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DOZIMETRICKÉ VLASTNOSTI HOVÉHO ČS.RPL SKLá.

Adame t z 0., Konůpek LI.

Monokrystaly Turnov

Byl vyvinut nový radiofotolumíniscenční dozimetr a studovány je-

ho dozimetrické vlastnosti. Detektorem dozimetrii je hranolek skla

o rozměrech 12 x 12 x 4 mra. Z hlediska dosažení příznivých para-

metrů citlivosti skel k záření gama a neutronů, bild - up a fadin

gu bylo měněno složení Jsnene co do kvality i kvantity jednotli-

vých komponent. Vlnová závislost byla korigována vhodným stíně-

ním. Citlivost k neutronům různých energií byla stanovena za ú-

časti pracoviši ČSAV a KU. Výsledkem optimalizace experimentál-

ních závislostí byl dozimetr9 jehož vlastnosti lze charakterizo-

vat takto: 1) rozsah měřených dávek 0,05 - ä5 Gy při excitaci

ztuíovou výbojkou. Při bujení N 2 - laserem se spodní hranice de-

tekce snižuje na 0,01 Gyo S) Citlivost k tepelným neutronům odpo-

vídá hodnotě 3,5 x 10 1 4 B T 2 Gy~1. 3) Přídavné stínění 0,7 nsm olo-

va snižuje energetickou závislost v intervalu 0,08 - 40 MeV na
137hodnotu ± 20 % vzhledem k záření Cs •" . 4) Odezva dozimetru v

závislosti na čase se pohybuje v rozmezí + 15 % intervalu 0,5 h

až 1 rok po ozáření vzhledám k hodnotě změřené 6 hodin po ozáře-

ní. K přednostem RPL dozimetru je nutno počítat rychlost vyhou-

nocování a možnost opakovaného měření, což dovoluje kumulaci dá-

vek. Uvedený přehled napovídá, že nová čs.RPL skla mohou nalézt

uplatnění v havarijní dozimetrii.



TBRMOLUMINISCENČNÍ TRUBIČKY PRO OSOBNÍ DOZIMETRII ,

ÄDAMBT2 O. 1 ) , OTT O, 2 ) i

1) Monokrystaly Turnov :

2) Výzkumný ústav klinické a experimentální onkológie Brno %:•
'PEjjrla vypracována technologie, která umožňuje laboratorní výrobu f

skleněných' trubiček, plněných termoluminiscenčním práškovým ma- |

teriále^* Vnější rozměry trubiček jsou: průměr 1,435 + 0,020 mm, I

délka 12,0 + 0,5 mm*. Použité sklo SIMAX zajišťuje vysokou che- ;

mickou odolnost trubiček a jsjielh teplotní odolnost do 500 °C9 j|

Hermetičnost trubičky umožňuje použít libovolnou TL náplň a Siš-

tění dožimet.vu v ultrazvukové lázni* Malé rozměry trubičky umož-

ňují použít doziaetr ;Jak pro fantomová měření, tak i při ozařo-

vání in vivo* Hízký obsah draslíku ve skle (0,3 váh* %) způsobu-

je nízké samonabíjení ůosimetru i při použití nejcitlivějších TL

materiálů* Doziaetry lae "Tyhodnoc^^at na větSině běžných komerč-

ních přístrojů* OdzkouiQHgr byly: VXCTOHEEN 2810, VICTOREBK 2800

6 TOLEDO 654* Před použitím byla vytříděna skupina dozimetrů s

rozptylem citlivosti + 10 %» Jako příklad praktické aplikace by-

la odzkouSena nénreda obdobných dovážených trubičkových dozimet-

rů* Byla zvolena kombiaaee dvou druhů náplní: LiF a přirozeným

poměrem izotopů pro jehe tkáňovou ekvivalenci a CaSO^/Mn pro je-

ho vysokou citlivost ke gama záření* Dosažená dolní detekovatel-

ná dávka deŕinovená jako úů&$ dozimetrů rovný dvojnásobku pozadí

přístroje byla pro IdF 5*10""* Oy a pro CaSO^/Tfa 5*10 <%re
Z ostatních dozimetrických vlastností byly proměřens 1) citli-

voot a reprodukovatelnost vůči g»ia záření Co, 2) energetická

závislost v rozmezí 60 keV aš 42 MeV pro gama a 6 až 42 M©¥ pro

elektrony, 3) směrová závislost pro náplň LiF pro gsma Cos

4) fading, 5) vliv světla* Získané výsledky ukazují dobrou použi-

telnost TI trubiček v osobní a klinické dozimetrii*



ĽOZHSEĽBICEŽ vflz POŽÍRHIHO ÚTVARU HL. MES3?A PBABY*

BACH V.1/, MIKA P.1^, BOTOTKÍ M.17', BARTOŠ V. 2 /

1/ Požární útvar hl. m. Prahy
2/ tístav jaderných paliv, Zbraslav

Stále se rozšiřující použití jaderné energie pro mírové
účely přináší s sebou zároveň riziko vzniku mimořádných udá-
lostí a radiačních havárií, spojených s možností ozáření
osob a kontaminace životního prostredia

Při požáru nebo jiné mimořádné události na pracovištích
s radioaktivními látkami, dále pak při havárii vozidla při
přepravě radioaktivního materiálu, provádí likvidační zásah
na území našeho hlavního města Požární útvar hl. m. Prahy*

Pro zajištění rad±®Bní ochrany příslušníku provádějí-
cích zásah a orientační xřyhodaocení odebraných vzorků konta-
minovaných látek a ovsčtoíí, je Požární útvar vybaven speci-
elním dozimetrickým vo§s@m0 Posádka vozu je složena ze dvou
až tří pracovníků specialistů,, kteří vyjíždí součstsně se zá-
sahovými vozy útvaru k ohlášenému požáru nebo nehodě.

Přístrojové vybavení dozimetrického vozu zahrnuje pro-
středky %o so bního monitor-ováníj, monitory pro vyhledávání zá-
řičů, přístroj pro zjišiování povrchové kontíiminace a moai-
tory pro měření estpozičníeh příkonů.

Pevné a kapalné kontaminované vaorky je možné vyhodao-
covat pomocí přenosného čítače impulsů - Radioskop TOTAI»

Pro zjišíování obsahu radioaktivních aerosolů v ovzduší
je vůz vybaven odběrovým zařízením ZMP 01.

Ve vybavení vozu jsou rovněž osobní ochranné pomôcky,,
izolační vzduchové dýchací přístroje, kontejnery, sběrné
manipulátory a výstražné tabulky se stojanem a lajikem pro
vymezení kontaminovaného pro3foru.



4
MONITOROVANIE RÁDIOAKTÍVNYCH PLYNOV

BÉDI E o, CHUD? M., JANIK R„, .POYINEC P,
Katedra jadrovej fyziky Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzi-
ty Komenského, Bratislava

Skúmajú sa možnosti využitia sciatilačnýeh a proporcionálnych
komôr na monitorovanie rádioaktívnych vzácnych plynov, menovite
H, C» Kŕ a izotopov xenónu«, Uvádzajú sa základné technické pa-

rametre monitorov a predpokladané detekčné Unity pre vyššie uvede-
né rádionuklidy.
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FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ KONTAMINACI PŮD 9°Sr, 1 3 7C« a 125»131j

BENEŠ J.

Ůatm dozimetrie zářeni ČSAV, Prala

Pro odhadnutí míry nebezpečís kterou pro životní prostře-

dí představuje kontaminace půdy radioaktivními látkami, je tře-

ba snát zákonitosti jimiž se řídí ehování radionuklidů v půdě*

Pro dozimetrické a oceňovací účely lze získat dobré informace

z údajů o sorpčních vlastnostech půd a o pohybu radionuklidů v

půdním prostředí.

Jsou uvedeny charakteristické výsledky laboratorního stu-

dia chování 9 0Sr, 1 3 7Cs, ^ I a 1 3 1 I . Pro pit základních pedo-

logických typů čs» půd jBúu porovnány sorpční rychlosti, distri-

buční konstanty, relativná rychlosti pohybu radionuklidů půdami

a jejich disperzní koefiei©»ty. Sorpční schopnost půdních vzor-

ků byla stanovena z rozděloaí raolionuklidů mezi pevnou a kapal-

nou fázi, desorpce byla p^o^ádšaa za statických i dynamických

podmínek« Je ukázáno, š® sutaneí radionuklidů výrazně ovlivňu-

je druh půdy, poměr objsravi Irapainé fáze k hmotnosti vzorku pů-

dy a nadbytek konkurenční©! iontů* Největší schopnost nadržovat

radionuklidy mají vzorky Hercoze&ě, nsjhůře se v toato

ukazuje podzolová půda« Zadržování radionuklidů půdou j©

no více mechanismy•



HODNOCENÍ SEKUNDÁRNÍHO ZÁŘZNl ů&KA VYVOLANÉHO INTERAKCEMI
o

NEUTRONU V ŽELEZE

K.Beneš, J?.Cvachovec, M .Komárek

VAAZ Brno |

Je ukázána možnost dotsimetrického hodnocení sekundárního zá-

řenígama vzniklého interakcemi neutronů v železné desce. Spektra

neutronů a záření g&ms jsou měřena stilbenovým spektrometrem.

Spektrum sekundárního záření gama oe zícká odečtením příspěvku

primárního záření ̂ m a goalabeného průchodem deskou od sumární

hodnoty naměřené 2© deskou o Příspěvek primárního záření gaaa

neutronového zdroje je stasa oven prostřednictvím potlačení neu-

tronové složky pole záření průchodem vhodnými vrstvami polyety-

lénu.



ANTROPOGÉNNE GAMA-RjfolOAKffVNE NDKLIDY V ATMOSFÉRE

BEŠEOVJ[ G., HOANG CAM, CHUDÍ M., POVINEC P.

Katedra jadrovej fyz iky Matematicko-fyzikálnoj f a k u l t y U n i v e r s i t y

Komenského, Bratislava

Vela rádionuklidov, ktoré sa v atmosfére nachádzajú ako dôs-

ledok jadrových skúšok a v dôsledku úniku z jadrových zariadení,

©mituju pri svojom rozpade gama-žiarenie. Tieto nuklidy sú súčas-

ťou troposférického a stratosférického rádioaktívneho spadu.

VzhTadom na nízke koncentrácia gama-rádionuklidov v atmosfére

je potrebné používať na ieh zachytávanie a na stanovenie ich kon-

centrácie vysokosenzitívEio metódy. Membránové ultrafiltre SYNPOR 3

majú takmer 100% účinnost záchytu aerosólov z atmosféry. Metóda

polovodičovej gama-apektTOaatrie využívajúca prednosti Ge/Li/ de-

tektorov pri stanovení k@m@ontráeie gama-žiaričov dovoluje určiť

aktivity jednotlivých nuk!íä©v nm úrovni 0,01 mBq/nr přečerpaného

vzduchu.

Koncentrácie jednotlivých rádionuklidov sú korigované na pol-

čas rozpadu nuklidov a na s>©zpeá nuklidov počas expozície filtre v.

Je tiež sledovaná súvislesí' medzi koncentráciami gama-rádionukli-

dov v atmosfére a meteor@l@gickými faktormi a pohybmi spodných

vrstiev atmosféry.

V závere sú porovnané výsledky koncentrácie gaum-rédiomukli-

dov v prízemnej vrstve atmosféry v Bratislave a v Jaslevskýeh B©-

huniciach.



8

METGDIK1 lfSfiEot VYŠŠÍCH HUSTOT STCP U WSTBORCřftCil DOBIMETHÔ ÚWVK

3OHASE£ ! • , -BROUSIL J», FR0SA. J*» §áSC^& M*

pro výzkuB, výrobu a využit í radioisotopů, Pz«ba

JB Dukovany

V příapěvku jsou cnradeag- výsledky výcteami astodiJQr aSrenl hustoty

stop StSpaych trosek jiskrov^ra počítačem IPřo vyvinutý jiskrový poáítač

stop jeo« prasentovéay a š H t s l n é roesahy poetu stop a korekční faktory,

které jo nutoo zavést při ašifcsi vyšších feestot stop* J s ou diskutovány

faktorjf které ovlivaují l i near i tu sávisl@Qti zaSřané a skutečné hustoty

stop a v závoru je popsáa novf jsskrový p@Sít»2 stop Dwvli*



GÁMÄAUTOMAT NA 3601

BROJ K. ,** DVOfiÁK V.,1* MARTÍNEK J.,1} TEMML P.,1* TŮMA Z.,1*
MARKOVÍ H.,X* REJLEK J. , 2 ) SVATÝ Z. 2 )

1) TESLA - Výzkumný ústav přístrojů jaderné techniky,
koncernová účelová organizace, Přenyšlení

2) TESLA k.p, Liberec

Gama-autornat NA 3601 je laboratorní přístroj pro auto-
matické měření radioaktivních vzorků emitujících záření gana.

Je vhodný pro použití v lékařství, veterinárním lékař-
ství, biologii, biochemii a všude tam, kde se zpracovává veli-
ké množství radioaktivních vzorků. Zpracování naměřených výsled-
ků je přizpůsobeno metodě HIA.

Základní části gama°aratomatu jsou elektromechanický
měnič s kapacitou 256 vzorkuj, dvoukanálový spektrometr, mikro-
počítač a zařízení pro zázaaa naměřených hodnot. Měnič vzorků
je horizontální řetězový zásobník, do kterého se vkládají
zkumavky 0 14x90 mm. Maximální objem radioaktivních vzorků je
4 cm . Pohyb měniče vzorků a celý měřicí cyklus je řízen mikro-
procesorem.

Pro měření vzorků je nožno zvolit následující programy :

a) měření několika souborů Fa A kitů
b) měření souborů s říznými radioizotopy
c) měření vzorků značených dvěma radioizotopy

Energetický interval měřeného záření lze bu3 pevně
předvolit pro následující radioizotopy 1 2 5 J. 2 0 3

-Co, 5 9Fe, 9 9 mTc, 4 2K,
Ca, K, nebo individuálně nastavit.

'Hg,
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VYUŽITÍ MODERAČífÍHQ P9SOBBKÍ LXGAHD© V KOBALTITÝCH KOMK.EXECH

SRO NEUTRONOVOU DOZIMETRII

BROŽEK lJ\ BENDA. wJ\ MOLEAS K„ 2* 9 §SDA J O

2 5

1) Vysoká š$ola chemickotechnologická^ Praha

2) Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ÔYUT Praha

Oktaedrické komplesy Co bs?ly esponovány ve směsném poli

n f f^ zářiče
 2 5 2Cf a byla vyhodnocena účinnost reakce 5^Go(nsfŕ

v závislosti na povazeD velikosti a stereochemickém uspořádání

o V sérii vzorků s

b) /Co(en)3/Cl3 — cis~/GeCen)gCl2/Cl — trans«/Co(en)2Cl2/Cl

o) /0o(ea)3/Gl3 =- /Co(phea)2Cl2/Cl

d) /G

byly nalezeny určité závislosti ve výtěžku reakce s neutrony,

které svědčí o tom9 že bes oKLsdu na statistické ulo-šení krystalů

koordinačních sloučenin vůči ©miru ezponu^ícího záření vykazují

některé ligandy rozdílné moderační působení a zpomalují neutrony

do oblasti energií, vhodných k uskutečněni! reakce n/$"'o Aktivita

ozářených komplexu byla vyhodnocen© pomoeí ľ®I=studnicového scin=

tilačního detektoru a pomocí gama-spektrometru Canberra 80o

V této séri i prací byly prověřeny vztahy mezi velikostí navážky

vzorkus geometrií vzorku a typem l

pf

Wt

It
1
..$
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VÝSLEDKY MĚaSilf VÝPUSTÍ DO OVZDUŠÍ Z JADEÄNÄ ELEKTRÁRNY

(JE) V1 METODOU POIOVODIČOVÍ SPEKTROMETRIE GAMA.,

BUČINA I : 1 \ FEIK K. 2\ H0LKA J.1^, MALÁTOVA' I. 1\

ŠAIÍDRIK Š o2^

1) Institut hygieny a epidemiologie, Praha

2) Atomová elektrárna V1, Jaslovské Bohunice

Velkoobjemovými čerpadly TPA Staplex s vlnovcovými

vrstvenými filtry byl odebírán po dobu 24 až 48 hodin

vzduch v patě komína JE V1. Objem prosátého vzduchu

přes filtry byl 2000 až 30C0 m 3

o Filtry byly měřeny na

spektrometru gama s polovodičovým detektorem z čistého

Ge o relativní účinnosti 25% a rozlišení 1,9keV$ v ně-

kterých případech na Ge(Li) detektoru o účinnosti 8% a

rozlišení 2O6 keFo Časové rozmezí meai ukončením odběru

bylo 1 až 5 dnůs většinou však 10 až 100 dnů«

Spektra gama byla hodnocena pomocí firemního progra-

mu Spectran F-Canberrao Předem byla vytvořena knihovna

spekter, obsahující gama spektra radionuklidů, předpoklá-

daných ve výpustech elektráren typu WER do ovadušío Kni-

hovna byla postupně upřesňována zařazováním všech linií

včetně sumačních. K dosažení maximální citlivosti byly

filtry měřeny těsně na detektoru9 někdy pro zjednodušení

spekter byl vliv koincidencí zmenšován měřením ve větších

vzdálenostech vzorku od detektoruo Zatím byly ve filtrech

identifikovány : 1 1 O mAg P

 WCes

 U 4 C e 9

 5 8Go, 6 0Co 9

 5 1Cr 9

s, 1 3 7Cs, 5 V , Wj, 5 4Mn 9
 1 ° 3 R U S ^BUS

 1 2 4Sb ?

 6 5Zn 9

, 3VHb» Ve filtrech měřených krátce po odběru také
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-NOVÉ POHLEDY HA MOŽNOSTI ODSTRAŠOVÁNÍ NÍZKOAKTIVNÍCH
RADIOAKTIVlífCH ODPAD©

BUČINA I., KOLÍNSKÝ P.
Institut hygieny a epidemiologie, Praha



IFIEiiPHETACE VÍSLEDK0 OSOBNÍ DOZIMETRIE V IíGVfCH VELIČINÁCH

BUČINA I., ŠNOBR J,11 EäOUZA Z»2} TROUSIL J^

1) Institut hygieny a epidemiologie^ Praha

2) Biofyzikálni ústav FVL UK5 Praha

3) tfstav pro výzkum9 výrobu a využití rádioizotopu^ Praha

Jsou shrnuta a dále rozvíjena dřívější stanoviska autorů

k interpretaci výsledků osobní dozimetrie v nových veličinách.,

ve kterých budou stanoveny limity v novelizovaných vyhláškách

o ochraně zdraví před ionizujícím zářením* I nadále se počítá

s tímB že výsledky získané osobními dozimetry elektronového9 fo=

tonového i neutronového záření budou vyjadřovány v měkkém a hlu-

bokém indexu dávkového ekvivalentuo Zvláštní pozornost je věno=

vána rentgenovému záření0 Počítá se s tíms že filmový dozimetr

bude nošen pracovníky na rentgenových pracovištích na ochranné

zástěře a navrhuje se výsledky nepřekračující odvozenou vyšetřo~

vací úroveň interpretovat s použitím předpokladu9 že zástěra by=

la během profesionálního ozáření skutečně nošenae Aby se u záře°

ní s nižší energií předcházelo nežádoucímu podcenění i nadceněnís

navrhuje se výsledky překračující odvozenou vyšetřovací úroveň

interpretovat v efektivním dávkovém ekvivalentu0 Pozornosfc je vš=

nována také neutronové dozimetrii pomocí detektorů stop v pevné

fázi a způsob interpretace jejich odezvy je diskutován ve vztahu

k nejmenším detekovatelným hodnotámo
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BEJISTOTY P S i E Í T E H P B E T A S X ¥tfSLEDK0 íflONITOEDVÁHf V N E P S H Í

KONTAMINACE

BUČINA I,, THOMAS J., KLIMENT ¥0

Institut hygieny a epidemiologies Praha

Při monitorování vnitřní kontaminace jsou výsledky měření

obďahu radionuklidů v těle nebo exkretech pracovníků interpre-

továny jako příjem radionuklidůo Je uveden přehled nejistot,

s nimiž je tato interpretace spojena, a je diskutován jejich

význam při rutinním i speciálním monitorování. Hlavní pozornost

je věnována nejistotě plynoucí z neznámého časového průběhu

příjmu inhalací během monitorovacího období při rutinním monito-

rování* S použitím průběhů retence a exkrece vypočtených pro

jednorázový příjem některých radionuklidů na základě komplexní-

ho metabolického modelu založeného na doporučení IGRP č.30 byly

vypočteny nejistoty odhadu příjmů pro několik modelů časového

rozdělení příjmu během monitorovacího období, Hejistoty při in-

terpretaci jsou diskutovány a jsou uvedena některá doporučení

pro jejich snížení. Jsou též uvedeny náměty pro využití výpočtů

při tvorbě monitorovacích programůo
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DISTRIBUCE PŘIROZENÍCH RADIONUKLIDS V ŠIRŠÍM OKOLÍ JADERMŽ

ELEKTRÁRNY DUKOVANY.

