalibračních linií byl učiněn předpoklad, že tvar aparaturního píku lze do-

statečně přesně popsat Gaussovou funkcí. Aparaturní odezva na monochromatické zá-

ření byla ve vysokoenergeticke části spektra záření gama modelována ve tvaru souč-

tu tří funkcí Gaussova typu odpovídajících pikům úplného pohlcení, jednoúnikovému

a dvouúnikovému píku a funkce popisující Comptonův rozptyl. Pro kalibraci byly po-

užity linie 2223 keV (záchyt pomalých neutronů jádry vodíku H(n,ý") H), 4438 keV

(98e( OÍ , n ?-)12C) a 6128 keV (13C( ot , n ^*) 1 60). V nízkoenergetické části spek-
137 88

tra bylo použito zářičů Cs a Y.

Znalost energetické závislosti parametrů funkce AODS pak umožňuje z plochy

jednoho píku vypočítat příspěvky záření daného radionuklidu do celého spektrá a

ty pak 'ze spektra odečíst. Dále je možné v případě znalosti chemického složení

zkoumaného vzorku vytvořit model AODS na záření emitované vzorkem a na něm pak

ověřovat metody zpracování . *

Další nevýhoda scintilačních detektorů spočívá v závislosti jejich světelné-

ho výtěžku na teplotě krystalu. Běžně se tento problém řeší vložením analogového

stabilizátoru mezi zesilovač napěiových impulsů z detektoru a A/D převodník analy-

zátoru. Tento stabilizátor pak kompenzuje změny světelného výtěžku změnami zesíle-

ní. V referátu je ukázáno, že podobného výsledku je možné dosáhnout vhodným mate-

matickým zpracováním |l| spekter naměřených při různých teplotách scintilačních

krystalů.

LITERATURA

|l| K i m Chon Sen, Om San Cha : "0 vývode uravnenija korrekcii spektrov i odnom

metodě ego rešenija".
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