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( 5 7 ) Anotace: 
Zařízení pro elektrochemické leptání detektorů 
stop v pevné fázi, využívaných pro přímou de-
tekci nabitých částic, sestává z vysokonapěfové-
ho střídavého zdroje s výstupem na jehlové 
elektrody (12) a z leptací komory, tvořené plo-
chou vanou na jejímž povrchu je vytvořen kanál 
pro vedení ohřívacího a chladicího média, při-
čemž na vaně je postupně uloženo těsnění, 
kovová deska (3) pro uložení detektorů (13), 
připojená na nulový napěťový potenciál, maska 
(4) s otvory (7) pro vymezení leptané plochy 
detektorů (13), přítlačná deska (5), opatřená 
soustavou otvorů pro plnění leptacího roztoku, 
vodivá gumová deska (14) a na ní pomocná 
deska (15) s vodícími otvory pro jehlové elektro-
dy (12), tvořenými centrálním hrotem (17) a 
vnějším pláštěm (18) mezi něž je vložena nevodi-
vá vrstva (19) a které jsou elektricky spojeny 
svítivou elektrodou (20). 
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Oblast techniky 
Vynález se týká zařízení pro elektrochemické leptání detek-

torů stop v pevné fázi o tloušťkách větších nežli 200 цт, využí-
vaných к přímé detekci nabitých částic, popřípadě i neutronů 
prostřednictvím sekundárních nabitých částic. 
Dosavadní stav techniky 

Při detekci se v detektoru stop v pevné fázi, vytvořeného 
z dielektrického materiálu, vytvoří průchodem nabitých částic po-
dél jejich dráhy lokální mikroskopická poškození. Aby tato poško-
zení bylo možno vyhodnotit, je nutno detektory elektrochemicky 
leptat. Vlastní elektrochemické leptání spočívá v tom, že chemic-
ky leptaná stopa, vyplněná elektrolytem vytváří ve střídavém 
elektrickém poli s roztokem umístěným na opačné straně detektoru 
geometrickou konfiguraci kuželové elektrody, proti deskové 
elektrodě, kterou formuje odvrácená plocha detektoru. Na hrotu 
kužele vzniká opakovaně vysoký gradient elektrického pole, který 
znásobuje lokální poškození kolem původní stopy. 

Známá zařízení využívají takzvané sendvičové uspořádání, 
popsané například v Nuclear Tracks, Vol. 4. No. 3, 1980 v článku 
autorů M. В. Lucka, К. Turka, F. Spurného o názvu "Enlargement of 
particle tracks by sequential elektrical and chemical treatment", 
kde jsou postupně za sebou uspořádány plochá elektroda, silikono-
vá destička s průchozí dutinou pro hydroxid, vlastní detektor, 
druhá silikonová destička s průchozí dutinou a druhá elektroda. 
Tato sestava se periodicky opakuje podle počtu leptaných detekto-
rů, přičemž sousední elektrody jsou připojeny střídavě к vysokému 
napětí a na nulový potenciál. 

Jinou možností popsanou v American industrial hygiene asso-
ciation journal (39) б, str. 438 až 447, 1978 a v Radiation pro-
tection dosimetry, Vol. 12, No. 1, str. 55 až 59, 1985 je použití 
sady identických nádobek, jež se pevně spojí do dvojic tak, že 
leptané detektory mezi nimi tvoří dielektrický oddělující stěnu. 
Každá nádobka má vlastní elektrodu a ty jsou připojeny k napáje-
címu napětí stejným způsobem jako u sendvičového typu. Takto vy-
tvořená baterie držáku musí být předem vytemperována na přísluš-
nou teplotu a během leptání na této teplotě udržována. 

Nedostatky těchto a obdobných řešení spočívají především 
v tom, že leptání probíhá při pokojové teplotě, a proto pomalu, 
montáž a demontáž je obtížná a počet současně leptaných detektorů 
je malý. 

Zařízení, uvedená například v Nuclear Track Detektion 1977, 
Vol. 1, No. 1, str. 3 až 18 a v ročníku 1978, Vol. 2, No. 4, str. 
215 až 220, která umožňují leptání při vysokých teplotách, jsou 
zpravidla konstruována ve formě bloku z plexiskla nebo podobného 
dielektrického materiálu s vnitřní dutinou pro leptací roztok. Na 
dutinu navazuje soustava kanálků, ústících na povrch bloku, které 
jsou při leptání vodotěsně uzavřeny detektory. Blok je ponořen do 
nádoby s druhým leptacím roztokem a ta je umístěna v termostatu. 
V obou elektrolytech jsou ponořeny elektrody, připojené ke stří-
davému zdroji vysokého napětí. V případě, že detektory mají 
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tlouštíku větší nežli 200 цлп, je výhodné použít polosuchou metodu, 
kdy neleptaný povrch detektoru je v plošném kontaktu s kovovou 
elektrodou. V tomto případě druhý leptací roztok není nutný. 
Problémy u popsaných vysokoteplotních zařízení nastanou v přípa-
dě, že v důsledku proleptání některého z detektorů dojde ke zkra-
tu. Tuto závadu nelze odstranit bez negativních následků na 
výsledky měření ostatních detektorů. 

Tento nedostatek odstraňuje zařízení tvořené plochou vanou, 
na jejímž povrchu je vytvořen kanál pro vedení ohřívacího a chla-
dicího média ve tvaru labyrintu. Na vaně je potom postupně ulože-
no a upevněno těsnění, kovová deska pro uložení leptaných 
detektorů tvořící současně nulovou elektrodu, maska s otvory pro 
vymezení leptané plochy detektorů a přítlačná deska, opatřená 
soustavou otvorů pro plnění leptacím roztokem. V každém otvoru 
masky je vložena jehlová vysokonapětová elektroda. 