BURIANOVA* Z., CHAMRIDOVÁ* E., REltó M.

Přírodovědecká fakulta UK, Prah©

Pro potřeby vnější dozimetrické kontroly jaderné elektrár-

ny Dukovany bylo před zahájením jejího provozu realizováno měře-

ní ořirozených radionuklidů U„ Th a K v síti 1 x 1 km na území

81 km o Měření koncentrací U, Th a K se uskutečnilo pomocí oře-

nosného gamaspektrometru DISA 400 A, kdy byly měřeny koncentra-

ce eU /BĹ214/, eTh /TI 2 0 8/ a K 4 0.

Měřené území je tvořeno mignatitickými rulami, granulity,

amfibolity a serpéntinityo Výše uvedené horniny jsou překryty

různě mocnými polohami písků, jílů a hlin. Z měření přirozených

radionuklidů byly sískámgr aásledující průměrné hodnoty.

'ň B

eU PDm 2,68 1,01

eTh Dpm 9S38 3*38

K % 1,67 0,71

x - aritmstický průměr, s - směrodatná odchylka

Z plošného obřežu úhrnné gamaaktivity je patrné, že ^sleäky

povrchového měření jsou ovlivněny především různou mocností

písčitých, jílových a hlinitých sedimentů. Málo se proto prone=

vují rozdíly různě radioaktivních horninových komplexáo Při

měření nebyly zjištěny úseky s anomálními koncentracemi racli©~

nuklidů.
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StfČASKÉ MERANIE AKTIVÍT 8 5 K r A 1 3 3 X e V OKOLÍ JADHOVÍCK 3LEKTRÁBKÍ

CIÍJIBÁK Š .

Katedra jadrovej fyziky, Matematicko-fyzikálna fakulta UF, Srati-

Bola vyvinutá metoda na súčasné meranie aktivít vzácnych plynov

•'Kŕ a ^ X e vo vzduchu v okolí jadrových elektrární. Vzorky sú odo-

berané prenosným zariadením v teráne a potom sú spracované v labo-

ratóriu kryogé-.ino-chromatograŕickou metódou. Uvedená netóda je za-

ložená na adsorpcii vzduchu na aktívnom uhlí pri teplote kvapalné-

ho dusíka a chronratografickom oddelení frakcií I'r a Xe na kolón-
35

kach naplnených molekulovým sitom 5A. Na meranie beta aktivity JKv

a Xe sa používajú nízkopozaáové proporcionálne počítače s citli-

výin objemom 5 a 10 cm f antikoincidenčnom zapojení s plastickjaii

acintilátorom. Sú uvedené výsledky súčasného merania Kr a Xe

v okolí jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Zároveň sú

uvedené výsledky gama spektrometrických meraní "5Kr, Xe a

v komíne jadrovej elektrárne V-l.
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VÝPOČET ROZLOŽENÍ POLE ZPJÉTNŠ ROZPOLENÉHO ZAZENÍ
V QZAŘOVACÍ KOMOŘE METODOU JSONTE CARLO »

SSCEÍK fj\ KLUSOiř J.2), PEŠEK M. 3 )

1), 2) Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
PJPI ČVUT,Praha

3) Ústav pro výzkump výrobu a využití radioizotopů, Praha

V práci ^e popsán výpočet tvaru pole zpětně rozptýle-
ného záření v ozařovací komoře metodou Monte Carlo«
Vypracovaný program, umožňující stanovit příspěvek rozptý-
leného záření k sumárnímu expozičnímu příkonu ve vybraných
detekčních objemech, byl aplikován na geometrické uspořádání
ozařovací komory ÚVWRo Hodnoty expozičního příkonu zpětně
rozptýleného záření byly vypočteny v 2744 detekčních objemech
a zpracovány ve formě
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VYUŽITÍ LXOHMIlilSCENCB V PRAXI

DAŘÍČKOVÍ A.
Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího aáření FJPI ÔVUS,
Praha

Lyoluminiscenco organických látek je integrálně
dosimetrieká metoda, jejíž výhody spočívají především
v tkániekvivalentnosti použitých materiálů a nízkém fadingu
i při zvýšených teplotách, Možnosti využití v praxi jsou
především v dosimetrii vysokých dávek a při měření
v prostředí s vyšší teplotou. Značnou výhodou pro neutrono-
vou dozimetrii je možnost volby takového materiálu, který
je tkániekvivalentní i % hlediska stejného poměrného
zastoupení prvků jako tkán. Práe© se zabývá výběrem a dozi-
metrickými vlastnostmi materiálu,, který nejlépe odpovídá
všem těmto požadavkům*
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DEŠIFROVÁNÍ BETA SPEKTER NAMĚŘEMÝCH POLOVODIČOVÝM DETEKTOREM

DRYÁK ŕ.

Ústav pro výzkum,výrobu a využití radioizotopů,Praha

Dešifrování a rozbor spojitých beta spekter je v případě

užití polovodičového Si(Li) detektoru znesnadněno v důsledku

komplikované odezvy spektrometru na monoenergetické elektrony.

Odezva sestává z píku totální absorpce a nizkoenergetického

chvostu a pokusy o přímé změření koeficientu zpětného rozptylu

charakterizujícího olochu chvostu nejsou zcela,zejména pro

energie nad 1MeV, úspěšné v důsledku principiálního nedostatku

experimentálních (t.j.dostatečně konvergovaných elektromagne-

tických přechodů s delší dobou života) možností. Byl proto uči-

něn pokus o stanovení koeficientu zpětného rozptylu ze znalosti

skutečného tvaru spektra a naměřeného tvaru spektra. Za urči-

tých zjednodušujících předpokladů o analytickém tvaru odezvy lze

stanovit průběh koeficientu zpětného rozptylu v závislosti na

energii. V příspěvku jsou popsány výsledky stanovení koeficientu

rozptylu a dále též výsledky rozkladu směsných spekter např.
33 p + 32 p ;
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SCHEMATA NÁVAZNOSTI V OBORU M3TR0L0GIE RADIOS/KLIPS

DRYÁK P., KOKTA L„, ZDERADIČKA J . , JASAFOVSKÍ P.

Ústav pro výzkum,výrobu a využití radioizotopů,Praha

Základem metrologického zabezpečení libovolné jednoty je

schema návaznosti. Pro oblast aktivity radionuklidů neexistují

v současné době taková schémata,která by vyhovovala nynějším

požadavkům ve smyslu interní směrnice ÚNM MPM 1-82 SKSN RVHP

HS 4-77.

Proto byly vypracována typová schemata návaznosti pro něk-

teré oblasti metrologie ionizujícího záření a to pro:

- aktivitu pevných a kapalných zářičů do 10 Bq
11

- aktivitu zářičů s radioaktivním plynem do 10 Bq
- hmotnost Ra do rozsahu 1g

2 9 1
- emisi neutronových izotopových zářičů v rozsahu 10 -107s

Tímto není úplně pokryta celá oblast metrologie radionuk-

lidů.

Schemata návaznosti pro tyto obory byla vypracována přeď=

nostně z tohoto důvodu,že pro uvedené veličiny je technicky za-

bezpečen přenos z primárního etalonu až do íírovnš provozních

měřidel.

Zvolené obory nepokrývají úplně celou oblast metrologie

radionuklidů (zbývá např0 metrologie vyrších aktivit pevných

zářičů,aktivita aerosolů a podLíj, potřebná schemata budou vypra-

cována, až budou vytvořeny technické podmínky pro zajištění ná-

vazností.
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MEZINÁRODNÍ POROVNÁNÍ EMISE NEUTRONOVÝCH ZDROjf? METODOU

MANGANOVÉ LÁZNĚ

DOTKÁ Z.,DRYÁK P.
Ústav pro výzkum,výrobu a využití radioizotopů,Praha

Na základě dohody mezi ÚDZ ČSAV a ÚVWR byla v roce 1982
převedena manganová lázeň do ÚVWR9kde bude i nadále používána
pro standardizaci ©mise radionuklidových neutronových zdrojů,
v rámci pověření etalonáží líWVR.Po znovuzavedení do provozu

" 2*52
byla lázeň ověřena v mezinárodním porovnání zdrojů Am-Be a -̂  Cf
v rámci Stálé komise pro standardizaci a normalizaci RVHP., Tohoto
porovnání se zúčastnily čtaři laboratoře ze tří zemí RVHP,, Na
základě výsledků porovnání lze konstatovat,že celková chyba eta-
lonáže emise neutronových zdrojů nepřesahuje 3%.

V příspěvku je krátce rekapitulována konstrukce manganové
lázně,nové elektronické vybavení a zpracování výsledků.



22

SBĚR DAT A JEJICH PREDBEŽNÉ ZPRACOVANÍ POMOCÍ MIKROPROCESORU
8085 PŘI ABSOLUTNÍM MĚŘENÍ AKTIVITY

DŮTKA Z., ZÍDEK V.
Ústav pro výzkum,výrobu a využití radioizotopů,Praha

Je popsáno základní uspořádání mikropočítače, interface
k přístrojům CANBERRA a program pro sběr,uložení a předběžné
zpracování dat. Pro další zpracování jsou mezivýsledky vypsány
na děrovou páskuo

Dosavadní systém spočíval ve vypsání dat z čítačů na dál-
nopis a děrnou pásku„ Jejich zpracování se provádělo na stolním
kalkulátoru HP 8030,kam bylo zaváděno snímačem děrné pásky. Při
tomto přenosu dat vznikaly chyby„jejichž vliv byl potlačován
speciálním programem*

Navržený mikropočítač a jeho program umožňuje sběr dat z
osmi čítačů v rozsahu 6 dekád a až 20 měření každého vzorku.
Potřebná kapacita paměti RAM pro uložení dat je 4krát. Mikropo-
čítač byl sestaven z integrovaných obvodů INTES /P 8085A;
P8755? P 8156 a P 8185/ na bázi stavebnice SDK 85. Ovládání je
z dálnopisu*
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STANOVENÍ DCEŘINÝCH PRODUKTU* RADONU

DVOREK V., 1 } ORAVEC J. 2 )

1) TESLA - Výzkumný ústav přístrojů, jaderné techniky,
koncernová účelová organizace, Přemyšlení

2) Matematicko-fyzikální fakulta Universita Komenského,
Bratislava

Navržená metoda měření a stanovení koncentrace rozpadových
produktů radonu, t.j. RaA„ RaB, RaC a RaC'v ovzduší je založena
na měření celkové aktivity alfa a beta aerosolu zachyceného např.
filtrem a sledování nepravých koincidencí (pseudokoincicencí)
četnosti impulsů beta—»alfa rozpadu RaC—*RaCT Tato metoda umož-
ňuje stanovení koncentrace uvedených radionuklidů v okamžiku ukon-
čení odběru vzorku, je nezávislá na poměru koncentrací uvedených
radionuklidů ve sledovaném ovzduší« Dále umožňuje odběr aerosolu
na filtr velkého průměru (získat vzorek z velkého množství vzdu-
chu a tak zvýšit citlivost měření)„ přičemž nejsou kladeny vys©°
ké nároky na elektrické obvody,, což umožňuje konstrukcí přístroje
pro měření v exteriéru. Pria©ip metody měření je použitelný i pro
sledováni koncentrace dceřiiaýeiai produktů theronu a též směsi dce-
řiných produktů radonu a
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KRYPSOI-85 V ATMOSFÉfÍB:
MODELY KUMUMCE

Z.
Ústav dozimetrie záření SSAV, Praha

Řada jednoduchých představ o globální atmosferické cirkula-
ci (krabicové modely) byla aplikována na údaje o středních roč-
ních zonálních kontaminacích atmosfésy ^Kr v období 1950-80
získaných statistickým zpracováním veškerých experimentálníma
údajů publikovaných v literatuře*

Velký podíl na bilanci *Kr v atmosféře má přepracování o-
zářeného paliva pro vojenské účely,, tudíž kompletní inventář
zdrojů "*Ka? není běžně dostupný* Údajů o zonálních kontaminacích
bylo proto použito nejen k© stanoveni některých traasportníoh
parametrů modelů* ale i k odhadu globální emisní rychlosti Kr
do atmosféry*

Výpočty byly provedeny pro modely rozdělující atmosféru ne
jednu až čtyři zóny, tj. »@áol dobfe promíchávaného rezervoárus

dva modely uvažující jednu aol&o dvi bariéry v meridionálníra
transportu a model s jednou bariérou ve vertikálním transportu
mezi troposférou a stratosférou (nepropustnou v rovníkové at-
mosféře) a se dvěma barié:mni v m@?idionál&ím transportu* Bylo

BE

zjištěno* že z hlediska globálního popisu kumulace 7Er nejsou
rozdíly mezi výsledky modulů se dvěma a více zónami významné*
Poločas výměny mezi atmoefisoa sečemi a jižní polokoule byl sta-
noven (1,6 + 0,4)Q Q leto Báls byla nalepena ssaximo. na globální
emisní rychlosti v období©^ aažátek a konec šedesátých l©tD dru-
há polovina sedmdesátých IQ^O Extrapol&ce průběh® emisní
losti do začátku osmdesát#©& let vykazuje prudký



KRYPTOU-35 Y
ZOH/Ľni KOBŤWXBAGB A KEPOSXSE SfBTOVf POPULACE

ĽVORÚĹ Z . 1 \ WIIHEIäíOVJC t J \ CSJHAR P.2^
1) Ústav dozimetria zářeni Č§AVP Praha
2) československá komise pro atemovou energii, Praha

Příspěvek sse zabývá problematikou sekundárního štěpného
produktu - % r - z hlediska á®h@ kumulae« v atmosféře*

V historickém a současném období vychází hodnocení zonálsiá
kontaminace z pozorovaEýoh atmo@f$riokýoh aktirit ^Kr (zeJjirnnje
v«»ák«jrý z literatury dostupný maiariál)» klasifikace pozors^áni
nit aoaální úrovni je provedena pomocí statistických aetod*

Budoucí úrovně zonální kontaminace jsou odvozeny z prognosy
podílu jaderné energetik na světovém energetickém trhu(IBK7£/
/IAEA) i vztah mezi enršt®vou pro&okeí jaderné energie a celkovou
emisní ryefcl©stí (závisející zejména na množství přepxttCd?áv«né-
ho paliva) ja stanovém ao-feodou adjust ování trendů, kiaiulase 5Sf
v atmosféře j@ sjUnalovámo, pomoci jednoduchého aateaatiokého mo«
dnlu globální «tiiosř«ri©fe@ cirkalaee, jehož parjusetry byly sta-
noveny z dynamiky kontassäsvace atmosféry ^Kr v historickém obdo-
bí (viz poster "Krypto®=35 v atmosféře s mateiaatieké modely ka-
mulae«" na této konfer«@@i).

Celotělový dávkový úvazek do roku 1980 způsobeaý svatové
populaci v důsledku zoiáálmí koBtansin&@e atmosféry e.5?,trop©geEadk
8 5 & Sinil 170 men.Sv. 3D® ̂ oku 2025 la« o3eká^ftt n^iSat koleäcti-
vního dávkového úvazkis sa hodnotu 33 006 aš @S G00 m®a»Sv9 při-
3emš přibližně 95% tét® todnaty obdrží světevá popsil@®@ p©
r» 2000* Odhaduje ses i® & colkové eacposi
na počátku 21«stol* způsobené koatwsdnaoí
radionuklidy s jaderjaě^saergfttiekéfco faliv^Tého cykle
spírat 'Kr zhruba
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VYUŽITIE 3H<& PROPORCIOBÄLBEJ KOMORY 3SÍA SLEDOVANIE BÍZKYCH

HODNÔT TOKOV NEUTRÓSOV VO VYBRAKÍCH LOKALITICH,,

PLOREK 1U 1*, NIKODÉMOVA* D. 2 ), ŠUJAK i'.3)

1) Katedra jadrovej fyaiky 0Ks Bratiiälava

2) Výjskumi^ ústaY preventíverího lekárstva, Bratislava

3) Výskumný ústav jadrových elektrárjoí, Jaslovskl Bohunice

V referáte eiú popísané výhody využitia mnohovláknovej
JEe proporcionalit^ komory o objeme 10,5 1 k určeniu hustdt

tokov tepelných, intermediálnyea a rýchlych neutrónov v roz-

ptýlených poliach (g@»a,n), kde príspevok neutrónov je pomer-

ne nízky* Budú uvedeaé -výsledky meraní vo vybraných lokalitách©



27

NEPSÍMÍ METODA STABOYEBÍ RADOOTJ V PITNÍ VODĚ

GARBA A„, POPPER J.
Ústav hygieny práce v uranovém průmyslu Příbram, pobočka Řež

Metoda je založena na stanovaní aktivity krátkodobých
dceřinných produktů radioaktivní přeměny radonu, po předcho-
zím ustavení radioaktivní rovnováhy. leeřinné produkty jsou
ze vzorku vody koncentrovány rychlým odpařováním nebo spolu-
srážením a za definovaných časových poměrů je měřena jejich
beta aktivita na nízkopozftcíovém počítači. V práci jsou hodnoceny
podmínky přípravy vzorků8 měření aktivity, kalibrace e je uve-
dena interpretace naměřených ádajůo Metoda umožňuje stanovení
objemových aktivit 2 2 2Bn větších než 1 Bq.l"1.
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AHALÍZA MOŽNOSTÍ ROSSIHO POČrfAŠJE PRO STAHOVEHÍ BÍVKQVĚ
DISTRIBUCE LUraÁRHÍHO PŘEKOSU BNERGIE

GAVOR J«
Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření FJPI ČVUT,
Praha

metodou pro ureeaí distribuce dávky podle
lineárního přenosu eaergie (LPI) a tím i středního
jakostního faktoru a© jeví vyušití tkániekvivalentního
proporcionálního počítače (Roseiho počítače)» Přepočet
amplitudového spektra ^ýstupnícži impulsů počítače na distri»
buei dávky podle LPE jo založesi mimo jiné ria předpokladu,,
že dosah sekundárních HQbitýcfe částic vstupujících do
citlivého objemu pcčítoěd je větší než rozměry dutinye

Je xřejmé, že se •vzrů.mtmm rozmeru dutiny a s poklesem ener-
gie primárního záření tgato předpoklad bude narušován
Za účelem kvantitatiraífe® oceaSní přesnosti metody byl
sestaven program, jexiš ísožnuj'a modelovat experimentální
proces depozice energie v@ sférických objemech a následující
přepočet n& distribuei ďávky podle LPE v případě neutrono-
vého ozáření* Pozornost je vSaováaa kalibraci amplitudového
spektra počítače. Výsilsálsy výpočtů jsou arovnáay s @sp@ri-
mentem.
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TVAROVÍ ROZLIŠENÍ ODEZEV KAPALNÍCH ORGANICKÝCH SCINTILÁ*TOR8
NA NEUTRONY A ZÁŘEJií GAMA

GERNDT J.
Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření PJPI ČVUT,
Praha

V práci je podám přehled metod vhodných k rozlišení
odezev organických kapalných sciutilátorů ve směsných polích
n-gasaa. Jsou diskutovány výsledky dosažitelné různými
metodaEd9 pozornost je osnována porovnání vlastností komer-
čního přístroje (Pulse Shape Analyzer ORTEC 458) a klasické
metody průchodu nulou. Experimentální výsledky získané
se scintilátory NE 213» KL 360 apod. ukazují, že lepších
výsledků lze dosáhnout p@ušitím druhé metody. Tyto závěry
jsou teoreticky zdůvodnšajo
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TERAPEUTICKÉ SVAZKY A JEJICH M0BB1Y

Gold O. 1 5, HlaváSová I.2*
1) Krajské nemocnice KÚNZ Ostrém, rádioterapeutické odd. Paskov
2) Krajská nemocnice KÚNZ Ostrava, rádioterapeutické odd „.

