
RZECZPOSPOLITA @ OPIS PATENTOWY @ PL © 156841 
POLSKA 

© BI 

( © Numer zgłoszenia: 2 7 0 2 9 6 

Urząd Patentowy ^ (22) DATA ZGŁOSZEILIA. 2 5 . 0 1 . 1 9 8 8 
Rzeczypospolitej Polskiej 

IntCl5 

G01T 1 / 1 7 8 

Urządzenie do pomiaru niskich aktywności w warunkach przemysłowych i polowych 

© ) Zgłoszenie ogłoszono: 
07.08.1989 BUP 16/89 

4 5 ' O udzie leniu patentu ogłoszono: 
30.04.1992 W U P 04/92 

( § ) Uprawniony z patentu: 
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa, 

PL 

Twórcy wynalazku: 
Roman Malik, Warszawa, PL 
Andrzej Owczarczyk, Warszawa, PL 
Stanisław Szpilowski, Warszawa, PL 
Zdzisław Zenczykiewicz, Warszawa, PL 

CQ 

00 
v& 
1A 

57] l. Urządzenie do pomiaru niskich aktyw-
ności w warunkach przemysłowych i polowych 
za pomocą detektorów scyntylacyjnych, zna-
mienne tym, że ma trzy detektory scyntylacyjne 
(1) umieszczone obok siebie w gnieździe na-
czynia pomiarowego (6), w rozbieralnej prze-
nośnej osłonie ołowianej (3) z dwustronnie 
uchylną pokrywą (4), w której kryształy scyn-
tylacyjne detektorów pracujących w układzie 
koincydencyjnym przedzielone są pionowymi 
płytami ołowianymi (5). 
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URZĄDZENIE DO POMIARU NISKICH AKTYWNOŚCI W WARUNKACH 

PRZEMYSŁOWYCH I POLOWYCH 

Z a s t r z e ż e n i a ^ p a t e n t o w e 

1. Urządzenie do pomiaru niskich aktywności w warunkach przemysłowych i polowych za po-
mocą detektorów scyntylacyjnych, z n a m i e n n e t y m , że ma trzy detektory scynty-
lacyjne /l/ umieszczone obok siebie w gnieździe naczynia pomiarowego /6/, w rozbieralnej 
przenośnej osłonie ołowianej /3/ z dwustronnie uchylną pokrywą A/, w której kryształy scyn-
tylacyjne detektorów pracujących w układzie koincydencyjnym przedzielone są pionowymi płyta-
mi ołowianymi /5/. 

2. Urządzenie według zastrz. 1, z n a m i e n n e t y m , że dla pomiaru znacznika 
bromowego grubość płyty /5/ wynosi 13 mm. 

• * * 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do pomiaru niskich aktywności w warunkach prze-
mysłowych i polowych przeznaczone,zwłaszeza do pomiaru niskich aktywności znaczników ^-pro-
mieniotwórczych w próbkach cieczy pobieranych z badanych układów przepływowych. 

Urządzenie może być stosowane dla potrzeb hydrologii, przemysłu i ochrony środowiska. 
W dotychczasowej praktyce zestaw stosowany był z pozytywnym skutkiem w radioznacznikowych 
badaniach szczelności przemysłowych układów przepływowych i budowli hydrotechnicznych. Po-
nadto istnieje możliwość wykorzystania urządzenia w rutynowych lub awaryjnych kontrolach 
skażenia środowiska wodnego sztucznymi nuklidami promieniotwórczymi. 

Znane są urządzenia do pomiaru niskich aktywności substancji promieniotwórczych. Skła-
dają się one z detektora pojedynczego bądź z zespołu detektorów promieniowania umieszczo-
nych w ciężkiej osłonie ołowianej i połączonego z elektronicznym układem przetwarzania i 
zaliczania impulsów. Tego typu zestawy mają charakter stacjonarnej aparatury laboratoryj-
nej i jako takie nie nadają się do przewożenia do miejsc prowadzonych oznaczeń co w wielu 
przypadkach jest niezbędne, zwłaszcza gdy zachodzi potrzeba uzyskania szybko wyników na 
miejscu prowadzonych badań. 

Z kolei urządzenia lżejsze, nadające się do przenoszenia okazały się za mało czułe. Z 
reguły stężenia znaczników promieniotwórczych w badanym środowisku są niezmiernie małe, 
bowiem znaczniki ulegają rozproszeniu i rozcieńczeniu do milionowych części. Przy takim 
rozcieńczeniu wyniki zniekształcane są impulsami przepadkowymi i wysokimi poziomami reje-
strowanego tła. 

Próby zwiększenia czułości przez zastosowanie dwóch lub większej liczby detektorów 
promieniowania pracujących w układzie koincydencji nie powiodły się. Przyczyną była nie-
możność zastosowania osłony ołowianej wystarczająco grubej dla izolacji detektorów od wpły-
wu otoczenia, prZy zachowaniu warunku przenośności. 

