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Stanovování plošné distribuce uranu a thoria ve vzorcích
pomocí rentgenové fluorescenční analýzy

pondělí 8. listopadu 2021 16:27 (3 minuty)

Ke stanovení koncentracímnohých prvků, včetně uranu a thoria, v různých vzorcích jemožné použít nedestruk-
tivní analytickou metodu nazývanou rentgenová fluorescenční analýza (RFA), která je založena na stimulo-
vané emisi charakteristického záření vznikajícího ve vzorku po dopadu fotonového záření z vhodného zdroje
(nejčastěji z rentgenky). Měření uranu a thoria nepatří sice k hlavním aplikacím metody RFA, ale takové
analýzy jsou možné díky dostatečně vysoké energii charakteristického záření těchto těžkých prvků, které
mají zároveň i vysoký účinný průřez pro fotoelektrický jev. Standartní RFA analýzy spočívají v měření vy-
braného místa na povrchu předmětu nebo vzorku a stanovení koncentrací přítomných prvků. Pro analýzu ne-
homogenních vzorků byla na Katedře dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, FJFI, ČVUT v Praze sestavena
aparatura pro RFA skenování, díky které je možné provést automaticky velký počet analýz na předem vybrané
ploše a z naměřených dat zrekonstruovat plošné rozložení jednotlivých prvků. Díky vyměnitelnému zdroji
budícího záření lze vzorky skenovat v makro-režimu s prostorovým rozlišením řádově milimetrů nebo lze
dosáhnout rozlišení až 20 mikrometrů, pokud je jako zdroj budícího záření použita rentgenka s polykapilární
fokusací svazku. V tomto příspěvku jsou také zhodnoceny analytické možnosti obou přístupů, tedy makro-
a mikro-skenování, především s ohledem na měření uranu a thoria v geologických vzorcích. Výsledky jasně
demonstrují, pro jaká požadovaná prostorová rozlišení má ještě smysl provádět klasickou kolimaci svazku, a
kdy je naopak již nutné použít finančně náročnější fokusaci rentgenového svazku pomocí rentgenové optiky.
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