Pro plánování léčebného o&ařování nemocných s maligními ná-
dory se používá matematických modelů, které přibližně popisují
prostorovou distribuci dávky v ozařovaném látkovém prostředí*
Bšaaě užírané modely pro fotonové svazky C® a svazky urychle-
ných elektronů jsou keafrontováay a mapami dávkových distribucí
získanými experimentálně pcmooi automatického dozimetrického sys-
tému« J@ diskutována s&sda modelů s ©jcperimentem, možnosti přes-
nější approximace fit&eí jejich parametrů a celková vhodnost pou-
šití jednotlivých modelio
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MĚŘIČ DÁVKY A DÁVKOVÉHO PŘÍKONU NB ©201

GREGOR J., KMAPP K., SEKERA -.,.

TESLA - Výzkumný ústav přístrojů jsálaraé techniky,
koncernová účelová ©rgaaiza©©, Přemyšlení

Měřič dávky a dávkového příkonam NB 9201 je ur5em pro mě-
ření v životním prostřeéís, kde j© nožné měřit, dávkový příkon
od přírodních i nmělých zdrojů ionizujícího záření a rovněž umož-
ní naeření externí dávky0

Údaj o dávkovém příkoau je zobrazen na displeji a rovněž
je tnožňé jej zagasmemávat posaocí zapisovače.

Údaj o dáv&© a časia j© rovněž zobrazen pomocí 'displeje.
Všechny naměřené údaje jsou k dispozici v paralelním BCD

kódu pro případné spracovaní počítačem.
Přepínání jednotlivých rozsahů dávkového příkonu i přepí-

nání rozsata dávky j© automatické*
Přístroj pracnje s araioEaÉicIsýsn nulovánteo Dálka pracovisí-

ho cyklu je 20 s o ¥ždy p© uajplyauti této doby je k áispozici dal-
ší údaj o naiaiřeméia áávkovéia přík@mM i dávee.
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PŘfPRAVA VSTUPHÍCH DAT PRO SLJšBQVÁltf BRZDNÉHO
ELEKTROST9 METODOU MOHTE CARLO

HASÁK. V.1^, ANTOL M.2^
1) Katedra dozimetrie & aplikace Ionizujícího záření FJFX

SVUT, Praha
2) lístav jaderného výzkumu, Řeš u Prahy

Je proveetea® aaeljaa různých vztahů pro
průřezy brzdného zářeai, vybrána jejich vhodná kombinace,
prov@d@ny aaslytieké ©proxiroac© opravných funkcí udaných
v literatuře pou^e graficky a navržen model pro výběr
fotonů brzdného sářen£0



33

SOUVISLOSTI MEZI CHEMICICŽM LEPTÁNÍM A CHARAKTERISTIKAMI U Si/Au

JXETEKTORB

HANZLÍK J., TľKVA R.

Ústav organické chemie a biochemie ČSAV, Praha

Ve sdělení je ukázáno, jak geometrické, elektrické a detekční

charakteristiky i u Si/Au detektorů molům být ovlivněny průběhem re-

akcí při chemickém leptání povrchu výchozího křemíkového řezu*

Při použití řezů v rovině (111) a leptací lázně složené ze směsi

kyseliny dusičné a kyseliny fluorovodíkové jsou blíže zkoumány zá-

kladní podmínky a jejich vli^s uspořádání vnitřní struktury výcho-

zího materiálu, stav povrchu řezu, výchozí teplota systému, uvolňo-

vané reakční teplo a proudění leptací lázně kolem leptaného řezu.
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OPTIMALIZACE SLOŽENÍ VODNÍCH VZORK0 PRO MĚŘENÍ V DETEKTORU

S KAPALNÍMI SCINTILÁTORY

HEPPNEROVÁ M.,PLCH J.
Ústav pro výzkum,výrobu a využití radioizotopů,Praha

Je ukázáno,že dlouhodobá nestabilita a snížení účinnosti
vodných vzorků v kapalných scintilátorech je způsobena sorpcí
na stěnách kyv@to U scintilačních roztoků SĽD31,SLT31 a Unisolve 1
jsou optimalizovány koncentrace nosiče a obsah vodné fáze pro
snížení vlivu sorpce při měření vodných vzorků Co, Cs, Pm,
32 B . 238-
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RADIAČNÍ RIZIKO A PŘÍNOS HROMADNÍCH RADIOFOTOGRAFICKÍCH

VXSETŘENÍ /RP/ 7 RÔZNÍCH SKDPBflGH OB&álELSEWk

1 / ÍSiHrfl .T 2 /

l/Krajská hygienická stanice Středočeského kraje^Praha
2/Ih3titut hygieny a epidemiologiefPrí

7 referátu byly zhodnoceny výsleáky atudie o radiofoto-
gpafických vyšetřeníeh v® Středočeské* kraji v letech 1978 -
1980 s hlediska t,zT. prist@ipu zdůvodnění použití zdrojů
ionizujícího zářeaí,který je „jednía se základních přístupů
součaaaého syatésmi omezováaí dáTek.Spolačea»k^ príísos RP fy-
šetření byl poromáa s aákla^y /ztrátaiai/aa tato -vyšetření
jednak s použitím peněžního ©kviralentu výtěžnosti a strát
T důsledku ozářejoí, jednak bes peněžního ekviralentu - poror-
nánía průstěrného počtu ^zíakaňýeh" let žirota /výsledek
úspěšné léčby/ a průměrného poStu "ztracených" let Sirota
/důsledek pozdních následků osářaníAToto porovnání r obou
případech ukásalo na včela jeänosJtačBg? přínos RF vyšetření
pro společnost je-li provéděís© u osob storSíeb padesáti l«ti

Porovnání zvýšenýdh nÁKĹQäň na běžnou skiagrafii proti
přínosu ze snížení zdravotní ójn^ ukázalo,že zvýšené náklady
na akiagrafieký snímek by hjlj o®jen vyváženy aatíženín zdra-
votní újnj-jffll® náhrada RF ̂ I©třoní feiěžnysi vySetř«ní» skin*
grafický* by byla spojena ss sEaSn̂ fei Jistým přínose* pro spo-
lečnost*

Porovaáití rozdílu raazi skutéčsoia £etao»tí provédšuýcfe
RF vySetření a čeiaostí pož@Sovanou platnysi předpisy /ska«°
tečná četnost byla více jak dvakrát menší/ ukazuj* na kri-
ticky přístup lékařů a na nutnost přepracovat předpiay,upr®<=
vujíeí povinné preventivní s°tg vyšetřování plie#
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DOZIMETRICKÉ* VLASTNOSTI ČESKOSLOVENSKÉHO MĚĚIČE DÁVKOVÉHO PŘÍKONU

ZÁŘENÍ N-GAMA NDK 601

HESMANSK^ J.1/, PROUZA Z.1/, SEVERA L.2/, KODL O.3/, ZACHARIXŠOVA'

I.3/, TOMÁNKOVA' A. 2 /, SMUTNÍ J.1',, VELARTOVA* A. 3 /

1/ Ústav biofyziky a nukleárni medicíny FVL UK,Praha

2/ Výzkumný ústav přístrojů jaderné techniky Tesla,Přemyšlení

3/ Institut hygieny a epidemiologie, Centrum hygieny zářenís Praha

V tomto sdělení jsou shrnuty základní technické a dozimetric-

ké parametry Měřiče dávkového příkonu záření n-gama,, vyvinutého ve

VIÍFJT Tesla Přemyšlenís s ionizačními komorami jednak z hliníku

/SG 101, SG 102/, jednak tkáňově ekvivalentního materiálu /SK 101,

ŠK. 102/» Je analyzována energetická závislost komor ve veličině

tkáňová kerma pro fotonové záření s energiemi v intervalu od 42 keV

do 1,33 MeV. Je navržena možnost využití této závislosti k odhadu

příspěvku zářeni gama nízkých energií k hodnotě kermy. Dále jsou

uvedeny zkušenosti získané při rutinním používání přístroje v po-

lích různých neutronových zdrojů /Cf, reaktor WH-S, cyklotron U

120 M/ se zaměřením na citlivosti komor k jednotlivým složkám zá-

ření směsného pole.
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ÚCTKITOST TSEE ODEZVY PRO DETEKCI WĚMÉEQ ZÁĚESÍ BETA

HOBZOVi L.
Ústav dozimetrie záření ČSAV, Praha

Metoda tepelně stimulované exoelektroaové emise (TSEE) je
vhodná pro detekci měkkého záření beta0 V referátu jsou mvedesy
výsledky studia účinnosti TSEE odezvy pro záření beta v energetic-
kém rozsahu 18 - 800 keV za použití pěti zdrojů záření s laaximál-
mi energiemi emitovaných částic beta v této oblasti (%, 4C 9 % i 8
1 4 7Pm, 2 O 4T1) a jednoho zdroje s energií vyšší (9CSr-9°Y). Hodnoty
TSEE odezvy pro zářeni beta byly vztažeay k hodnotám TSEE odezvy
pro záření gama standardizovaného svazku Co. Pro detekci byly po-
užity tři druhy detektorů Lif0 BeO, llgO,. Bylo prováděno srovnání
vyhřívacích křivek pro záření lbeta a gama, byla vynesena závislost
účinnosti TSEE odezvy na energii záření beta a stanoveny dolní mě-
řitelné hranice dávky pro jednotlivé zdroje zářeiií a detektory.

tí



POUŽITÍ MATEMATICKÝCH MODELŮ V HODNOCENÍ VLIVU JADERNÍCH
ZAŘÍZENÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ!

HGRYNA J.
Ústav jaderného výzkumu i fíež

38

Radioaktivní látky „ uniklé z jaderných zařízení d©

ate©sfé2ry8 pewehwych, neb® podzeiraíeh vod se šíří k

přím j nebo prostřednictvím potravinových řetězců. Probíhající

procesy jseu popis©vány diferenciálními rovnieeiai»Takt© sestavený

raate«&tiel^ medel ja vždy zů®dn®aa§Q&$& obrazem skuteSnestij,

c@ž je dán® jedraak aašiai jaeiSplaijrKi znalostmi sledovaných je^ů

a neúplaestí vstupních dato K dalšín zjednodušením se přistupuje

v průběhu řešení rovnic z matematicích dŮTOdů© Na základě

ksžäplexnesti popisus potřebě vstupních údajů a techniky řešení

diferenciálních rmmic lze raališit několik úrovní matamatických

modelů*

Modelů rušivých drovní lze pak na př & využít v průběhu

sctoralovacího řízerí tak3 jak vzrůstají nároky schvalovacích

orgánů na průkaznost předkládaných dokumentů a snalosti © lo-

kalitě a zařízenioNa druhé straněs jestliže použití jednoduchého

modelu za pesimistických předpokladů prokáže přijatelnost vliwi

zařízení na životní prostředí, lze se vyhnout nejen ušití slo-

žitého modelu, ale ušetří se i náklady na další průzkum lokality0

V referáte jsou ukásáriy modely různých úrovní a možnosti jejich

použití.
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PRÍSPEVOK K SPEKTROMETRII BRZDKJÍHO ŽIARENIA U BETATRÔW.

HRABOVCOVÁ* A. 1\ NIKODÉMOVA" D, 1^ LAGINOVA* V« 2 )

1) Výskumný ústav preventívneho lekärstva9 Bratislava

2) TÍstav klinickej onkológie, Bratislava

Vyšetrovali sme radiačnú situáciu v ožarovni vysokoenerge-

tickéhoa terapeutického.zariadenia = betatrónu Siemens 42 MeV9

z híadiska kvality rozptýleného brzdného žiarenia. K tomuto úče-

lu boli využité fofconeutrónové reakcie na vybraných prahových

detektoroch (197Au9

 nhn0

 6 3Cu, 5 8Ii f

 5 4Pe, l 2C, 6*Zn, 2 3 8 U ) ,

pre ktoré sa použili účinné prierezy príslušných reakcií (gama,n)9

publikované Bermanom /1/ a vyhodnocovací výpočtový postup SAHD»

Rovnako sme sa pokúsili stanovit spektrá sekundárne rozptýlených

fotónov pomocou scintilačneg gama spektrometrie, pričom ako scin-

tilátor slúžil NaJ(Tl) kryštál (.3x3"). Namerané prístrojové spek-

trá sa spracúvajú s využitím matice odozvy stanovenej z meraní a

špeciálnych analytických výpočtov /2/«, Predpokladáme, že získané

výsledky prispejú k presnejšiemu stanoveniu prídavnej radiačnej

zátaže pacienta rozptýlísiiýra žiarením, ako aj pri riešení problé-

mov ochranného tienenia na pracoviskách tohto druhu.

/!/ Berraan B»L#: Atlas of photoneutrons cross sections obtained

with monoenergetic photons©

UCRL-784-82, Lawrence Livermore Labo9 197S

/2/ Berger M.J., Seltzer S JU.s Response functions for sodium io=

dide scintillation detectors*

NIM 104 (1972), 317-332
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UPLť-TNl'SE NEUTRONOGRAFIE V ME ZIOPERAČNl'DIAGNOSTICE KOSTNÍCH
NÁDORŮ?

HRDLIČKA Z.
Ustav jaderného výzkumu, Rež

Chirurgické zákroky odstraňování zhoubných nádorů na kostech představují
komplikovanou úlohu mimo jiné také proto, že spolehlivá rekognoskace efektivní-
ho rozhraní zdravé a zhoubné tkáně histologickou analýzou je ztížena nutností
předchozí dekalcifikace, což představuje až několikadenní zdržení. Hledají se
proto cesty k rychlé pooperační, případně mezioperační diagnostice. V literatuře
je poukázáno na potenciální možnosti neutronografie pro tyto účely.

V přípravě návrhu metodiky neutronografického vyšetření bioptických pre-
parátů byla na neutronografickém pracovišti UJV provedena orientační experimen-
tální série snímků několika vzorků zhoubných kostních nádorů a výsledky byly
konzultovány s chirurgickým a histopatologickým pracovištěm. Zjistilo se, že ze
surového materiálu nemohou být získány relevantní informace a že vzorky pro ra-
diografii musí být speciálně připraveny. Vyhovovaly vzorky tlouštky cca 10 mm
z příčného řezu vyjmutého nádoru.

Byly pořízeny paralelně neutronografické i rentgenografické snímky, z je-
jichž prohlídky lze učinit tyto závěry:
- Neutronografické a rentgenografické zobrazení zdůrazňuje každé jinou základní

složku kostního komplexu: neutronografie měkké části, včetně nádorové hmoty,
rentg«nografie pak tvrdé části, především minerální nosnou strukturu kosti.
Získává se tedy de facto separátní zobrazení měkké a tvrdé struktury, bez vzá-
jemné interference r

- Volba tlouštky vzorku představuje vhodný rozměr z hlediska jak radiografické-
ho zobrazení, tak vlastního jeho vyhodnocení „

Závěrem lze konstatovat, že neutronografický snímek spolu s remtgenogra-
fickým přinášejí bezpochyby novou kvalitu informace, pro jejíž analýzu je třeba
nalézt kvalifikované a jednoznačné postupy.

Na základě uvedených výsledků je vypracován návrh standardní metodiky
radiografického vyšetření bioptických preparátů a jsou vytypovaný další směry
rozvoje metodiky.
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FBÍPRAVA CsSO4-I)y A JEDNA Z MOŽSíOSří ZHOTOVENÍ TI. DETEKEQRU

HRUŠKA J.
Ústav dozimetrie záření ČSAV,

V práci j©
krystalisaeí z
laboratoři, a

aparatura a příprava GeSO^-Dy pomalou
sírové, prto^Délitelaá v bSiná eheaické
SL áetaktorů ^ tvaru nalých disků pro
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EFEKTIVNÍ DÁVKOVÝ EKYIVALENT V NUKĽEÍHHÍ MEDICÍNĚ -

PBOEĽÉHľ STAHOfEHÍ A PŘÍKLADY APLIKACE

HUŠÄK V.1) ŠEVC J.2^ ZEZULKA. L.3^

1) Klinika nukleární medicíny, FN a LF UP, Olomouc

2) Centrum hygieny záření, XHE, Praha

$ Oddělení hygieny séření, HěHS, Ostrava

Veličila "©fektivní dávkový a&vivalent" byla zavedena v pub-

likaci ICRP 26 z r, 1977 pro účely limitování dávek pracovníka se

zdroji záření v případě nerovnoměrného ozáření těla. Radiační zá-

těž je vyjádřena jediným údajem, který se získá aplikací váhových

faktorů na dávky v jednotlivých orgánech a sečtením takto získa-

ných dávkových příspěvků* Jsou diskutovány problémy stanovení efek-

tivního dávkového akvivalostu po aplikaci radiofarmak pacientům

v nukleární medicíně. Není „j@ště sjednocena metodika stanovení

této veliSiny - rozdílné ponaiité postupy při výpočtu vedou i k roz-

dílným hodnotám efektivního élávko^ého ekvivalentu. Někteří autoři

navrhují uvažovat v nukleéimí medicíně "somatický dávkový ekviva-

lent91, který na rosdíl efektivního dávkového ekvivalentu zavedené-

ho ICE? nezahrnuje genetiebé účinky záření. I přes uvedené nedoře-

šené otázky je aplikace ef@Mivního dávkového ekvivalentu velM

ui'iteSníl, jelikož dovoluj©s l) smdná vyjádření radiačního rizika

z daného vyšetření, jehož zmlcst je nutná pro vážení s přínosem

tcsřioto postupu^ 2) jednoduché porovnávání radiofsirmak z hlediska

radiační zétěše, jež ukazuje, kterým radiofarmakům je třeba dát

přednost v souhlase s principy radiační ochrany pacienta^ ^ jed-

noduché porovnání aátěže z radioisotopových a rentgenových vyšet-

ření. Tyto aplikace efektivního dávkového ekvivalentu jsou demos-

strovány na příkladech spolu s konkrétními závěry pro praxi nukle-

ární medíe£ny.
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STAHOVENÍ AKTIVITY PŘÍRODNÍCH ÄADIOÍÍUKLID& VE VEĽKOOBJE-

MOVÝCH VZORCÍCH METODOU POLOVODIČOVĚ SPEKTROMETRIE GAMA.

H8LKA J., MALATOVÁ I., BUČINA I,, RULfK P., MICHÁLEK V.

Institut hygieny a epidemiologies Praha

Pro dosažení potřebné citlivosti měření aktivity pří-

rodních radiomiklidů ve složkách životního prostředí, ,

v exkretech atd» je nezbytné použití vzorků ve velkém J

objemu©

V práci jsou popsány metody stanovení účinnosti při

měření velkoobjemovýcb vzorků o různé měrné hmotnosti a

různém složení. Pro různé geometrické konfigurace jsou

vypočteny minimálně detekovatelné aktivity a minimálně

detekovatelné měrné aktivity pro jednotlivé nuklidy a

pro i tmě s i typického složení o Citlivost měření je disku- .'

tována ve vztahu k praktickým hlediskům přípravy vzorků

a dostupnosti měřících nádobek.