Popsaný systém je vhodný pro současné leptání nejvýše něko-
lika málo desítek detektorů. V případě proleptání některých 
z nich je možno zařízení vychladit, a tím získat několikaminuto-
vou prodlevu během níž lze zkratované místo vyhledat aniž by 
došlo ke znehodnocení zbývajících detektorů. Při větším počtu 
leptaných míst se však zpravidla nepodaří lokalizovat poruchu 
včas a celá sada detektorů je zničena. Jiným nedostatkem je 
obtížná manipulace s velkým svazkem elektrod, z nichž každá je 
spojena s napětovým zdrojem samostatným vodičem, vedeným 
v plochém mnohožílovém kabelu. V případě, že není leptán plný po-
čet detektorů, daný použitou maskou, přebývající volné elektrody 
zůstávají pod napětím a často sestávají zdrojem poruch.-

Podstata vynálezu 
Výše uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro elektroche-

mické leptání detektorů stop v pevné fázi sestávající z vysokona-
pětového střídavého zdroje s výstupem na elektrody a z leptací 
komory, tvořené plochou vanou, na jejímž povrchu je vytvořen ka-
nál pro vedení ohřívacího a chladicího média, přičemž na vaně je 
postupně uloženo těsnění, kovová deska pro uložení detektorů, 
připojená na nulový napětový potenciál, maska s otvory pro vyme-
zení leptané plochy detektorů a přítlačná deska, opatřená sousta-
vou otvorů pro plnění leptacím roztokem, přičemž v otvorech masky 
jsou vloženy jehlové vysokonapětové elektrody. Podstata vynálezu 
spočívá v tom, že na přítlačné desce je uložena vodivá gumová 
deska s vodícími otvory pro jehlové elektrody, tvořené centrálním 
hrotem a vnějším pláštěm mezi něž je vložena nevodivá vrstva 
a které jsou elektricky spojeny svítivou elektrodou. 

Zařízení podle vynálezu umožňuje okamžitou identifikaci 
místa poruchy bez ohledu na počet detektorů a jednodušší a bez-
pečnější manipulaci s elektrodami. 
Přehled obrázků na výkrese 

Na připojených výkresech je na obr. 1 znázorněna upravená 
část zařízení podle vynálezu v řezu a na obr. 2 konstrukce jehlo-
vé elektrody. 
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Příklady provedení vynálezu 
Zařízení podle obr. 1 sestává z kovové desky 3, uložené na 

neznázornéné vaně s labyrintem pro vedení ohřívacího a chladicího 
média. Na kovové desce 3. je postupně uložena maska 4 s otvory 7 
pro vymezení leptané plochy detektorů 13., přítlačná deska 5, vo-
divá gumová deska 14 a pomocná deska 15. s otvory 1J5 pro vedení 
jehlových elektrod 12.. Koaxiální konstrukce jehlové elektrody 12 
znázorněné na obr. 2 je tvořena centrálním hrotem 17 a vnějším 
pláštěm 18. Hrot 17 a vnější plášť 18 jsou odděleny nevodivou 
vrstvou 19., která je přemostěna svítivou diodou 20. 

Popsané řešení umožňuje náhradu vícežilového prívodného 
kabelu vedeného od napěťového zdroje jediným vodičem, připojeným 
к jedné z jehlových elektrod 12. Tato elektroda potom prostřed-
nictvím vodivé gumové desky 14, se kterou je v aktivní poloze 
vodivě spojena, umožňuje elektrické spojení zbývajícím jehlovým 
elektrodám 12, použitým při leptacím procesu. Pružnost gumy za-
jistí kvalitní elektrický kontakt. Napěťový zdroj může být připo-
jen přímo к vodivé gumové desce 14.. 

Pokud leptání probíhá bez poruch, neprotéká systémem 
prakticky žádný proud, jedná se o kapacitní řetěz. Při zkratu 
proleptáním některého z detektorů 13 je napěťový zdroj vypnut 
elektrickým ochranným obvodem a místo poruchy potom lze okamžitě 
lokalizovat opětovným zapnutím zdroje. V místě zkratu se rozsvítí 
svítivá dioda 20 příslušné jehlové elektrody 12.. 

Po vyjmutí této jehlové elektrody 12. a nahražení roztoku 
hydroxidu vodou se bez negativních následků pokračuje v leptání 
zbývajících detektorů 13. 

P A T E N T O V É N Á R O K Y 

Zařízení pro elektrochemické leptání detektorů stop v pevné 
fázi pro přímou detekci nabitých částic, sestávající 
z vysokonapěťového, střídavého zdroje s výstupem na elektrodu 
a z leptací komory, tvořené plochou vanou na jejímž povrchu je 
vytvořen kanál pro vedení ohřívacího a chladicího média, přičemž 
na vaně je postupně uloženo těsnění, kovová deska pro uložení 
detektorů, připojená na nulový napěťový potenciál, maska s otvory 
pro vymezení leptané plochy detektorů a přítlačná deska, opatřená 
soustavou otvorů pro plnění leptacím roztokem, vyznačující se 
tím, že na přítlačné desce (5) je uložena vodivá gumová deska 
(14) a na ní pomocná deska (15) s vodícími otvory pro jehlové 
elektrody (12), tvořené centrálním hrotem (17) a vnějším pláštěm 
(18), mezi něž je vložena nevodivá vrstva (19), a které jsou 
elektricky spojeny svítivou elektrodou (20). 

1 výkres 
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