Nieoczekiwanie okazało się, że założony cel można osiągnąć przez zastosowanie zespołu 
trzech detektorów pracujących w układzie koincydencyjnym, umieszczonych obok siebie w jed-
nej ot-udowie ołowianej, oddzielonych od siebie płytkami ołowianymi o stosunkowo małej 
grubości. 

Według wynalazku urządzenie do pomiaru niskich aktywności w warunkach przemysłowych i 
polowych ma trzy detektory scyntylacyjne umieszczone obok siebie w gnieździe naczynia po-
miarowego, w rozbieralnej przenośnej osłonie ołowianej z dwustronnie uchylną pokrywą, w 
której kryształy scyntylacyjne detektorów pracujących w układzie koincydencyjnym prze-
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dzielone są pionowymi płytkami ołowianymi o grubości specyficznej dla określonego nuklidu 
promieniotwórczego. 

Grubość płytki ołowianej oddzielającej poszczególne detektory zależy od energii pro-
mieniowania. Warstość ta dla każdego nuklidu musi być określona doświadczalnie i tak, dla 
izotopu 82Br grubość płytki odpowiadająca maksymum czułości urządzenia wynosi 13 mm. 

Wymieniony powyżej izotop bromu jest najczęściej stosowanym znacznikiem przy badaniu 
szczelności instalacji przemysłowych. Badanie takie dokonuje się przez wprowadzenie do in-
stalacji znacznika promieniotwórczego, gdzie ulega on rozproszeniu. W przypadku zaistnia-
łej nieszczelności część substancji promieniotwórczej wydostaję się na zewnątrz, gdzie 
ulega dalszemu rozcieńczeniu. Tę rozcieńczoną, nieraz 1:lOOOOOO-krotnie zawartość znacz-
nika pobranego ze środowiska, na ogół w postaci próbki wody oznacza się w urządzeniu wed-
ług wynalazku, które przedstawiono w przykładzie wykonania na załączonym rysunku, na któ-
rym fig. 1 przedstawia urządzenie w widoku z góry, fig. 2 przedstawia przekrój urządzenia 
wzdłuż płaszczyzny A-A, zaś fig. 3 przedstawia przekrój urządzenia wzdłuż płaszczyzny B-B. 

W skład urządzenia wchodzą trzy sondy scyntylacyjne 1 umocowane do podstawy 2. Sondy 
osłonięte są płaszczem ołowianym składającym się z dwóch segmentów 3. Od góry urządzenie 
zamykane jest dwudzielną pokrywą 4 rozchylaną na boki. Kryształy sond scyntylacyjnych 1 
oddzielone są od siebie płytkami ołowianymi 5, których grubość ustalana Jest doświadczal-
nie dla każdego rodzaju promieniowania podlegającego detekcji. Urządzenie zaopatrzone 
jest w naczynie pomiarowe 6, w którym umieszczona jest próbka badanej substancji. 

W skład zestawu wchodzą trzy sondy scyntylacyjne NaJ/Tl. Kryształy NaJ/Tl sond scyn-
tylacyjnych oddzielone są od siebie płytkami ołowianymi 5 co poprawia wydajność i prawid-
łowość zliczania, albowieffi kwanty zliczane są tylko wtedy, gdy równocześnie, niezależnie 
od siebie docierają do każdej sondy. Zliczanie impulsów dokonuje się za pomocą aparatury 
elektronicznej. 

Urządzenie według wynalazku wykonane jest w postaci ołowianego domku pomiarowego, któ-
rego zadaniem jest osłona oznaczanej próbki od tła. Przedstawiony zestaw służy do pomiaru 
aktywności próbek cieczy o objętości 5 litrów. Naczynie pomiarowe 6 dla polepszenia geome-
trii pomiaru, posiada w dnie wycięcie stanowiące gniazdo dla nakładanych sond. 

Aktywności mierzone a pochodzące z przecieków z instalacji przemysłowych są małe, dla-
tego czułość pomiarów prowadzonych w sposób tradycyjny, z pojedynczym detektorem, jest 
zwykle niewystarczająca i obarczona znacznym błędem utrudniającym a często uniemożliwiają-
cym prawidłową interpretację wyników. Zastosowana konstrukcja zwiększa kilkakrotnie czu-
łość oznaczeń. Grubość przesłon ołowianych wpływa na czułość pomiaru i dlatego musi być 
skorelowana z izotopem wprowadzanym do instalacji, to znaczy dobrana z punktu widzenia 
czułości detekcji dla danego znacznika promieniotwórczego. 

Urządzenie wykorzystując znany koincydencyjny układ pomiarowy oraz typowe elementy 
aparatury elektronicznej typu Standard-70, pozwala na uzyskanie czułości dwukrotnie więk-
szej od osiąganej w dotychczas znanych zestawach przenośnych. 
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