KALIBRACE HPGe A Ge(Li) DETEKTORU PRO VEĽKOOBJEMOVÍ

VZOBKY.

HULKA J., RULÍK P., MÄLÍTOVl I., BUČINA I.

Institut hygieny a epidemiolog!e9 Praha

Jsou popaiány dve metody pro stanovení detekční účinnosti

v píku totální absorpce v závislosti na energii fotonů, geo-

metrii vzorku a ssmoabsorpcl v němo Jsou určeny zejména pro

objemné nestandardní vsorky různých rozměrů a složení jako

jsou aerosolové filtry % v©lkoobjemových čerpadel, vzorky ex-

kr©t a stavební materiályo

¥ první metodě použité v energetickém rozmezí 60 až 1836 keV

je prostor kolem detektoru zmapován do vzdálenosti 10 cm běžně

dostupnými bodovými zářieio které po korekci na pravé koinci-

dence poskytují soubor tafiaot účinností v bodech kolem detek-

toru. K interpolaci tšeftt© feodmot byla použita semiampirická

funkce. Dstekční úSinnost pro velkoobjemový vzorek je pak vy-

počtena numerickou integrasí této funkce násobené samoabsorp"

ční funkci. Při opravě na samoebsorpci je použita efektivní

drána fotonu ve vzorku9 odhadnutá pro energie menší než 300 keV

metodou Honte Carlo a n&& tuto energii pomocí efektivního stře=

du detektoru. V druhé m@todě použité pro energie poů. 300 lce¥

je detekční účinnost v píku totální absorpce počítána metodou

Monte Carlo přímo. Rozměry a poloha krystalu potřebné pro vý°

počet byly získány z rentgenového snímku detektoru <> Je disku-

tován vliv těchto parametrů na přesnost výsledků., Hodnoty účin-

nosti vypočtené oběma metodami jsou porovnány s hodnotami

kanými experimentálně.
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SPSCTHOMETBIE LPE POMOCÍ DSPF

CHiRVlT J.

Ústav dozimetrie záření C-SAV, Praha

V práci jsou uvedeny výsledky studia závislosti Isptaeí
rychlosti V+ ve stopě v sá^islosti na hodnotách lineárního
přenosu energie*Studovaa$s materiálem je nitrát celulózy
CA 80-15 firmy KodakoPso kalibraci byly použity vzorky ozářené
částicemi s hodB©t©si LPE v rozsahu 843,9-17256 Me? cm / g.
Možnosti spektrometrie LPI n& základě některýeh parametrů
chemicky Isptaných stop částic je diskutována na příkladě
vsorkt oaářenýefe kosmickým šeřením sa palubě kosmieké lodi
typu Saljut během dlouhodobáfeo letu v roee 1982.
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STAÍfOVlllí DOZZMIŤRICK&H VELIČÍM SMESNÝCK POLÍ UBUfHOlltJ
A ZiSÍEjrf GAMA

JAKEŠ J # 1 \ SCHRAUBE H.2^
1) JCatedra dozimetrie a aplikace ionizujícího zářeni FJFI

SVUT, Praha
2) Institut for StrahXensehuts, GB? Neuherberg

proporeioBálni poSítaS plněný
tkániekviralentním pljnom na bázi propanu byl poušit ke
stanovaní spekter linealaí energie a odvozených mikrodozi-
metrických veliôia ve volaem prostoru a v cylindrickém
fantomu» ¥ práci je strtaSmě popsána metoda založená na
rozdělení měřeného intosvalu lineální energie od O„O5 keV//Uia
d* 1500 keV/íUm do čtyř eabspektor zaznamenaných, při různéra
elektronickém a plyseván 33síl©s£. Jsou uvedeny výsledky
získané počítačem © vniti%ím průměru 1,24 cm simulujícím
rozměry tkáně 1 ««ia a & /aa v polích monoenerge ti okých
neutronů se střední energia 0.5T MeV, 2807 MeY, 5,25 MeV
a H 9 8 MeV a štěpného spektra

 2 5 2Cf e
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7 IONIZACÍCH KOMOŘÍCH TI 8VAZWB 2ÍSUÍ (SAKA S°Co

I., S070TSÍ J», JIROUgEK F.
íístav dozimetrie záření dSAV, Praha

SOTÍfi I S»

7 práci jsou uvedeny výsledky mifoal účinnosti »t>3ru
iontů r cylindrických ionizaSnioh keaaesáoh (Viotoreen

•a •»

Inteifcomparieon 415 - 10 ca J , VAK 253 ° 1,5 CK^, 3sldwia-
Parmer - 0,6 om ,̂ JAK 252e1 °° 0,05 om )̂ re svaska »ářeni ga-
na Co« SaturaSiíí křivky "byly měřeny P^o rusae e^osicní
příkony (T rossalu 6«10**̂  ~ 3c10 A*kg )• Experimentální
výsledky j satá sr©vméay s B©®5©vou taojcií (Boag <?•¥•
1980),
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JEDNODUCHÍ VODNÍ KÄLQRIMETR K MŠŘENÍ ABSORBOVANÝCH J2ÄVEK PSi
LINEÄRNÍM URYCHLOVAČEM ELEKTRON^ TESLA-4 MEV

JANOVSKÍ I.
Ústav jaderného výzkumu, Řež

Při ozařování urychlovačem elektronů Tesla-4 MeV (výkon 1 kW)

v Ústavu jaderného výzkumu v Seži slouží k měření dávek jednoduché

vodní kalorimetrys obdobné těm, které byly vyvinuty pro svazky o

energii 10 MeV. Absorbátor kslorímetru tvořený polystyrénovou

Petřino miskou naplněnou vodou (průměr 9 cm, tloušíka 1,1 g.cm )

do níž je zabudován perličkový termistor je uložen v pouzdře z pě-

nového polystyrénu. Termistory jsou kalibrovaný v rozsahu teplot

18»45°C a závislost odporu na teplotě je zpracována dle rovnice

t=b/(liiR-ln^)-273,15+k1+k2CR=Hsti,)
2

9 kde R t ř je průměr z hodnot

odporu při nejnižší a nejvyšší teplotěj konstanty g,b,k_a k 2 se
f 21

vypočtou metodou nejmenších Stvercůo ' Kalorimetr se ozáří rozmí-

taným svazkem elektronů na dopravníku a ze změny teploty At(°C) se

průměrná absorbovaná dávka P(kGy) vypočte dle rovnice D=K.At.

Ksjm.c^ttm.. 0,2389), kde nu je hmota (g) i-té" složky absorbátoru

a c. příslušné specifické teplo (cal.g" ,°C"" ); pro užitý typ kalo-

rimetru K»^3,5 J.g" .°C~ « K určení lokální, např. povrchové dávky,

je třeba stanovit hloubkovou distribuci dávky v absorbátoru a určit

příslušný převodní koeficiente Kalorimetr slouží zejména ke kali=

braci rutinních dozimetrů typu tenkých folií a je vhodný k měření

absorbovaných dávek ̂ 5-70 kGy.

Literatura.

(1) N»W.Holm v: Radiation Dosimetry, vol.3s vyd. P«HoAttix a

E.Tochilir., Academie Press, New Xork 1969, str. 880.

(2) B.Lynggôrd: Thermistors for Temperature Measurements on Calo-

rimeters, Risjr Report, 1977.



49

SPEKTRA BEUTROUŮ PO PRŮCHODU ŽELEZEM

JMSKÍ B.
Ústav jaderného výzkumu, fiež u Prahy

Jsou uvedeny výsledky měření spekter neutronů po průchodu
železnou vrstvou v kulové popř. válcové geometrii. ELouščka
vrstvy železa, (popřs nerez oceli) byla 15 -f 70 cm. Jako zdroj

252 9
bylo použito Cf (10^ n/s). Spektra byla měřena metodou od-
ražených protonů v energetickém intervalu 20 keV + 10 MeV.

Jsou uvedeny též výsledky srovnávacích měření, kterých se
zúčastnila tato pracoviště: Skoda 2ES Plzeií (pořadatel), ZfK
Rossendorf y Ú"JV Řež* Výsledky jsou porovnány s analogickými mě-
řeními jiných laboratoří a s výpočty provedenými v ÚJV Řeže

F.!
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ETALON AKTIVITY 1 3 l I V PLYNNÉ FORMĚ

JASANOVSKÝ" P.

Ústav pro výzkum,výrobu a využití radioizotopů,Praha

Etalon,absahující ig roztoku elementárního jódu

v etylenglykolu,značeném I,je uzavřen v 5 ml skleně-

né ampuli.

Byla zhotovena serie etalonů 100 Bq, 3 kBq a 100 kBq

mající obsah nosiče 100>ug/g roztoku.

Chyba stanovení /PS99%/ byla 3,5%,zahrnující rela-

tivní měření pomocí Nal/Tl/ scintilační detektor a chy-

bu absolutního stanovení základního etalonováho roztoku.

Převedení etalonu do plynné formy je s výtěžkem 99%.

Etalon je vhodný pro kalibraci zařízení pro stanovení

objemové aktivity atmosféry v jaderných elektrárnách a

může být použit v rozsahu 1 - 1 0 Bq i" , což odpovídá

anorganické formě jodidů vyskytujících se v jaderných

elektrárnách.
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STANOVENÍ NÁBOJOVÉHO IMPDLZU nSi/Au DETEKTORU Z NAMÍBENÍCH HODNOT

JISL TYKVA R.2), FIALA J.2>

1) Výzkumný ústav strojírenské technologie a ekonomiky, Praha
2) TÍstav organické chemie a biochemie ČSAY, Praha

Informace o průběhu nábojového impulzu, vzniklého při detekci
částice v nSi/Au detektoru,, mohou pria pět k popisu mechanismu čin-
nosti a k optimalizaci pracovních podmínek detektoru,, Z těchto hle-
disek sledujeme v předkládaném sdělení střední hodnotu průběhu ná-
bojových impulzů vyvolaných kolimovaným svazkem identických mono-
energetických částic* Postup se opírá o přibližnou znalost třídy
funkcí q(t), popisujících proběh nábojového impulzu. Funkce q(t)
v uvažované třídě mají analytický tvars

q(t) = A [ eacp ( - t/ t s f ) - e x p f - t / r )],

kde A je amplituda signálu, ^ - časová konstanta charakterizují-
cí odvod nosičů z vnitřku detektoru ssa elektrody a ť je časové
konstanta charakterizující vybíjení detektoru přes pracovní odpor•
Hodnoty konstant určujeme ponocí ite^ační metody hledající nejlep-
ší aproximaci měřeného napěío^éaa impulzu v(t) na napěťovém analy-
zátoru. Průběh tohoto impulzu j® dán vztahem:

v(t) = J""1 { A c JOJ ) ? [q(t)]
kde v/ , J oznaSují přímou a zpětnou Fourierovu transformaci,
A(jco) naměřenou souhrnnou frek^anční přenosovou charakteristiku
předzesilovače a tvarovacíh© ^©silovače. Získané výsledky is©n vy
užitj^ k určení optimálního nastavení tvarovacího zesilovače z
diska rozlišovací schopnostío
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SKÚSENOSTI S ČESKOSLOVENSKÝMI PEVMOLATKOVÝMI PLASTICKÝMI

DETEKTORMI STÔV fľPU CE-39.

JUST L.^KUDELA K. ̂ HOUSKA M«,2/

SOBEBEIGNEE B*
2/,VACÍK J, 2 /

1/ Ústav experimentálnej fyziky SA?, Košice

2/ Ústav makromolekulami chemie ČSAV, Praha

Práca obsahuje výsledky,ktoré sme dostali pri vyhodnocova-

ní stôp jadier v plastických detektoroch pripravených na báze

allvldiglykolkárbonátu /ADC/,známych pod názvom CR»39.Dobré re-

gistračné vlastnosti týehto detektorov a jednoduché metodika ich

vyhodnocovania predurčuje ich k použitiu v kozmickom priestore,.

Registračné charakteristiky týchto detektorov veľini závisia od

ich chemickej prípravy a vyhodnocovanie stôp v nich závisí

na leptacích podmienkach.

Naše plastické detektory,ktoré sme testovali, sú folie z

CR=39 o hrúbkach 40 a 100p,m« Tieto folie plastických detektorov

boli pripravené polymerizáciou ADC inicializovanou diisopropyl<=

perkarbenátom medzi float-sklami pri konštantnejt nie veľkej,

polyraerig&Čnej rýchlosti,

V laboratórnych podmienkach sme žiaričom Am ožarovali

detektory «C-5&sticanii s energiou 5«5 Me'VoČastice dopadali kolmo

na detektor a prechádzali vzduchom hrúbky 2 f 10,20 alebc 30 miSo

Leptanie sa robi.io v 6»25N MeOH pri 4 teplotách roztoku s r6gný=

mi leptacími časmio Určenie pára-

me ;rov stôp a výpočet geometrie

dráhy sae robili štandartnými me=

to<?amio V práci sú porovnané naše

výsledky s hodnotami publikovanými

v literatúre p. ,2] P r e CR°39= Ma

obro je závislosť podielu leptá-

cích rýchlostí V-l od svýškového

dobehu Ro Cv=v^/v. , ̂ t"=rých<, leptán.

v stopejV^=rýcholep<, v materiále^)

Dosiahnuté výsledky ukazujú,že cha-

rakteristiky našich detektorov CR-=39 sú v dobrej zhode s charak-

teristikami detektorov CR=39 popísanými v literatúre,,

Literatúra:
MSomogyi G. jATOMKI Kozlemények Suppl= $1979, 21/29 1=53
£2]Fev/s A.P.,Henahaw D.L. ,Nucl.Inst. Meth. ,19ä2, IJX* P17-529

r-í
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ZXVISLOST PŽI vfpoSiro vlvm. VJTITSNÍ KOHTAMHÍACE

MHALA.CÍ

ELIMMI ¥«

Institut hygieny a epidemiologie, Praha

V modelech transferu radionuklidů do životního prostře-

dí nebývá část věnovaná odhadu dávek inhalací řešena uspo-

kojivě pro všechny věkové skupiny populace.

Závislost úvazků dárkového ekvivalentu na věku v době

příjmu je obecně dána rozdílnostmi v metabolismu, v archi-

tektuře r aspiračního traktuj, v dechových parametiech a T po-

stupném růstu jednotlivých orgánů i celého organismu*

tíôast zmíněných vlivů ve výpočtovém modelu je postupně

řešena a jsou hleáány koateétní kvantitativní vztahy tak0 aby

výsledná věková závislost pro nedospělou ôást populroe lépe

vystihovala reálnou situaci0
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TEORETICKÁ* KALIBRACE LETECKÉHO SPEKTROMETRU PRO POTŘEBY
HAVARIJNÍ DOZIMETRIE OKOLÍ JADERNÍCH ELEKTRÍREK

KLUSOf J^\ ÔECHÄC T. 2 )

t STREDOV/ A.
3 ;

1), 2) Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
PJPI ÔVUT, Praha

3) Výskumný ústav jadrových elektrární, Jaslovské Bohunice

Ha základě programu pro modelování transportu záření
prostředím metodou Monte Carlo byla zpracována metodika
teoretické kalibrace scintilačního spektrometru umístěného
na palubě vrtulníku ve ísvolené výšce nad izotropním zdrojem
homogenně rozptýleným na nekonečném rozhraní zemina-vzduch ,
simulujícím velkoplošnou povrchovou kontaminaci terénu.
Program zahrnuje rozptyl v zemi&ě, interakci sáření ve
vzduchu a zjednodušenou formou i vliv konstrukčních prvků
vrtulníku. Z vypočtených modelových spekter vstažených
k energii a plošné emisi zdroje lze stanovit matici odezvy
spektrometru, umožňující provádět dekonvoluci reálných
experimentálních spekter a stanovit z nich odpovídající
plošnou emisi zdroje a její spektrální složení,. Program je
urSen pro energetický interval 0,5-3 MeV. Výsledky modelo-
vého výpočtu (s modifikací na homogenní objemový zdroj)
pro energii * K a odpovídající experimentální uspořádání
fcyly porovnány s výsledky experimentální kalibrace leteckého
spektrometru DIGRS-3OCS (8 krystalů UaJ(Sl) 0 6« x 4")
pro tzr, draslíkové okno (1835 - 1„55 MeV), která byla
provedena nad lokalitou se známou konstantní koncentrací
* K v půdě. Pro tentýž Styřkanálový spektrometr byla staao~
vena matice odezvy pro energie zvolená uprostřed nastavených
energetických oken*
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EXPOZICE PACIENTU IOIJIZUjfcfMU PŽI RADIODXAGNOSTICKYCH

KODL O., KUlfZ E., Š1JOBR J # ř BUČINA I.t KLIMEKT V.
1/ MTKUŠOVÁ* M.

1/ Institut hygieny a epidenilologie9 Prrha

2/ Institut pro další vzdělávání lékařů a farraaceutů, Praha.

Jako veličina, která vyjadřuje radiační zátěž pacientů při

rentgenovém vyšetření, byl svolen efektivní dávkový ekvivalent.

Ze shromážděných, údajů o jednotlivých vyšetřeních, sebraných

na vybraných radiodiagnostických pracovištích v ÔSR, byl určen

efektivní dávkový ekvivalent počítaný pomocí váhových koefi-

cientů uvedených v doporučení ICRP čo 26 a modifikovaný efek-

tivní dávkový ekvivalent, který je vhodnější pro hodnocení

zátěže populace* V příspěvku jsou uvedeny hodnoty obou dávko-

vých ekvivalentů pro 12 radi. o diagnostických vyšetření a od-

hadnuty kolektivní dávky a z nich plynoucí zdravotní újma

a průměrný efektivní dávkový ekvivalent na obyvatele.
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MEZINÁRODNÍ SPQLUPRÄCE ÚWVR V METROLOGII RADIONUKLID8

L.KOKTA, P.DRYÄK, J.KITS

Ústav pro výzku,výrobu a využití radioizotopů, Praha

V ústavu pro výzkum,výrobu a vyžití radioizotopů se

zabývá astrologií radionuklidů více jak 25 let.V důsledku

toho je ústav pověřen zabývat se primární a sekundární

etčílonáží i v mezinárodním měřítku o

Hlavní směry mezinárodní spolupráce jsou:

1/ Spolupráce v rámci RVHP

2/ Spolupráce v ICRM /Mezinárodní výbor pro metrologii

radionuklidů/

3/ Spolupráce v BJPM,IAE&

Jsou podány informace o činnosti ČÍVWR ve výše uvede-

ných organizacích.



sgi

57

SYSTÉT,: SEJVAL - ZHODKOCEHÍ DOZIMETRICKÉ KONTROLY V PROVOZU
J3 DUKOVAirí"

Josef KOPEC, Aleš JOH2T
Jaderná elektrárna k.Ti- Dukovany

Je podán základní popis systému a kritické posouzení jeho nos-
ností jakožto prostředku pro hodnocení radiační situace a pro zajiš-
tění ochrany personálu v provozu J3.
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RADIOLOGICKÁ KLASIFIKAČNÍ STUDIE LOKALITY DUKOVAEY

Josef KOPEC, Vladimír TOI.IAJ

Jaderná elektrárna, k.p. Dukovany

Hodnocení radiační situace a eventuálních následků v okolním

prostředí JS Dukovany bude realizováno výpočtovými metodami na

základě monitorování aktivity výpustí a meteorologických a hydrolo-

gických parametrů. Výsledky se vztahují jednak k prípustným limi-

tům, jednak k historicky vytvořeném stavu v období před vlastním

provozem J3.

pro aplikaci výpočtových modelů i pro interpretaci výsledků

je nutno sumarizovat údaje p základních složkách ŽP a klasifikovat

jejich radiologickou kvalitu (tzn» koncentrace RA látek ve slož-

kách a dávkovou zátěž jednotlivce v zájmové oblasti).

