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Karotázs szonda, felszíni egység spektrális 
gamma mérésre

A Karotázs Kft. által fejlesztett gamma spektrummérõ, szelvényezõ 
berendezés négy részbõl áll: szonda, felszíni egység, szoftverek, 
kalibráló tömbök (H, K, U, Th).  
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Mûszaki adatok:

Szonda: 
Méretek: (H) 1200mm, (Á) 60 mm,
Súly: 8 kg.
Mûködési hõmérséklet: 0-80 °C,
Nyomásállóság: 200 MPa,
Tápfeszültség/áram: 35-58 V/100 mA,
Átvitel: RS-485, 9 200 baud
Kristály: BGO (43x75 mm)
FEU: R980-1 (Hamamatsu)
Csatornaszám: 256/512/1024 (választható),
Maximális impulzusszám csatornánként: 65535 (16 bit),
ADC felbontás: 12 bit,
Komparálási színt, nagyfeszültség szoftverbõl állítható 4096 lépésben.
Nagyfeszültség visszajelzés: 0,1°C,
Hõmérséklet visszajelzés. 0,1°C,

Felszíni egység:

Mecsek-2 vagy NPCLOG (EURORACK 19” , 3U),
Ipari PC, vagy Laptop.

A Bátaapáti kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktárolóban 
végzett pontmérés jellemezõ gamma spektruma.

Aktivációs analízis

A gamma-spektrum mérõ 
szonda alkalmas felaktivált 
elemek detektálására is. 
Ilyen például a Na, amely 
aktiválása után szondánk-
kal mérhetõ, így következ-
tethetünk például a magas 
Na tartalmû ásványok 
mennyiségére.
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Mûködtetõ szoftver

A karotázs gamma-spektrum berendezés mûködtetõ szoftverét a Dial Bt. készítette. 

Felszíni egység:

A felszíni egység mûködését a következõ blokkséma mutatja be:

Folyamatos mérés, szelvényezés: mintavételezés megadott idõközönként vagy 
megadott távolságonként, ténylegesen a két idõpont között folyamatosan történik 
az adatgyûjtés. Szelvények mérésére alkalmazható.
Gamma-spektrum pontmérés: mintavételezés megadott pontokban, 
tetszõlegesen definiálható ideig. Ez az elõzõ méréstípussal ellentétben pontosabb 
(de lassabb) mérést tesz lehetõvé. 
Gamma-gamma spektrummérés: alkalmazásához gamma sugárforrás 
szükséges, a sugárforrást “a szonda elõtt tolva” végezhetõ a szelvényezés.
Neutron-gamma spektrummérés: a spektrum szondához csatlakoztatható izotóp-
tartóba helyezett neutron forrás (AmBe) által kibocsátott termikus neutronok 
felaktiválnak bizonyos elemeket (pl. Na). Ezek gamma spektruma a szondával 
mérhetõ.

G a m m a  s p e k t r u m m é r é s i  
képernyõ, Cs-137 spektruma, 
ellenõrzés közben. 

A spektrumjelek a szondában kerülnek digitalizálásra, elõfeldolgozásra, hogy az 
átviteli csatorna torzításait, zavarait a lehetõségek szerint minimalizáljuk. A szonda 
és a felszíni egység között digitális kommunikáció teremt kapcsolatot.

A gamma-spektrum mérõ szonda:

A gammaspektrum mérõberendezés fejlesztéséhez 
detektornak BGO kristályt választottuk. A döntést 
jelentõsen befolyásolta a nagyobb energia-
tartományokban mutatkozó hatásfok különbség. Az 
adatlapok és a szakirodalom alapján BGO kristály 
paraméterei kedvezõbbek, az K, U, Th és az NG 
spektrumméréseknél.

A jelfeldolgozás során mintát veszünk a szcintillációs 
impulzusból és szûrési, csúcskeresési algo-
ritmusokkal határozzuk meg a pontos amplitúdót. A 
jelfeldolgozást a szondában végezzük el és a teljes 
spektrumot idõegységenként a felszíni adatgyûjtõ 
egységbe küldjük fel.

A spektárlis gamma mérõ rendszer kalibrálásához 
etalonokat készítettünk. Ezeket mûanyagból alakítot-
tuk ki, ami a más etalon-modellekhez képest tömeg– 
és költségcsökkenést eredményezett. Az alkalmazott 
kemény PVC–U csövek anyaga vegyszer és korrózió-
álló, lágyítómentes polivinil–klorid.  A  kalibráláshoz 
összesen 4 db kalib-ráló etalonra van szükség. Ezek 
az urán–rádium (U–Ra), a tórium (Th), a kálium (K) és 
a háttér tömbök. A háttér tömb egyik radioaktív elembõl 
sem tartalmaz, így segítségével képet kapunk az 
azokat tartalmazó mátrixanyag radioaktivitásáról. 
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