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ELŐADÁS TÉMÁJA

• Szcintillációs kristályok története

• Kristály növesztés folyamata

• Vezérlés technikai újítások

• Kristály tokozás

• A megválás jelensége

• Új vizsgálati eljárás

• Kristály fejlesztések

• Alkalmazások
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A NAI(TL) KRISTÁLY TÖRTÉNETE

• 1903 felfedezték, hogy cinkszulfid kristályok radioaktív 

sugárzás hatására fényt sugároznak ki.

• 1945 alkalmaztak először fotoelektronsokszorozót

• 1948  legyártották az első NaI(Tl) kristály

• 1960 az első kísérletek a Gammánál

• 1994, 2008 kristály gyártás költöztetése a Gammában
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KRISTÁLYNÖVESZTÉS 

FOLYAMATA

„Tégelysüllyesztéses növesztés” „Kihűléses növesztés”

NaI+TlI hevítése olvadáspont (651 C°) fölé

Egyenletes kihűlés:

- állandó hőmérsékletű kályhából egyenletes motorikus 

kihúzás 

- vezérlet hőmérsékleti görbe szerint kihűtés

T(C°)

t(ó)

T(C°)

t(ó)
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KÁLYHA VEZÉRLÉS 1.

• 1994 - Központi számítógép vezérelt növesztés (Intel 80386)

– A központ meghibásodása = teljes kiesés, javíthatatlan

• 2008 - Számítógép-független, osztott intelligenciájú vezérlés

– Saját fejlesztésű, és gyártású vezérlő modulok egyedi fűtés 

karakterisztikával

Kapcsoló tábla

Vezérlő 

számítógép

Növesztő 

kályhák

Kapcsoló, és 

vezérlő elektronika

Megfigyelő, és 

programozó 

számítógép

RS-485 busz
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KÁLYHA VEZÉRLÉS 2.

• szabályozó algoritmus 

Hiszterézises, PID

• PID: Túlmelegedés, Zaj csökkentés,  egyenletes Tl eloszlás, 

kevesebb diszlokáció, selejt, jobb energia felbontás
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KRISTÁLY TOKOZÁS

• NaI(Tl)  kristály erősen higroszkópos

• Légzáró alumínium foglalat, fényvezető réteggel optikai 

csatolás

• Minőség: Amplitúdó spektrum Cs-137 csúcs fél-érték 

szélessége
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KRISTÁLY MEGVÁLÁS

• az üveglap és a kristály között lég-/gőz buborék

• Változó méret, forma, keletkezési hely, és idő

Oka:

• Illesztési hiba

• Hő tágulás

• Apró buborékok
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VIZSGÁLATI ELJÁRÁS

• Mechanikai rázás: frekvencia: 50Hz, amplitúdó: 1-1.2 mm, 

gyorsulás: 10-12 g

• Külső hőmérséklet változtatás: 0C - 55 C, 5 C/óra

• Szemrevételezés, fél-érték szélesség mérés

• Maradandó károsodás, Megválás, Felbontás változás, 

Reprodukálhatóság. 
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FEJLESZTÉSI LÉPÉSEK

• Más gyártók kristályai, optikai csatoló anyagai  = Megvált

• Új foglalat = Gyárthatatlan

• A vákuum impregnálás = Megvált

• Ultrahangos kezelés  = Megvált

• Új optikai csatoló anyag = Megválás nem jelentkezett
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EREDMÉNYEK

• Felújított gyártósor, új vezérlés, új algoritmus 

• Új vizsgálati eljárás, reprodukálható megválás

• Új optikai csatoló anyag 

– Nem tixotróp,

– Hőálló,

– széles hőmérsékleti tartományban átlátszó, 

– törésmutatója közel azonos az üveg, illetve a kristály 

törésmutatójával.

• Jobb felbontás, hosszabb élettartam, rázás állóbb, 

szélesebb működési hőmérséklettartomány
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ALKALMAZÁSOK 1.

• IH-111L Laboratóriumi radiológiai élelmiszer-szennyezettség 

vizsgáló műszer

• BNS-94FM járműfedélzeti rendszer. (Katonai naszádon, 

Felderítő járművön, állványon)
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ALKALMAZÁSOK 2.

• BNS-94 Sugárkapuk

• Komplex CBRN rendszer
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KÉRDÉSEK

Köszönöm a figyelmet