Gtudie sumarizuje, ve čtvercové souřadnicové síti, potřebné

podklady - morfometrické9 pedologické, hydrologické, meteorologic-

ké, demografické, údaje o zemědělské.produkci atd. a výsledky po-

tenciální radiační situace na základě projektových dat o výpustích.

V návaznosti pak je proveden návrh autorizovaných limitů a

referenčních úrovní pro JiÁ výpustí "U;U a návrh koncepce monitoro-

vacího programu P.A kontroly složek ŽI'-

Závěrem jsou uvedeny výsledky tohoto programu z přodprovocní-

ho období, t.j. zmapování a klas Ifikace Í: iok:..udo.-:'ů-:I ct;.V':. •- loka-

l i t ě JÍ::ÍU.



Studován je vliv energetického spektra elektronů na tvar
hloubkových dávkových křivek pro široký svazek elektronů kolmo
dopadajících na vodní fantom. Při výpočtech se vychází z algoritmu
založeného na hloubkových dávkových distribucích vypočtených me-
todou Monte Carlo Bergerem a Seltzerem pro široký svazek mono-
energetických elektronů. Studovány jsou zejména vztahy mezi polo-
vičním dosahem HCQ a střední @nergií ľ elektronů a mezi praktic-
kým dosahem R a nejpravděpodobnější ©aergií E elektronů*
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VLIV ENERGETICKÉHO SPEKTRA EĽEKTROHU IA TVAR* HLOUBKOVťCH
LÁTKOVÝCH KŘIVEK VE VOLE

KOVÁŘ I.
Ústav dozimetria záření ČSAV, Praha

I



PRAKTICKÉ ASPEKTY POUŽITÍ DETEKTORU" NA BÁZI Ge PRO ANALÝZU VEĽKO-

OBJEMOVÝCH VZORKU

KOVÁŘ P.,DRYÍK P.,KOKTA L.

TÍstav pro výzkum,výrobu a využití radioizotopů,Praha

Analýza kapalných nebo sypkých přírodních vzorků je prová-
děna v Marinelliho nádobkách o obj ©mu 2 1. Měřící zařízení na bá-
zi Ge(Li) detektoru o relativní účinnosti 13% a rozlišení 2,0 keV
umožňuje dosažení detekčních limitů 0,1 a 1 Bq/1 podle druhu mate-
riálu a nalezeného radionuklidu.

Účinnost detekce pro přírodní materiály lze získat jako
funkci energie a hustoty vaorku.
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VPLYV NEROVNÉHO POVRCHU PACIENTA NA ROZLOŽENIE DÁVKY.

KRÁLIK G.

Ústav klinickej onkológie v Bratislave

Pri praktickom ožprovaní pacientov s väčším poľom sa často

stretávame s tým, že povrch pacienta nie je rovný a kolmý na os

dopadajúceho zväzku žiarenia. Vzniká tu otázka rozloženia absor-

bovanej dávky v tele pri šikmom dopade zväzku na rovný povrch,

pri kolmom dopade na zaoblený povrch a ich kombinácia - šikmý do-

pad zväzku na zaoblený povrch pacienta,.

V práci sa rozoberá problematika zmeny rozloženia dávky pre

elektrónový a brzdný zväzok betatrónu 42 MeV» Merania sa previed-

li vo vodnom trojrozmernom e RFA - 3 s použitím polovodičových

detektorov a denzitom&tra fy Theradoss v homogénnom vestyrónovom

fantome ako i v nehomogénnom randofantome. Výsledky sú spracova-

né do grafov a tabuliek.



62

(SNERÍTOR HEUTRONŮ J-15

mÁLÍS. M,, TICHÍ M.} SPORKÍ F.
Ústav doaiuetrie záření ČSAV, Praha

Je popsán neutronový generátor typtt J 15 fraaeousské fir-
my Assistance Iaduetrielle Dauphin©is© a provedeno srovnáni dosa-
žených paraaetrů a parametry uvadeajni výrobeea* ZvláStnl poser-
no at je věnována syatáam sonitora eoioc neutronů a jeho abaolntnž
kalibraci.



63

PRŮCHOD 14KEV NEUTRONŮ OLOVEM

KRÁLÍK M,, TICHÍ M., SPORSÍ 7.
Ústav dozimetrie sáření ČS&V, Praha

Jsou presentována spektra 14EtoV msutronů po průchodu olo-
věnou deskou o tloušíce 3 a 15 cm* Spoírtra byla saěřena aetodow
odražených protonů a Bonaerevya spekts^a^trem. Údaje Bocnerova
spektrometra byly ^hodnoceny progranan SA.HD II. Experiaentélaě
stanovená spektra jama ®r@vnána se spsľrtäry spo č tanými aetodo«
Monte Carlo.



O O
RADIAČNÍ ZÍTĚŽ PRACOVHÍKU HA ÚLOŽIŠTI RADIOAKTIVNÍCH ODPADU

KROPÍKOVÁ* S.

Ústav jaderného výzkumu, Řež

Jsou uvedeny výsledky výpočtu expozičních rychlostí
gama v nejexponovanějších místech PS 44 a tedy i odhad
radiační zátěže pracovníků na úložišti. Určení expozičních
rychlostí je provedeno pro obsluhu jeřábu nz úložišti, pro
kontejnery s HAO, SAO, VAO9 pro kontejnery na sorbenty a
na koncentráty pro zařízení na odbžr vzorků vstupních VAOS,
provozní nádrž na koncentrát, filmovou rotorovou odparku,
pro zásobník sorbentu, směšovací nádrž, zásobník na kon~
centrát, dále pro stínící blok pro průzor, pro stínící dve-
ře pro transportér a pro otočné stínící dveřeo



Zpráva o prvých léčebných aplikacích
lineárního urychlovače v Plzni:

Kubát A., Stuchlová A., Havránek K., Mach J.

Rádioterapeutické oddělení FN-KČNZ Flzeň.

Průmyslový lineární urychlovač Neptun 10 byl vybaven potřeb-
nými doplnky a využít k léčbě nemocí, které vyžadovaly ozáření
velkých objemů. Výhcdami jsou široký úhel vystupujícího svazku
pri vysoké homogenitě, krátké ozařovací řasy a ostré ohraničení
svazků. Při srovnání účinku ozáření LOU. a kobaltových ozařova-
Sfi je díle žitý rozdíl v rozložení dávky. U L.U. je homogenita
czařcvacíhc sv&zku + 3% zachována až těsně k okraji svazku a
rozdíl mezi &ax\mero">z minirrur dávky při ozařování dvěma proti™
lehlými poli ,je menří.
Cd lf:.4.19Bí? ó c 11.12. 1982 byle ozářeno celkem 22 nemocných.

Z rř.cn byla u 1? nemocných ozářena břišní dutina, u čtyř nad-
br̂ irňč.ní uzliny plástovou technikou, u dvou TNI, u jedné c.n.s.
CzářiTii. břigní futiny by.lo podle očekávání tolerováno hůře než
csiření hrudníku nebo c.n.s, Zotavování krvetvorby postupovalo
pcr.alu. Z ozářených ae do pracovního poměru první vrátila za
P jľvlpíeu od začátku léčby 18-letá nemocné s Hodgkinovcu chero-
v.ci: kr^niVh a mediaistiriálních uzlin po 02áření nadbráničnťch
^ p^rsaort.álních uzlin a fleziny. Velmi, pokročilá onê .c čnění ns-
v-yl » ozáľením ovlivněna.
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SOUPRAVA PRO MĚŘENI LYOT.JMUÍISCENCE

KUBÍČEK I.1', BOUČEK J, 2\ SOLNIČKA E.1*

1) Ústav hygieny práce v uranovém pr&ayslu, Kamenná
2) Ústav biofyziky a nukleární medicíny PYL UK, Praha

V referátu je popsán princip měření lyoluminisceněních dozi-
metrů a souprava pro jejich vyhodnocování, sestavená ve spolupráci
s ÚBNM v Praze o Účinkem ionizujícího sáření dochází v lyoluminis-
cenšních látkách ke změnám v jejich struktuře ( u anorganických
látek vznik P a V, center; u organických sloučenin vznik volaýeli
radikálů ), které vedou při rozpouštějí ve vhodném rozpouštědle k@
světelné emisi. Celkové nmošatví emitovaného světla je mírou absor-
bované dávky ionizujícíhe sáření•

Vlastní souprava pro mšřsní lyoluminiseence se skládá z měřicí
hlavice, která obsahuje fotoaásobič 9514 S, mechanickou clonu^ vý-
klopný dávkovač vzorku a míefeadlo ovládané elektromotorkem* Světlo-
těsná měřicí hlavice s mecteaiskou clonou umožňuje výměnu vzorků
bez osvitu fotonásobiíe. VyhodaocoTOcí zařízení obsahuje zdroj na-
pětí pro fotonásobič spektroEOtrické kvality„ převodník I/U B měr-
ným vysokoohmovým odporem, j©h@ž velikost lz@ volit podle požadova-
ného rozsahu měřených dávek0 a§mý zesilovač se vstupní citlivostí
10 V, 1 V a 0,1 V, převodník U/f, dále jednotku předvolby času
( 2 s , 20 8 a c * o } a šesti dekádový čitač impulsů. Měřicí hlavice
se připojuje na vysoké napětí a vstup proudového převodníkuo Sig-
nalizace rozsahu zesilovač® a předvolby času měření j@ prováděna
pomocí svítivých diod.

Měřený vzorek se umístí do dávkovače „ kteirý umožňuje -wjBjpšní
ozářené látky do skleněná kyvety s rospouštědl©m* Při vjsypáaí
vzorku se automaticky spouští čitač irapulsôo Proud fotoaásobičo Ja
veden do převodníku I/U a ̂ stupmí napětí as vstup mšraéti© sešilo-
vače. Výstupní napětí je vyvedeno na konektor pro analogový
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KOVÁ KETÓDA VÝPOČTU PARAĽSTROV ZÁCHYTNÝCH ELEKTRÓNOVÝCH

HLADÍM TERHOLUKIKISCBNČHÝCH MATERIÁLOV POMOCOU DVOJTEPLOT-

KÍHO AIuISALIKGU.

K'JdJS lil.

Výskumný ústav preventívneho lekárstva, Bratislava

V práíi je uvedená nová metôV; výpočtu a experimentál-

-:-•• :* ur-3-íniíi hĺbok eneív:--;ticľvch hladín so svojimi frekven-

ěr;;.hr.i ""uktcrmi ^konštanta, :-:~orá určuje pravděpodobnost ú-

r. .rtej -řepo,nê  ionizácie atomu z energetickej záchytnej hla-

ciin.y}« Teoretické výpočty vy::hľ'dz-.jú z dobre overených teó-

rii terirtciu3r.ini9ceneného vyžarovania tzv. Kin* tiky 1. a 2»

ród.:x, ielo.i js vypočítaná závis? ost citlivosti termoj-uminis-

íer.ónshj d ozime tra na debe anneaiingu pri teplote ľ podlá

o1?-:r;h teórií•

V r.rsci ;e nová .r.êc;;-1, ".r -i <T--"~.ré na výp.c^t hĺbky a

f "í.-/ -••;nčn-.'hc f a k t o r a r r e "! e r v : ' •: . i . ' _; ••'•',"' ' ' • ? ' • .

"'.:r "''-0 (tyä:-'.,.',rr'.:;'.; •;. ř ;.-j ̂ .; . práéky), LIF 100 (prášky)

•i -.'iF:7.r. . práťtey ̂ . Uve.-'er.^ vy •• ". -• • ky sú v -í-r br e,i zhcôe s ú "
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PIUCHOD hYCHLÍCH NhUffcONtJ VHS'IVASäl

KUJĚLXaEK Z . 1 ^ PAUL P.2'5

1) Boettingrova i>, bjo 00 Brno

2) Pod Závěrkou 2!?, lýO 00 Praha í>

Byl vypracován výpočetní program, který řeží průchod rovno-

běžného,, svazku rychlých neutronů libovolného spektra dopadajícího

kolmo na nekonečnou desku. Deska se může skládat z vrstev železa

a vrstev obsahujících vodík, bórs uhlík, dusík, kyslík a železe

Průchod bez interakce a průchod a odraz po první interakci jsou

řešeny analyticky, oprava na vícenásobné interakce je řešena me-

todou konte Carloc

Výsledky výpočtu pro jednu vrstvu železa a zdroj neutronů

2t>2 Gf jsou porovnány s výsledky měření jiných autorů.

Dále jsou uvedeny výsledky výpočtů pro soubor dvou vrstev

( železo a polykaprolaktam ) různých tlouštěk a při různém pora-

dí vrstev vzhledem k dopadajícím neutronůiCo



SĽEDOVÁlíf EX-OZICE OBYVATELSTVA A VÝZYJÚÍ. J E J Í H O SLEDOVÁltf

KUKZ E .

Institut hygieny a epidemiologie, Praha

Všeobecný zájem o problematiku expozice ionizujícímu zá-

ření a jejích d'is led ků po druhé světové válce vyvolal po celém

světě velkou řadu exposičních studií, zejmťína pak moření radio-

nuklidů v prostredie Jen relativně málo prací vsak přinášelo

dostatečně hodnotitelné ádaje<> Činnost Vědeckého výboru 0311

pro áčinky atomového záření a daljích odborných orgánů přispě-

la významně ke správné orientaci a metodice studií, nicméně

neujasněnost a závady přetrvávají.

V práci budou stručně analyzovány potřeby takovýchto stu-

dií a vymezení jejich cilů a zjištovaných veličin ve vztahu

k různým setřením prováděny při sledování expozice z průmyslo-

vé činnosti, uíití zdrojů záření v lékařství a i přírodního po-

zadí a jeho modifikací.



1PLY¥ ZMENŠENIA ORIGUfiLKEHO OŽARO¥ACIEHO POÍ.A NA ROZLOŽENIE

DÁVKY URÝCHLENÝCH ELEKTRÓNOV,,

LAGINOVÁ ¥*1/, P:LEŠKO 3*1', KOV.Áfi I» 2 /

1/ Ústav klinickej onkológie, Bratislava

2/ frstav dozimetrie zářeni ČSATj, Praha

¥yaoĚ3ieneEgetické urýchľovače našli široké uplatnenie v lie-

čafeaaj praxi zhubných nádorov* Klinická prax však ukázala,, že sé-

ria tuibusoVj, ktorú dodáva výrabca, nepokrýva všetky možnosti poža-

dovaných veľkostí ožaro'sacích polí a tak sa vytvorila potreba ich

úpravy©

F referáte sa podávajú výsledky zmien dávok vplyvom, zmeny

ožarovacieho poľa 3 spôsobmi :

1. plexisklové vložky zachovávajúce divergenciu avazkus

2. plexisklové vložky s paralelnými stenánu,

3. olovené platničky pokryté vč.elým voskom.

Experimentálne merania sa realizovali pre 3 energie urýchle-

ných elektrónov a to 12 Me? ~ najčastejšie používaná energia na

našom pracovisku 8 a 20 Me? - náhodne zvolené saergie vyššie a niž-

šie k najčastejšie používanej«,

V referáte sa predkladajú získané výsledky zmien rozloženia

dávky spádových kriviek /a tým i izodóznych/9 ako i priečnych pro=

filov veľkosti poľa vplyvom, vykrytia., Ukázalo ;saP že nie je nutné

zachovať divergenciu stien vykrývacích vložieko

Z nameraných hodnôt sa vypočítala pravdepodobná energia pre

originálny tubus i zmenšené pole0 Bola zistenéy že plexisklové

vložky spôsobujú nárast nízkoenexgetického žiarenia9 čím sa zníži

stredná energia použitého elektrónového zväzkuo Menšiu zmenu ©aer-

gie spôsobujú olovené vložkys ktoré sú preto vhodnejšie na zmenšo-=

vanie ožarov.acích polí v klinickej praxi«



n
SUBMIKROSKOPICKÉ* CHARAKTERISTIKY PŘENOSU ENERGIE A INAKTIVACE

BUÍÍKľ

LOKAJÍČEK M.1'2', HODÍK F.2), JUDAS L. l )

1) Fyzikálni ústav ČSAV, Praha

2) Onkologická klísiika FN1, Praha |

Korelace zjištěné mezi křivkami přežiti haploidních buněk

a závislostí počtu dvojných zlomů ehromozomální DNA na dávec

vedou k závěru, že prakticky každý takový dvojný zlom (DZ) ve-

de k inaktivaci bunky daného typu« Zcela rozdílná situace je

však u diploidních buněkc kde může dojít k reparaci značného

počtu DZ dříve, nežli buňka přejde do msitózy, v níž ae daná

poškození fixují. Podíl zreparovaných DZ bude nepochybně závi-

set na tom, jak jsou DZ rozděleny po buněčné populaci; je

nutno očekávat, že reparace bude tím podstatnější, čím menší

bude počet DZ v dané buňce o Účinek záření daného typu je tedy

rozhodujícím způsobem závislý na počtu buněk zasažených jednou

částicí ozařovacího svazku a mi a odpovídajícím rozdělení DZ po

zasažených buňkách. V poslední době bylo získáno gin oho cenných

výsledků o rozdělení energie předávané ionizujícími částicemi

prostředí na submikroskopické úrovnio Rozdělení DZ po jednotli-

vých buňkách lze však z daných údajů zatím stěží odvodit.

Pokusili jsme se proto <o odvození takového rozdělení obrá-

ceným způsobem. Vyšli jsme z experimentálně stanovených závi-

slostí středního počtu DZ na dávce pro buňky Saccharomyces ce-

revisiae, ozářené elektrony a držené po různou dobu po ozáření

v nerůstovém prostředí (RadiatUResearcli 82 /1980/,498). S po-

mocí matematického modelu iraakfcivačního mechanismu byl pak

stanoven jak průběh příslušných reparací DZ v závislosti n®

čase, tak i rozdělení DZ od jednotlivých elektronů za áanýatlh

podmínek. Korelace dané rozdělovači funkce s rozdělením předáva-

né energie stanoveným čistě fyzikálním postupem může přispět

k detailnějšímu stanovení podmínek pro vznik jednotlivých SZO
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ÚPRAVA PRŮMYSLOVÉHO OZAROVAČE NEPTUN 10 P PRO LÉKAŘSKÉ tfČSLY

BIACH J., KTJBÄ'T A.
Rádioterapeutické odděleni, Fakultní nemocnice, Plzeň

Průmyslový urychlovač Neptun 10 p instalovaný v reaktorové ha-
le k.p. Škoda v Plzni je lineární urychlovač se stojatou nosnou
vlnou o energii 10 M@V.Vrcholový úhel svazku X záření je 28®.
tfpravou tohoto urychlovače byl získán lékařský ozařovač s ener-
gií 10 MeV pro velkoobjemová ozařování. Rádioterapeutické oddě-
lení má tak k disposici náhradní vysok©energetický zdroj záře-
ní do doby než bude instalován lékařský urychlovač v novém are-
álu Fakultní nemocnice v Plzni„



73

ISTSRAKTIV2ÍÍ OPTIMALIZACE ISODÓZlrfCH PLÄltfÔ POMOCI CEííTRÁXřJÍHO

POČÍTAČE

lhAGE J, 1\ POTMĚŠIL J.2^

1) Rádioterapeutické oddělení Pakultní nemocnice, Plaeň

2) Výpočetní středisko KÚlíZ, Plzeň

V referátu je prezentován terminálový syscém, který umožňuje ve

spojení s centrálním počítačem interaktivní optimalizaci isodos-

nich plánů* Je popsán terminálový systém VDT 52 100 ve spojení

s počítačem EC 10-11 a jeho programové vybavení. Tento systém

je porovnán se systémem SIDOS U firmy Siemens„

Výhodou tohoto systému oproti těm, je.-.'i mají vlastní výpočetní

jednotku, je nižší cena a tím větší dostupnost pro okresní a

menší krajská rádioterapeutická oddělení.
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DETEKOVATELMEÍ AKTIVITY (MDA) PHI CELOTĚLOVÉM

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÝM DETEKTOREM V RAZNÝCH GEOMETRICKÝCH

USFOSXbXlfffCK,

MALÁTOVA* I., BUČINA I., HOLKA J.

Institut hygiany a epidemiologies Praha

Byl použit detektor a čistého Ge (25%, 1»9keV9 EGaG-

ORTEC)o Pro stanovení účinnosti při rovnoměrné distribuci

v těle byl použit fantom BOMAB naplněný roztokem 99m Tc9

131 J a 24- Na o Upravený fantom byl dále naplněn vodou a do

trupu ponořeny nádoby s roztokem radionuklidů napodobující

jednak plíce,, jednak zažívací trakte Podobně byla napodobe-

na štítná žlázao Pro fantom sedící a ležící v různých vzdá-

lenostech od detektoru byla získána závislost účinnosti na

energii fotonů od 140 do 2750 keVo ifčinnost pro ležící fan-

tom byla vypočtena jako průměr z výsledků v pěti a ve třech

rovnoměrně rozložených polohách zahrnujících délku 2 až

1«2m. Spektrum pozadí nezbytné pro výpočet minimální deteko-

vatelné emise fotonů (MDEF) bylo získáno pro hodnocená geo-

metrická uspořádání měřením nekontaminovaných osob ve stíní-

cí kobce celotělového počítače„ Pro měřící doby 20 až 40min

se pohybují MDEF okolo 100 s" o Porovnáním s dřívějšími vý-

sledky pro polohu v sedě u Ge(Li) detektoru ( 8%, 2o6keV )

byly odhadnuty MDEP tímto detektorem v leaeo Bvly vypočteny

MDA radionuklidů významných pro vnitřní kontaminaci v ja-

derných elektrárnách a porovnány s hodnotami záznamových

úrovní. Jsou diskutována jednotlivá geometrická uspořádání

s ohledem na potřebnou citlivost, vliv distribuce radio-

nuklidů v těle a uspořádání monitorovacích programů«
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SROVNÁNÍ íállíIMÁLMĚ DETEKOVATISLNÝCH AKTIVIT (MDA) PŘI

MĚŘBrlí CELOTŠLOVÍM POČÍTAČEM (GP) S POLOVODIČOVÍ!

DETEKTOREM A SCHJTILAČIíÍMI DETEKTORY o

MLÁTOVÁ I., BUČINA I., H0LKA J., LEiíGER V., FILGAS R.

Institut hygieny a epidemiologie, Praha

Líonitorování příjmu radionuklidů pracovníky jaderných

elektráren (JJÍ) se provádí především měřením na CP s vel-

kými scintilačními detektoryo Jejich rozlišení však nedo-

stačuje k identifikaci všech podstatných složek směsi ra-

dionuklidů, jež je zdrojem kontaminace v JE. Měření CP se

pak musí doplňovat dalšími měřeními polovodičovým detek-

torem nebo chemickými separacemi z exkret. Naše dřívější

práce ukázaly, že měření polovodičovým detektorem může

být dostatečně citlivé. K definitivnímu vyjádření,, zda

stačí použít v CP pouze polovodičový detektor9 či zda je

výhodnější měření scintilační a polovodičové kombinovat

jako vyhledávací a zpřesňující9 jsme porovnali v závislos-

ti na energii minimálně detekovatelné emise fotonů (MDEP)

při měření CP oběma typy detektorů0 Syly použity 4 det k-

tory iíaJ(Tl) rozměrů i 127x102 mm s rozlišením 70keV pro

Q,662MeV a detektor z čistého Ge s relativní, účinností 25%

a rozlišením 1,9keV pro 1?33iúeVa umístěné vždy v kobce CPP

Jako pozadí byla použita spektra nekontaminovaných osobo

Pro názornost jsme porovnali též MDEP ve směsi radionukli-

dů napodobené směsným spektrem """"Tes •* J a u\Ta»
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Rádioaktivita Sal. úseku Bunaja

Mayer J., Kortus J., Kopuncové T.

Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

Na určenie rádioaktivity nášho úseku Dunaja sa analyzo-

vali vzorky vôdj, vodnej flóry a fauny9 ako aj sedimentu*, Vý-

sledky ukazujú,, Sa hladina rádioaktivity tohto biotopu je ní-

zka a reprezentovaná najmä prirpdzenou rádioaktivitou. Vypočí-

tal sa kumulačný faktor pre sedimenty a biozložku vôd. Vo vzo»

k̂áefci rýb sm© určili aj kumuláciu Sf=90 a Cs-137 v jednotli-

vých orgánocho

Počas sledovaného obdobia nebola zistená súvislosť medsi

prietokom, ročným obdobím a hladinou rádioaktivity vo vzorkách

vôd. Merali sm© objemovú aktivitu tE>ícias celkovú beta° a alfa

-aktivitu, Sr»9O9 Cs-137s K~40 a Ba-226O
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SLEDOVANIE POPX'CK PnLIVA V R3AKT0RCCH VVER-44C

ZA10Ž3NÉ KA T.ÍERANÍ AKTIVÍT FROIUKTOV STIEF3?riA

"ELICH^R Z.

Výskumný ústav energetický, pobočka Bratislava

Štandardná metóda kontroly aktívnej zóny za prevádzky reak-

tora VVER-44O je založená na korelácii vypočítanej a meranej ak-

tivity izotopov produktov štiepenia jodu, •'Rb a J yCs vo vzor-

kách chladivá primárneho okruhu odoberaných pri ustálenom stave

reaktora.

' • Komplexné metóda poukazuje na možnosti zlepěenia kontroly

stavu aktívnej zóny využitím merania nielen v ustálenom stt.ve

ale aj behom výkonových zmieno Algoritmus kontroly je založený

na sledovaní zmien koeficientu stavu aktívnej zóny, na sledovaní

zmien pomerov niektorých izotopov produktov štiepenia a javu jó-

dového spikingUo Je možné určiť prevládajúci typ uvoľňovania

/recoil, knock-out, difúziu/a získať dôkaz o existencii netesnos-

ti a stanoviť strednú veľkosť poruchy obalu palivových článkov

a ich počet.

Komplexná metóda integrálnej kontroly nevyžaduje u súčasných

blokov VV3R-440 zmenu vybavenia alebo doplnenie inátrumentácie,

ale zmenu režimu odberov, merania a vyhodnocovania pqčas prevádzky,



POUŽITIE ELEKTRÓNOVEJ PARAľ^GNSTICKEJ REZONANCIE
PRJ3 URČENIE DÁVOK KAV*KIJNáEO OŽIARENIA

MELICHAR Zo 1 / , LAGINOVÁ V 2 /

1/ Výskunný ústav energetický, pobočka Bratislava

2/ Ústav klinickej onkológie, Bratislavo

Popisuje sa možnosť stanovenia dávok pre prípadyy t,e3 nie

je k dispozícii dostatok dozimetrických údajov alebo dozi^eter

vôbec chýba0

Pre stanovenie dávok bola zvolená akc kalibračný štandari

bavlnap nakoľko je potrebná látKa reprezentujúca radiačné ožia-

renie v dieste / plášť, košela pracovníka/, ožiarovaná v hoaiô en-
«• 60

nom kalibrovanom zväzku zdroja Co<, Koncentrácia voľných radiká-

lov v bavlně bola ceraná 1-5 dní po ožiarenia K stunoveniu dávok
-2 3 *

10 - 10 Gy boli použité merané spektrá elektronovej
tickej rezonancie /SPR/O
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/ ústav p.rĽ'/entívneho lekárstva, Brat i s lava

oú uvedeš,*, v^sieci^' rtoziii-j;.!ickuho sledovania radiačných

, i:".ktcř-ov v i-á'jestoroca Ä-.1, výšieť-Ky loborttornjch rádiomet-

riokvch a ráciiochí.nic-íjon analýz, fl&.íiačrá charakteristiks vy-

braných priestorov a-vzoriek je aMnerana" na sledovanie povrcho-

vej kontaminácie, objesuov^ch aktivít & najzávažnejších rádio-

nuklidov v anal., zovauych vzorkách* í

Výsledky sú diskutované z metodického hľadiska s ohľadom na

presnosť a vierohodnosť pousitj'oh čoziicetrických postupov, Čo

je dCležité pri hodnotení radiačnej si tuú cie v sledovaných pra-

covných priestoroch.

n-
í-



K PROBLEMATIKE MONITOROVANIA PLYHNÍCH EXHALÁTOV Z JADROVÝCH
ELEKTRÁRNÍ - " ;' l

MORÁVÉK J., JANEČKA S., SLÁVIK O.
Výskumný ústav jadrových elektrární, Jaslovské Bohunice

Rádioaktivita plynných exhalátov (aerosoly, jód a inertné
plyny) za normálnej prevádzky jadrovej elektrárne (JE) je obyčaj-
ne na takej nízkej úrovni, že normálnym monitorovacím systémom je
často nemerateľná. Bol navrhnutý a na JE VI overený doplnkový sys-
tém merania aktivity jednotlivých zložiek plynných exhalátov vyu-
žívajúci kumulačné metódy- Návrh metód vychádza z reálnej existen-
cie izotopického zloženia a foriem jednotlivých zložiek • Dosaho-
vané sú nižšie detekčné limity pre jednotlivé zložky a je možné
sledovať tiež dynamické zmeny aktivity v závislosti na type a spô-
sobe vykonania operácií technologického charakteru.

Doplnkový systém spočíva v sériovom usporiadaní kumulačných
materiálov podľa ich odlučovačej schopnosti: aerosolový filter,
jódová patróna, aktívne uhlie. Aktivita aerosólov sa určuje v la-
boratóriu pomocou polovodičovej spektrometrie. Aktivita jódu sa ur-
čuje na základe prírastku aktivity kumulovaného jódu na špeciálnom
filtračnom materiáli, dovoľujúcom záchyt i tiež heelementárnych
foriem jódu. Pre meranie inertných plynov sa využíva ich adsorpcia
na aktívnom uhlí. Dete&nó limity sú na úrovni 100 mBq.m"-3 pre jedno-

3 1 3 1 3 1 3 3
q

tlivé izotopy aerosólov; 20 mBq.rn"*-3 pre 1 3 1 I a 60 Bq.nT-3 pre

i pre 1 3 5Xe.
Systém vhodne doplňuje informácie stabilného monitorovacieho

systému, čím umožňuje presnejšie hodnotiť reálny vplyv JE na okolie.



CHARAKTERISTIKY RADIAČNÍHO POLE V PROSTORU TEPELlť KOLOM
REAKTORU WR*S

Meruda.O.1^, Podzimek,?.1*, Spurný,I.2*, Votočková.I.2*,
Bárta,K.2), Prousa.Z.^Heřmanská.J.3^ Skubal,A.4',llik©de-

.5), Galán,P.5), 5 \ 6 )

1) Vojenský lékařský výzkumný a doikolovací ústav JEP
Králové

2) Ústav dozimetrie záření ČSAV Praha
3) tfstav biofyziky a nukleární medicíny PVL UK Praha
4) Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT Praha
5) Výzkumný ústav preventivního lékařství Bratislava

^ 6) Ústav jaderného výzkumu Sež

i Po vyjmutí grafitových segmentů z vozíku tepelné kolony
' vzniká v biologickém stínění reaktoru WR-S ÚJV lie š kanál o prů-

měru 1 m vedoucí až k nádobě aktivní zóny, který svou velikostí
' a po filtraci záření gama a tepelných neutronů i svými kvalita-
í tivními charakteristikami radiačního pole je vhodný k ozařování
I biologických objektů.
V Distribuce dávkových příkonů neutronů a záření gama a ener-

getická spektra neutronů ve volném prostoru a fantomech laborator-
> nich zvířat byly měřeny pomocí ionizačních komor (tkám-ekviva-

len tni včetně náplně + hliníková naplněná argonem), křemíkových
•: diod, termiluminiscenčních, stopových, filmových a aktivačních

dožimetrů.
Při výkonu reaktoru řádově desítky kW činí příkony kermy od

neutronů a záření gama ve volném prostoru řádově desetiny Gy.min
I s podílem záření gama 10 až 15%, resp.35 až45%, 1# resp. 100 em
U za filtračním stíněním představovaným 3 cm karbidu bóru a 10 cm Pb,

o průměru 1 m.
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VYUŽITIE ALBEDO DOZIMETEOV V RADIAČNEJ OCHRAHE.

ÄIKODEMOVX D., KUBU H., HRABOVCOVA* A.

Výskumný ústav preventívneho lekárstva, Bratislava

Bol zavedený trojzložkový albedo dosimeter pre monitorova-

nie osobných a miestnych dávok v rozptýlených poliach (n, gama).

Pozostáva z kazety, vyhotovenej z karbidu bóru a polyetylénu

a troch dvojíc TL detektorov ( L U a fLiF)* Umiestnenie párov

TL detektorov umožňuje oddelenú indikáciu albedo neutrónov* do-

padajúcich neutrónov a intermediálnych neutrónov* Vylúčenie sme-

rovej závislosti sa zaistuje nosením dvoch albedo dozimetrov*

umiestnených na opasku vpredu a vzadu*

Keďže aplikácia albedo dozimetra je obmedzená na podrobne

prevedenú kalibráciu pre konkrétny typ zdroja a dané pracovná

pracovné prostredie je v referáte podrobne rozobraný kalibračný

postup s využitím mnohoguíovej spektrometrie. Na základe znalos-

ti miestnych zmien v neutrónovom spektre je možné porovnat očaká-

vané príkony dávok s odozvou albedo dozimetrov a stanovit korek-

čné faktory pre sledované pracovisko.

V spolupráci sStfjV Dubnou boli zistené ďalšie parametre ako

súí závislost údajov albedo dozimetrov od ich vzdialenosti od po-

vrchu fantómu, pre rôzne moderované polia (n, gama), reprodukova-

teínost výsledkov, energetická závislost, citlivost na gama žia-

renie a pod.

Výsledky sú demonštrované na praktických aplikáciách i v mo-

delových pokusoch na rôzne moderovaných Am-Be a "cf zdrojoch

neutrónov.
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KLUTCIOC DOZIMETRII STAZK0 ILKTROlf A fOŤOlfl O OTRGIÍCH i
1 - 50 Me7 • í,

lOVOMrf J . , K07/Ř Z., KOVXfi I . , V/VHA S , , JAIOTOT/ I * .
JXROUSEK ?• I
tfstav dozimetrie záření 5SAV, Praha "

Od publikování doporučení ICRU č* U v roce 1969 a ICRU
č* 21 v roce 1972 pro dozimetrii fotonů a elektronů bylo vy-
konáno velké množství experimentální a teoretické práce, tý-
kající se různých aspektů klinioké dozimetrie fotonových a . f
elektronových svazků* Vzhledem k tomu, že dosud užívané kon- *
c«pty převodních koefioientů C. a C. mají řadu nedostatků, í
bude v této práci předložena nová metoda stanovení absorbo-
vané dávky*

Je založena na určení hmotnostního kalibračního faktoru
ionizační komory, udávajícího poměr mezi střední absorbova-
nou dávkou ve vzduchu v ionizační komoře a měřeného signálu
/Gy»C"*1/* Tento faktor je stanoven při kalibracích ionizač-
ních komor ve fotonových svazcích a je nezávislý na energii
fotonů za předpokladu, že střední energie vynaložená na vy-
tvoření jednoho iontového páru zůstává konstantní v uvažova-
ném oboru energií* Bmotnostní kalibrační faktor je odvozen
z kalibrací prováděných ve veličinách dávky ve vodě, kermy
ve vzduchu nebo expozice* Absorbovaná dávka v prostředí je
pak stanovena jako součin naměřeného signálu, hmotnostního
kalibračního faktoru, pomérů brzdných schopností a celkového
perturbačniho faktoru* 7 práci budou stručné diskutovány
jednotlivé parametry, uplatňující se při výpočtu, a předlo- „
Žen jednoduchý ucelený postup pro výpočet absorbované dávky
při rutinní dozimetrii*

Ha základe nové konoepoe stanovení absorbované dávky
bude navrženo doporučení pro klinickou dozimetrii fotonových
a elektronových svazků v oboru energií 1 - 5 0 MeV* Cílem do- ,'
poručení je poskytnout metodické pokyny pro jednoduché pro-
vádění dozimetrických postupů, zajiSlujíoíoh jednotnost a
správnost dozimetrie elektronových a fotonových svazků
na československých rádioterapeutických pracovištích*

r



POUŽITÍ NÄKOSBŕCH POLYHEHJ3ÍCH FÓLIÍ PRO P R C K S S O V Í R Í 2&VICCVfCH Pfef-
XCITQ A DÍVEK ZÍflBNÍ VE VELKÍCH IZOTOPOVÝCH HADlA&lfCH ZDROJÍCH

PEŠEK ÍVI.

Ústav pro výzkum, výrobu a využití radioisotopů, P r a h a

Rychlé a přesné stanovení dávkových příkonů a dávek záření je
důležité u všech průmyslových radiačních procesů. Pro měření dávek
ionizujícího záření byly navrhovány různé typy f ó l i í z polyínerních
.materiálů j i$ před řadou l e t . Pro proměřování absorbovaných dávek
záření v tenkých vrstvách jsou polymerní fo l ie témšř nepostrádatel-
né. Jako dostupné a perspektivní fo l ie jsou napr. triacetát celulózy
a polyvinylchlorid. Jsou srovnává^ výhody a nevýhody fól ie z poly-
vinyl chloridu a fol ie z triacetátu celulózy francouzská výroby a
triacetátu celulózy tuzemské výrcby.

i
t

J .
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PCLOVODlfiO/í BSlSKľOH IONIZUJÍCÍHO ZáSEWÍ P30 PHOJĚSOVÁNÍ EXPOZIC- j
TtfCH PSÍXOJlťí V3 VíSUCřCH IZOiGPCVÍCH R&DIAČľtfCH ZDROJÍCH |

Pli&SK M., JAN0 Ií . . " - ř

k"
U s t a v o r o v ý z k u m , v ý r o b u a v y u ž i t í r a d i o i s o t o p ů , P r a h a J3|I

V práci jsou popsány výsledky experimentů s použitím velko- j,
plošných PN systémů - polovodičových diod jak samotných, tak v sou- -.
stavách pro proměřování expozičních příkonů ve velkých radiačních ?>

zdrojích, jejichž cílem bylo výrazné zrychlení dozimetrických mě- f

ŕení ve velkých radiačních zdrojích.
Výsledky měření generovanáho proudu v závislosti na expozičním

příkonu potvrdily, že tato závislost je lineární minimálně do expo-
zičníiio příkonu 50 mA/kg. Pro proměřování expozičních příkonu je
možno použít i generovaná napětí. Polovodičové velkoplošné diody je
možno využít i pro detekci směrového působení ionizujícího záření.
lento směrový efekt se výrazní zesílí pomocí jednoduchých přídavných
stínění. Časová stabi l i ta a teplotní stabil ita generovaného proudu
u používaných velkoplošných diod je vyhovující.

Měření byla využita napr. pro proměřování radiačních zdrojů
•TERUN" a"RAD3CrASľ" v UWVR a výsledky byly srovnány s měřeními,
které byly získány pomocí ionizačních metod a 8 výsledky získanými
pomocí výpočetních postupů na počítači "PDP 11/25" v UVWR. ivlěření
byla rovněž využita např. pro stanovení optimálních podmínek ozařo-
vání skleněných obkladových prvků pro Novou scénu Národního divadla.
Použití táto metody umožnilo velmi rychlé stanovení optimálních pod-
mínek ozařování. Výhodou tohoto postupu je rovněž to, že je možno
k výhodnocování měření použít jednoduché citlivé přístroje pro promě-
řování základních elsktrických veličin jsko miliaiapánuetry nebo míli-
volt!:ietry.
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AKŤIVA&IÍ EIIRGZI ZjCCHJmrfCH CEXŤBR PROSTOROVÉHO VÍBOJ1
T OXIDOVÍ VRSTVÍ MOS DOZIMBTRU

PITR !• -I
Katedra dosi«etrie a aplikact ionizujícího záření 7J7I SVDT,
Praha

Práce rozebírá Tlaatnosti záchytných center T SiO2»
jejich pŮYod a vznik při osařoTání ionizujícím zářením*
Přehledni jsou uvedeny teorie na původ záchytných center *
uvnitř vrstvy SiO2 a na přechodech této vrstvy ve struktuře J
MOS, Dále práce pojednává o neutralizaci kladného prostoro- 4
vého náboje zachyceného v kyslicníkové vrstvi po ozáření <
a podrobněji rozebírá stanovení aktivační energie záchytných
center pomocí izochronních žíhacích vlastností. Zvláštní
pozornost je věnována vlivu Poole-#renkelova jevu na stano-
vení energie záchytného centra* Ha základě experimentálních
výsledků s termickým oxidem rostlým ve vodní páře jsou
stanoveny aktivační energie center* Získané výsledky jsou
srovnány s výsledky jiných autorů*

í



HEKTERŽ ASPEKTY VYHOBNOCOVXNÍ OSOBNÍHO DOZIMETRU

PIPFLOVX L.1*, SPURNÍ P.2)

1) Institut hygieny a •pid«miologie, Praha

2) Ústav dozimtrie zářeni ČSAV, Praha
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VAŠE SKÚSENOSTI S ARALYZiTOHOK OŽAROVACÍCH POLÍ THERADOS.

PLESKO B.

*'•« Ústav klinickej onkológie v Bratislave

Na oddelení klinickej rádiofyziky 'je.od roku 1982 v pre-

vádzke automatický 3-rozmerný analyzátor ožarovacích polí RFA-3

fy Therados. S prístrojom je možné merať rozloženie dávky v 3

na seba kolmých rovinách, vo vodnom, fantóme polovodičovými de-

tektormi, alebo ionizačnými komorami. Súčasne je prístroj vy-

bavený automatickým, denzitometrom na vyhodnocovanie exponova-

ných filmov.

Predkladajú sa skúsenosti z klinického využitia pristroja,

dokumentované príkladmi meraní dávkového rozloženia kontinuál-

nych žiaričov /^°Co/, kontroly polohy vysunutého žiariča. Ako

príklad využitia pre pulzné žiarenie sa uvádzajú merania prieč-

nych profilov,, hĺbkových dávkových a izodóznych kriviek X-lú-

čov batatrónu. Dávkové rozloženie vysokoenergetických elektró-

nov je Ilustrované v okolí tkanivových nehoaogenít - kostí.

V závere aú načrtnuté možnosti prepojenia RFA-3 s minipo-

čítačem.



MOŽNOSTI POUŽITÍ DETEKTORU S KAPALNÝM SCINTIL/CTOREM V METROIiOGII

RADIONUKLID0

PIiCH J.,HEPPHEROV/ M.,DUTKA Z,
Ústav pro výskum,výrobu a využití radioizotopů,Praha

Je ukázáno,že detektor a kapalným sointilátorem je výhod-
né používat při absolutním měření aktivity čistých beta-radio-
nuklidů metodou stopovače* Jsou popsány možnosti zvyšování účin-
nosti tohoto detektoru použitím nestandardního tvaru kyvet a do-
sažená výsledky jsou dokumentovány na měřeni toluenu značeného
h.
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ČESKOSLOVENSKÍ TERMOLWUKISCENCNÍ DOZIMETRICKÍ STSTÍM PRO
| 1 JADERNÍ ENERGETICKÍ ZAfiíZSNÍ

PLICHTA J .
Výzkumný ústav energetický, Praha

Ve Výzkumném ústavu energetické* Praha je řešen úkol
koncernu České energetické závody, jehož cílen je zavedení

) výroby tuzemského TLD systému jako náhradu za systém dová-
li ženy převážně z nesocialistických zemí. Základem systému je
•$ TL detektor na bázi aluminofosfátového skla, dalšími prvky

jsou komplexní osobní dozimetrická kazeta pro JEZ, vyhodno-
^ covací zařízení TLD s příslušenstvím a ostatní příslušenství
7 TLD systému ( zejména laboratorní ozařovací zařízení TLD,
i;| temper ovací zařízení TLD a podtlakový manipulátor TLD )•

f i V referátu je uvedena navržená koncepce systému pro
- JEZ, základní technické požadavky na vývoj systému a soufiaa-
•• ný stav a perspektivy řešení úkolu.

ľ



OVLIVNSUÍ PODMÍNEK DETEKCE CEHENKOVOVA ZÁŠEŘÍ VYVOLANÉHO 3 2 P *.

MĚŘICÍ KYVETOU |

PODHACKÁ E.1*, TYKVA B. 2 )

1) Centrální izotopové pracoviště, Institut klinické a expe- K

rimentální medicíny, Fraha r
bl

2) Ústav organické chemie a biochemie, Československá akade- ť

mie věd, Praha \

V kapalném scintilačním spektrometru jsou zkoumány pod- $

minky detekce Čerenkovova záření vyvolaného 3 P. Zdroj záře- -i

ní je přitom v kyvetách bud ve formě vodného roztoku nebo v

různém uspořádéní na pevném nosiči* Jsou použity tři druhy

měřicích kyvet. Faktor kvality stoupá pro vfiechny soubory

uvedených uspořádéní postupně od skleněných kyvet firmy Ka-

valier přes skleněné kyvety firmy Packard až po maximální

hodnoty u polyethylenových kyvet firmy Packard, přičemž nej-

větší rozdíly jsou dosaženy u vzorku na pevném nosiči umís-

těných na dně kyvety. Jsou diskutovány příčiny naměřených

závislostí a navrženo optimální měřicí uspořádání. Získané

výsledky jsou srovnány s výsledky obdobných měření pro ra-

di onukli d 4 2K.

t
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CHARAKTERISTIKA RADIAČNÍHO POLE NEUTRONOVÉHO SVAZKU
C1KLOTHOMU U-12O M V ÓJľ ČSAV fiBZ

PODZIMEK F.1*, NERUDA O. 1 5. PROUZA Z . 2 \ HERMANSKÁ J.2),
SPURNÍ P.3), VOTOCKOVA* I.3*, BÄRTA K.3), ŠKUBAL A. 4 ),
NIKODÉMOVA D. 5 ), HRABOVCOVA A. 5 ), BSM P.6), VINCOUR J.6)

1) Vojensky lékařský výzkumný a doškolovací ústav J.E.Purkyně,
Hradec Králoré

2) Ústav biofyziky a nukleární medicíny FVL UK, Praha
3) Ústav doziaetrie záření ČSAV, Praha
4) Fakulta jaderná a fyzikálni inženýrská ČVUT, Praha
5) Výskumný ústav preventívneho lekárstva, Bratislava
6) Ústav jaderné fyziky ČSAV, fiež

K produkci rychlých neutronů pro ozařování biologických
objektů na cyklotronu U-120 M v ÚJF ČSAV Bež je užita jaderná
reakce ^Be(d,n) B na tlustém beryliovém terči deuterony s energií
£d=17 MeV. Obsahem sdělení je popis použitých dozimetrických
metod a získaných výsledků o charakteristikách radiačního pole
neutronového svazku bez kolimačního stínění a s kolimačním
stíněním s výstupními otvory 3 ca, 8 cm a 16 cm. V předpokláda-
ném místě ozařování biologických objektů (ve vzdálenosti 50 cm
od terče ve středu svazku) pro průměrný proud deuteronů 5juA
byl stanoven kermovy příkon neutronů K^ 4,41.10*"3Gy.s~1.
Relativní podíl záření gam na celkové kermě činil 3,5 %• Dále
jsou uvedeny a diskutovány distribuce dávkových příkonů neutronů
a záření gama ve volném prostoru a v biologických objektech.
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MERANIE KONCENTRÁCIE ANTROPOGŽNNEHO RÍDIOUHLÍKA V ŽIVOTNOU

PROSTREDÍ

FOLáŠKOVÁ A.,

h Ústav fyziky a biofyziky Univerzity Komenského v Bratislave
t-v-

::-:[ Bádiouhlík je jedným z rádionuklidov, ktorých koncentrá-
!~. cia v prírode môže v dôsledku využívania jadrovej energie na-

; rastať.Pretože sa predpokladá dlhodobá expozícia ľudského or-

- ganizmu mäkkým beta žiarením je nevyhnutné sledovať koncentrá-

I ciu rádiouhlíka v životnom prostredí.f
i Hoci sú v súčasnej doba koncentrácie rádiouhlíka v život-
mi
| nom prostredí podstatne nižšie, než aby mohli znamenať poten-

í ciálne nebezpečie pre obyvateľstvo, v najbližších rokoch v

I blízkom okolí niektorých druhov jadrových zariadení je možné

I objavenie lokálnych oblastí so zvýšenou koncentráciou tohoto
f-'

Í izotopu v okolitom prostredí.Tým vzniká potreba vážne sa zao-

berať s rádiouhlíkom ako perspektívnym rádiologickým nebezpe-

V. čenstvom.

; Nízka energia žiarenia / 156 keV / vyžaduje použitie metód,

ktoré sa vyznačujú vysokou účinnosťou registrácie, nízkym poza-

dím a Jobrou stabilitou aparatúry, l'ento systematický rozvoj

metodík merania nízkych aktivít zádiouhlíka umožňuje ich zavád-

zanie uo praxe.

Dlhodobé nieraríia koncentrácie rádiouhlíka v atmosfére sa

prevádzajú metódou kvapalinovej scintilácie so syntézou ben-

zénu, minimálna merateľné merná aktivita predstavuje 0,1 mBq na

gram vzorkového uhlíka.
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f STUPE* VKITřbrf KORAMHACE OSOB PŘI VÍROBÉ RADIOFARHAK

{. POPPER J.l\ HDlGYE Z.1*, lEtJŽIL J.2*
1) Ústav hygieny práce v uranovém průmyslu Příbram, pobočka Řež

f 2) tfatav jaderného výskumu, Řež u Prahy
t ' w )
* Byl sledován stupeň vnitřní kontaminace osob při výrobě *
\ radiofarmak, značených "^ I. Jsou uvedeny roční příjmy l^ lI

u jednotlivých*pracovníku, zjištěná z ezkrece močí a přímého
měření ve štítná žláze, v období let 1980 - 82. Roční příjmy
-^1 dosáhly ve sledovaném období 16,5 kBq a dávky z depa ve
štítné žláze 7,6 mGy, t.j. 2,5 % nejvýše přípustné roční dáv- '
ky« Byl proveden rozbor jednotlivých operací v průběhu výrob* --

t\ ního cyklu z hlediska možnosti vnitřní kontaminace. Je diskuto- |
: ván význam r&zných faktoru ovlivňujících stupeň vnitřní kon-
j tamíLnaci osob při výrobě. "''
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STANOVENÍ 1 0 6Ru VE VODÍCH

POPPER J., GARBA A.
Ústav hygieny práce v uranovém průmyslu Příbram, pobočka Řež

Je popsána rychlá a jednoduchá metoda separace a stano-
vení Ru ve vodách. Ruthenium ve vzorku se spolusráží s hy-
droxidem železitým v amoniakálním prostředí* Ze sraieniny se
v prostředí kyseliny sírové a jodistanu draselného sa přítom-
nosti nosiče uvolňuje zahříváním v uzavřeném systému při 95 C
kysličník rutheničelý, který je zachycován na polyethylenové
folii« Jsou uvedeny dekontaminační faktory a výtěžky separa-
ce ruthenia. Metoda je vhodná pro stanovení «u v radioak-
tivních odpadních vodách.

r
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NĚKTERÉ* ASPEKTY PŘEDA* VÍ N f ENERGIE VE STOPĚ IONIZUJÍCÍ
ČÁSTICE

PROKEŠ K.1*. PŘIDAL I. 2 )

1) Onkologická laboratoř FVL UK, Praha
2) Katedra jaderné fyziky MFF UK, Praha

Výchozía bodea pri studiu zákonitostí buněčné inakti-
yace yyTOlané zářenía je detailní znalost procesu předávání
energie vt, stopě ionizující částice. Poněradž rozaěry stru-

<:-,, ktur zodpovědných za inaktivaci bunky jsou řádově v oboru
l.X nanoaetrú, neaůie být ke zkouaání zaíněného procesu použi-
ji to běžných doziaetrických aetod a je třeba vyjít z jiných
J| přístupů.
|i Jednou z aetod užívaných při řešení podobných problé-
x' mů je aetoda vycházející z aikrodoziaetrické koncepce, je-
§ jíž základy položil H. H. Rossi. Ve spolupráci s A. M. Ke-
)\ llererea pak naznačil, jak lze veličin stanovených v aikro-
( doziaetrii použit při studiu vlivu záření na bunku. Vychá-
' zel přitoa z předpokladu, že pro buněčnou inaktivaci jsou
ľ: rozhodující poaěry při předávání energie v buněčnéa jádře,
r tedy v aikroobjeaech o rozaěrech asi 1 (U-a. V následujících
; letech se však ukázalo, že příčinou buněčné inaktivace je
; zničení struktur o rozaěrech daleko aeniích a že je třeba

přejít ke studiu prostorových korelaci předávání energie v
ráaci buněčného jádra. K těato účelůa lze užít veličinu o-
značovanou jako proxiaitní funkci. Bude uvedena její defi-

: nice spolu se základníai aetodaai jejího stanovení a dále
bude naznačen její význaa pro studiua aechanizau inaktiva-
ce bunky po dopadu ionizujících částic.
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STANOVENÍ DAVKOVÉHO ZKVIVALENTU FOMOCÍ SSTD SE ŠTÍPITELirŕlJI

RADIÁ*TORY - ANALÝZA CHYB

PROUZA Z,X/

t 3U5lNA I. 2 /, HERMANSKA' J.1', KJCRNÝ H. 3 /, UAŘÍKOVA*

vMt REŽNÍ Z.1/, STAROSTOVA* V. 4 /, TROUSIL J.4/

1/ Ústav biofyziky a nukleárni medicíny FVL ÍK t rana

2/ Centrum hygieny záření IHE řraha

3/ Ústav teorie informace a automatizace ČSAV Praha

4/ Ústav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů Praha

V současné době se v rámci celostátní služby osobní dozi-

metrie U V W R testují na vybraných karotážních pracovištích ino-

vované dozimetry neutronů, založené na principu DS1F.

Ve sdělení jsou uvedeny zkušenosti a roSním poloprovozním

používáním těchto dozimetru, se zaměřením na analýzu chyb vznika-

jících jednak z neznalosti ozařovacích podoiínek, jednak ze statis-

tického charakteru vzniku stop.

Vzhledem k různé citlivosti systému v závislosti na dete-

kovaném spektru neutronů, jsou pro různé úrovně dávkového ekviva-

lentu stanoveny intervaly spolehlivosti pro poměr počtu stop pod

uranovým a thoriovým radiátorem, na základě kterého je dávkový

ekvivalent počítán* Analýza vychází z reprodukujicího se aprior-

ního rozdělení hustot pravděpodobností skutečných středních počtů
1 .'i

stop pod oběma radiátory*

Na základě této analýzy jsou pak uvedeny minimální hodnoty

d cívkového ekvivalentu něřitelné s danou chybou*



•Oft BaTJHlOJOft MttlHHM ÚTTW 1 JBHO ifflZXaWRSaOfc
Z BUDISKl TKlSlfl T CBiQERelSkt SLDSaf CBOBal OQZZIBTEIB

.X), W008JL J . l J , BCHiCtt I * 1 ^ XOKCi L . l } , PROB& 2 . 2 ) ,

1) Ústav pro vyskua, výroba a využiti' radioisotopa, Prah*
2} Biofyzikálni ústav, Karlova universit*, Pi«h»
3) FJPI CTUT, kBtadm doxiwtri* a aplikao* icniíujíoího ttími, FsmlMi

Meutronotý doiiastr ÚWVH j« saloim aa d*t«kei «top itip^tik. ftag-
Mntft T« f o l i i Ifylar tlouiíky SAM, Jako it«pit«li^ch m t M i á U byl
pouiit uram obolmcaoý aa 6,5% O tloui&y 50ya» a Th tloužtky 3 O A ^
přič«i£ radiátory byly pŕipmn&ay m Pb f i l t r tlouéíky 0,5 m a drojic*
tSetato radUtorft byla tloioaa a n i 0,5 m Cd f i l t ry spoU&it • dotakSal
f o l i i . Systeaatickýa rosbor«i dat získaných, při rotinnia aladoWai oaob
byly aalwnay uriité atiadouei vlastaocti. uvčmábo aystéao, o ktoryeh
jam referovali j i í d ř í » .

7 přiapJhrteu je popaaa nory aeutrqaový dosiaetr9 který je trořea dvo-
j i c í radiátorů itepayeh troaek - jateraetalieké s l i t iny uraau obobmoooeho
aa 90% uraaea 235 m. Ä , které jsou připevněny aa f i l t ry 0,5 aa Cd a oelý
koaplet je uzarřett r Cd poosdřc tak, i e aa detektor prooikae aéai aei
lXo s dopadajieíea tepelných neutroaú* V pří«pe>fcu jsou uvedeay lyaledcy
•xperiaentálai práce, která byla laaereaa aa xyft*o£ áSioaoeti po&taaí

stop jiakrovýa počítaSea* Dále jsou uvedeny výsledky kalibmoe dosiaetrft
aa neutronových sdrojích a energii 0,57; 2,07; 5,25| 15,1 M»V a aa spektra
neutronů reaktoru §R0 .noderovanta riknyai tlouSfkaei polyethylenu, Xelesa
a grafitu* Je uvedeaa t é i netodik* proroeni kalibxmoe a jsou ohrnuty aošaoati
interpretace aaaereayca hustot stop s hlediska urSeni hodnot dávkového
ekvimlentu* V sávěru jsou shrnuty zdroje chyb, které l ia i tu j i preanoat
stanoteni dávkových ekvivalentů neutronu.
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NESTABILITA KVAPALINOVÉHO SCINTILAÔNÉHO MERANIA SPUSOBENX í

SOEPGIOU ZNAČENÉJ LA*TKY f

REXA R.1/, TYKVA R.2/ £

1/ Katedra všeobecnej biologie PF UPJŠ, Košice ,_,

2/ Úatav organické chemie a biochemie ČSAV, Praha

V referáte sú uvedené výsledky získaná pri sledovaní časovej

nestability merania kvapalinovým scintilačnym počítačom vyvolá-

nej adsorpciou značené j látky na stenách meracích kyviet.Na zá-

klade merania externého štandardu vo vzorkách, v ktorých dochá-

dza k časovým zmenám je vylúčená nestabilita prístroja a scin-

tilačnáho roztoku. Je uvedený spôsob prelievania vzoriek do no-

vých kyviet. Na základe početnosti impulzov pred preliatím a po

preliatí vzoriek je určené množstvo zachytenej značenej látky a

je potvrdené zmena geometrie zo iff na 2T. 5alej sú diskutované

niektoré faktory ovplyvňujúce veľkosť časovej nestability mera-

nia a spôsoby jej eliminácie*

K



išxaaá PBOBLAK SOUÍS^HO HTTEOR/LNÍHO ZJISŤOVÍJTÍ OBJKMOVÍ AK-

Tivrrr DdŘurřcH PRQDUKTÔ RADOWU.

RICHTER M.,BOTIA1I I.,ČECH J.,HLADKÁ* B.,SVOBODA S . ,

ťtatav hygieny prác* v uranovém průmyslu,Příbram.

100

V poaledni dobi Ja kladen d&raz na dozimetrii alfa zářaní dea-
řiných produkt! radonu,ktaré tvoři část radiační sátiža jadnotli*-
ea v obyvatalatvu.Maša pracoviátě,zahrnující Národní raferanční
laboratoř pro doziaatrii radonu a dceřiných produktů radonu atudu-
je tuto problaaatiku poaocí de akce etop formou aktivní i paaivni
doziaatria objemové aktivity dceřiných produktu radonu.

O aoinosti využití aktivního osobního dozimetru na podzemních
pracoviítích bylo již před časem referováno na aympoziu ( Mariána-
ké Lázně 1076 ).V současné době jsou prototypy aktivních dozimetrii
v malé sérii nasazeny do zkušebního provozu na dvou oblastech ura-
nových dolil.

V pasivní formě je detektoru stop ( KODAK LR 115 } používáno
pro monitorováni a přípa:Iný odhad výše ovlivnění okolí výduchem z
uranového dolu.Forma pasivní detekce se Jeví jako perspektivní i
při monitorováni obydlí,Ha rozdíl od aktivních dozimetrii vykazuje
pasivní metoda v oblasti nízkých příjmu chybu kolem 50 %.
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BRZDNX SCHOPNOSŤ ALFA ČASTÍC

SALAVA J.
Výskumný ústav preventívneho lekárstva, Bratislava

V príspevku je navrhnutá jednoduchá analytická aproxi-
(í

mácia energetickej závislosti brzdnej schopnosti alfa častíc*

Ukazuje sa, ře pre rozsah energií od 100 keV do 10 MeV je pre

túto závislosť dostatočne presný vzťah

S ^ \ E ) • a.E" 1 / 2 + b E 3 / 4 ,

kde a,b sú vhodné aateriálové konštanty. Najafi oblasť Braggovho

naxiaa je takto veTtui dobre popísaná. Popritoa ako nízkoener-*

getické tak aj vysokoenergetické asymptoty uvedeného vzťahu

sú v dobrom súlade s teoretickými úvahami. Preto táto aproxi-

mácia umožňuje dozimetrické výpočty bez inakšie sa často vy-

skytujúcich obtiaří s dfvergenciami pri energiách blížiacich

sa nule.
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PRAKTICKÍ? ASFHKTr MONITOROVÁNÍ A.TKOSPÍRY PŘI ZPRACOVÁNÍ
VYSOKÝCH AKTIVIT i 4 7Pm

SATOIÍIE Z.,KOKTA L..ŠVAM3ERA S .

Ustav pro výzkum,výrobu a využití radioizotopů,Praha

Jsou uvedena některá nroktická hlediska a experimenty při
1 AT

monitorování ovzduší při zpracování vysokých aktivit "*" ?n.
Byly získány v IÍVWR v průběhu výroby radioaktivních svítících
pigmentů. Monitorování bylo založeno na měření aktivity ovzduší.
Je stručně popsáno technologické zařízení pro přípravu svítících
pigmentů,dále přístroj ušitý při dávkování vzduchu a pro kalib-
raci průtoku vzduchu ve filtračním potrubí. Dále ,ie pozornost
věnována praktickým problémům dávkování vzduchu,přípravě stan-
derdů a určení průměrné objemová aktivity vzduchu. V závěru
jsou ňiskutovány raoř.nosti a případy úniku radioaktivníno aero-
sólu a ,ie navržen plán realizace stálé kontroly aktivity etmo-

-i »*Í

sféry v průběhu zpracování vysokých aktivit '"'Pm.
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MIERODOZIMETRIE T£ VZTAHU £ CITLIVÍ STHtJKTUŘE BUŇKY

SEDIÍK A.
I

Institut hygieny a epidemiologie, Praha

Mikrodozimetrie přináší kvantitativní popis fluktuací

,' energie absorbované ve velmi malých oblastech, často menších než

jádro savčích buněk. Nejznámější Kellerer - fiossiho teorie duálové

radiační akce popisuje závislost nějakého efektu B na absorbované

dávce D při malých dávkách vztahem S « i (f D + D ) , kde k

je konstanta a (je parametr závislý na průměyu citlivého objemu

a na kvalitě záření. Novější modifikace této teorie vede k analo-

•• gickému vztahu E » k ( f D + D ) . Parametr | závisí nejen na

5 kvalitě záření, ale také na geometrii citlivé struktury v buňce a

na vlastnostech vzájemné interakce primárních poškození. Pomocí

• vztahu mezi tzv. proximitní distribucí t(i) a veličinou f budou
1 odvozeny relace mezi | a { pro některé mikroskopioké vzorky trans-

{% feru energie a pro jistý typ struktury citlivého mikroobjemu. De-

\.' monstrováno bude několik příkladů.



IONIZAČNÍ KOMORY PRO MÉňENÍ VE SVAZCÍCH VYSOKOENERGETICKfCH
ELEKTRONŮ A FOTOM0

104 ;

SEVERA L . , GREGOR J .

TESLA - Výzkumy ú s t a Y p ř í s t r o j ů j a d e r n é techniky,
koncernová účelová organizace, Přemyšlení

Jsou popsány dv<§ ionizační komory určené pro měření dávko*
vých příkonů ve svazcích elektronů a fotonů o energii 20 Me V.

Komory s typovým označením SVB 501, SVB 502 mají planpa-
ralelně uspořádané elektrody, které vytvářejí citlivý objem
cca 0,012 a 0,1 cm • Jsou vyrobeny z materiálu tkáňskvivalentní-
ho pro interakci elektronů a fotonů o energii 10 t 20 Me V*
Součástí komor je deskový fantom o rozměrech 250x250x250 mm,

který umožňuje stanovit hloubkově rozloženi dávkového příkonu*
60

Základní citlivost komor byla stanovena pro záření gama Co
2.10*"9 A/Gy.31 a 20.10"9 A/Gy.s"1.

K vyhodnocení odezvy komor je navržen Měřič dávkového
příkonu elektronů NB 2701 jehož parametry umožňují měřit dávko-
vý příkor v rozsahu 1/uGy.s
0,01 mGy.s"1 až 1000 mGy.s"1.

až 100 mGy.s**1 respektive
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OSOBITÍ DOZIMETRIE NA JEZ

SINGER J,, HAKL J.
Jaderná elektrárna Sukovaný k«p*, Dukovany

Osobní dozimetrie na JEZ má z hlediska kontroly ochrany
pracovníka před ionizujícím zářením tyto úkoly:

1# Organizovat periodická lákařské prohlídky a kontrolovat
jejich výsledky*

2* Kontrolovat znalosti ochrany před ionizujícím zářením*
3* Měřit dávky pracovníků; je zde diskutována metodika a za-

řízení k měření osobních dávek.

Tyto úkoly nelze provádět bez náležité automatizace a
programů, které vedou k výstupním údajům:

. pro operátivu, t.j. pozvánky na lékařské prohlídky a je-
jich výsledky, testy ke kontrole znalostí, frakce ročních
limitů dávek a příjmů

- pro kontrolu, t*j« měření havarijních indikátorů a izodcz
v prostředí, překročení záznamových úrovní ročního příjmu

- pro statistickou evidenci, t,j« počty sledovaných pracov-
níků, měsíční a roční dávky vč. kolektivních a průměrných
příp. vztažené k technologii

Jako příklad j e uvedeno blokové schéma, z něhož j e v JE
Bohunice realizován odděleně výpočet dávek z filmových dozi-
metrů a z vnitřní kontaminace a v JE Dukovany větve "OSOBNÍ
DATA1*, "LÉKAŘSKÉ* PROHLÍDKY11 a TESTY" a programově se naplňu-
je větev "MĚŘENÍ DÍVEK".

Závěrem je diskutováno limitování osobních dávek na JEZ
s ohledem na nepřesnosti osobních dozimetrů a také jsou di-
skutovány výsledky měření dávek pracovníků EDU z hlediska
metodického a statistického*
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POZABOVÁ RADIOAKTIVITA V LOKALITE S VÝSTAVBOU JADROVEJ ELEKTRÁRNE
MOCHOVCE

SLÁVIK O., JANEČKA S., MORÁVEK J.
Výskumný ústav jadrových elektrární, Jaslovské Bohunice

Sú predložené zásadné výsledky prieskumu pezaSovej radioakti-
vity uskutočňovaného v horeuvedenej lokalite v rekech 1978-82*

V priebehu prieskumu boli získané údaje o expozičných rýchlos-
tiach externého gama žiarenia, o celkových beta aktivitách a akti-

QO
vite 7 Sr ako aj výsledky veľkoobjemovej gamaspektrometrickej ana-
lýzy vzoriek vzduchu (aerosoly a spad), pôdy, pitnej a povrchovej
vody, vodných sedimentov, lístia lesných drevín a najdôležitejších
článkov potravinového reťazca (krmoviny, zrnoviny, živočíšne pro-
dukty). Vo vzorkách vody sa ešte stanovovala celková alfa aktivita,
obsah-226Ra, U - nat. a 3H.

Odberové miesta a frekvencie odberu vzoriek boli zvolené tak,
aby sa mohla postihnúť priestorová a časová variabilita radioakti-
vity v okolí budovanej jadrovej elektrárne* Pri vyhodnocovaní výs-
ledkov prieskumu bol aplikovaný pravdepodobnostný prístup k výsky-
tu hodnôt radioaktivity, pri ktorom sa súbory údajov spracovávali
ako celok. Výsledky prieskumu potvrdzujú logaritmicko-normálne roz-
delenie výskytu radioaktivity v sledovaných zložkách prostredia, na
základe ktorého boli stanovené najpravdepodobnejšie očakávané úrov-
ne radioaktivity s prislúchajúcimi najpravdepodobnejšiu, rozseimi.

Radioaktivita ve vyšetrovanej lokalite bola celkove ne.
nízkej úrovni, ktorej prevažnú časť tvoril prirodzený isotop

V roku 1981 bolo zaznamenané výnimočné zvýšenie aktivity
- Nb, 1 O 3' l c 6Ru a 1 4 4Ce vo vzorkách spadu (jún,júl), vodného sedi-
mentu a rastlinného materiálu.



MĚŘICE ZAMOŘENÍ s PROPORCIONÁLNÍMI POCÍTAČI 1 0 7 f

SLEZÁK V., NOVÁKOVÁ 0., FROŇKA 0., KOS J., SMOLA J. r

TESLA - Výzkumný ústav přístrojů jaderné techniky,
koncernová účelová organizace, Přemyšlení

Z
Jsou uvedeny základní vlastnosti velkoplošných propor- ;

cionálních počítačů, důležitých při měření zamoření alfa nebo
alfa, beta a to : závislost citlivosti na energii zářeni beta,
na velikosti měřené plochy a vzdálenosti od detektoru; velikost
pozadí a jeho závislost na vnějáím dávkovém příkonu* ±

Tyto vlastnosti určují spolu s dalšími funkčními parametry <t;
Monitorů zamoření i oblast využití nově připravovaných přístrojů 1
z Tesly VťJpjT. Následuje popis konstrukčního řešení Monitoru
zamoření rukou a oděvů NA 6202 a Monitoru zamoření rukou a nohou .-<
NA 6203 a jejich funkčních vlastností*

Í4
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K ODEZVE TEEMOLUMINISCENCNÍCH DETEKTOR^ K RTCHLÝM

SPURNÝ F.,BÄHTA K., CERHOVX L.,VOTOCKOVl I.
Ústav dozimetrie záření ČSAV, Praha

Je známo, že relativní odezva většiny známých termolu-
miniscenčních detektorů k rychlým neutronům je nízká. Roste
s energií neutronů a pro energie kolem 15 MeV dosahuje hodnot
okolo 0,1 až 0,2.

V práci jsou uváděné nově stanovené relativní odezvy
k neutronům produkovaným reakcí *Be(d,n), jejich hodnoty jsou
srovnávány s hodnotami vyplývajícími z dříve stanovených fito-

f váných analytických funkcí. Ukázalo se, že experimentální
'.- hodnoty jsou vždy výrazně vyšší.

To vedlo k závěru, že zmíněné fitované závislosti
r nejsou korektní (příliš nízké) pro neutrony s energiemi mezi
\ 5 a 12 MeV. Proto byly spočteny nové odezvové funkce na zákla-
| dě všech dostupných experimentálních dat pro monoenergetické
ľ i polyenergetické zdroje neutronů. K výpočtu byly použity
' obdobně programy jako pro výpočet spekter neutronů z údajů
• aktivačních detektorů či mGderačního spektrometru. Nově spočte-
te né odezvy jsou znovu srovnávány s existujícími experimentálními

hodnotami.

Y
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DOZIMETRIE POLÍ ZJtftENÍ NA PALUBfi STANICE SALJUT-7 V PR0BEHU J

Š3STÉ ZÁKLADNÍ EXPEDICE

SPURNÝ F., BXBTA K., CHARV/T J. ,SHI8NKOVA* N. ^

Ústav dozimetrie záření ČSAV, Praha -•

Na palubě stanice SALJUT-7 bylo v průběhu letu Seeté ':

základní expedice (základní posádka - kosmonaute BEREZOVOJ a LE-
BEDEV) v roce 1982 instalováno několik souborů detektorů Ústavu í
dozimetrie záření ČSAV. Čtyři z těchto souborů byly se základní
posádkou po 202 dnech navráceny na Zemi k vyhodnocení.

Soubory obsahovaly čs.termoluminiscenční alumofoafátová
skla a několik druhů detektorů stop v pevné fázi o různých
prahových hodnotách lineárního přenosu energie* ^hodnocení
termoluminiscenfiních skel umožnilo stanovit celkovou radiační
situaci v jednotlivých místech na palubě orbitální stanice.
Nově se ukázalo, že obdobnou informaci mohou poskytovat i detek-
tory stop v pevné fázi a použitím kalibrace svazky protonů s ener-
giemi okolo 200 MeV. Tyto detektory navíc umožňují stanovit
i fluence nabitých částic kosmického záření nad limitními
hodnotami lineárního přenosu energie a náboje částic.

Získané výsledky vyhodnocení jsou srovnávány s těmi,
získanými dalšími experimentátory.

1 i
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DOZIMETRIE POLÍ ZÚRENÍ U ZAŘÍZENÍ TCKAHAK-1C

SPURNÍ F., CHARyXT J., VOTOCKOVX I.
xý.stav dozimetrie záření ČSAV, Praha

Bylo provedeno několik sérií experimentálního studia
dozimetrických charakteristik polí záření U ternojaderného
zařízení TOKAMAK-10 (T-10), instalovaném v Ústavu atomové
energie I.V.Kurčatova v Moskvě. Jejich cílem bylo jednak sta-
novení základních dozimetrických charakteristik polí neutronů
a záření gama u tohoto zařízení, jednak analýza možností použi-
tí některých metod k diagnostice plazmatu na základě neutro-
nových měření.

Integrální dozimetrické charakteristiky byly studovány
pomocí termoluminiacenčních dozimetrů, detektorů stop v pevné
fázi a Geiger-Miillerova počítače, spektrum neutronů bylo sta-
novováno pomocí modračního spektrometru a sad detektorů stop.
Qylo studováno prostorové rozdělení dozimetrických charakte-
ristik podél obvodu pracovní komory zařízení, byl sledován
i vliv průběhu plazmového impulzu na pole záření.

Byl potvrzen významný příspěvek tzv."urychlovacích režimů"
na úroveň radiační expozice u zařízení T-10 i vliv omezovači
diafragmy a její konstrukce. Analýza spekter neutronů ukázala,
že příspěvek primárních termojaderných neutronů v blízkosti
pracovní komory je významný.
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ODEZVA DETEKTORŮ STOP V PEVNÉ FÁZI K VYSOKOENERGETICKfM
NABITÍM ČÁSTICÍM

SPURNÝ F.,SIM8HKOVÁ N.» TUREK K.
Ústav dozimetrie záření ČSAV, Praha

Byla studována odezva některých detektorů stop v pevné
" fázi bez vnějších radiátorů nabitých částic k protonům, jádrům

helia a uhlíku s energiemi mezi 0,06 a 4 GeV na nukleon.
Ozařování detektorů byla prováděna u cyklotronu Ústavu

teoretické a experimentální fyziky v Moskvě a u synchrocyklo-
;-- tronu Spojeného ústavu jaderných výzkumů v Bubne u Moskvy.
íj V práci budou popsány metody monitorování svazků částic u jed-
:5 notlivých zařízeni.
'/ Odezva byla studována pro tyto polymernl detektory stop
-y, v pevné fázi bez externích radiátorů nabitých částic:

- polymer CR-39
\\ - nitráty celulózy LR 115, CK-85 a CA 80-15 firmy Kodak;
f - polyester MELINEX; a
H: - polyksrbonáty LEXAN a MAKROFOL
I Analýza výsledků ukázala, že relativní citlivosti jednotli-
I vých'detektorů k nabitým částicím sledují obdobné závislosti
f jako v případě jejich citlivostí k rychlým neutronům. To dále
I potvrzuje možnosti studovaných detektorů ke spektrometrii

ä lineárního přenosu energie.

k
k. i



I DOZIMETBIE NEUTRON0 POMOCÍ IONIZAČNÍCH METOD MEBENÍ

Ť SPURNÝ F., VOTOCKOVi I.
f Ústav dozimetrie záření ČSAV, Praha

I
iÁ V práci budou popsány konstrukce ionizačních komor

: • a Geiger-Miillerova (GM) počítače určených pro stanovení dozi-
I metrických charakteristik ve svazcích neutronů a záření gama.

-,: Budou uvedeny metody a způsoby kalibrace těchto zařízeni,
f diskutovány nalezené výsledky. Budou též uvedeny základní
jf charakteristiky používaných vyhodnocovacích řetězců a meze
. použitelnosti ionizačních komor i GM-počítače.
i' Popisovaná zařízení byla použita ke stanovení dozimetric-
! kých charakteristik ve svazcích záření u celé řady zdrojů
C neutronů. Některé ze získaných výsledků budou uvedeny a disku-
f továny ve vztahu k výsledkům získaným dalšími metodami.
i Měření umožnila stanovit i některé nové charakteristiky ionizač-
i nich komor, ty budou v práci uvedeny a diskutovány také.

"<•

I



f

113

ODEZVA TEEMOLUMINISCENCNÍCH DETEXTOEÔ K VTSOKOSKEBGEIKXÍH
NABITÍM CA*STICÍM

SPOiWf F.,VOTOCKOVA* I.
Ústav dosia«tri« záření ČSAV, Praha

ESyla studována odtzva některých temoluBiniscenčních
detektorů k protonům, jádrům helia a uhlíku a energieai aezi
0,06 a 4 OeV na nukleon.

Ozařorání detektorů byla prorádinr. u cyklotronu lietaru
teoretické a experimentální fysiky • Moskve* a u synchrocyklo-
tronu a synchrofázotronu Spojeného úataru jaderných Týzkumů
• Dubne u Moskvy. V práci budou popsány metody monitorování
svazků částic u jednotlivých zařízeni.

Odezva byla studována pro termoluminiscenční materiály
6 U F , LiF, 7LiF, Li 2B 4O ?, A1 2O 3, CaSO4:Dy a fia.termolu»inie-
cenční alumofosfátová skla. Ukázalo se, ie relativní odezva
k protonům s energiemi nad 150 MeV i pro těiil nabité částice
s energiemi nad 1 OeV na nukleon je prakticky tatái jako pro
kalibrační elektromagnetické záření. Pro niiií energie částic
se objevují některé odchylky související se závislostí výtěž-
ku termoluminiscence na lineárním přenosu energie nabité
částice.
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RADIOLOGICKÁ* METODA KVANTITATIVNÍHO HODNOCENÍ CELKOVÉ* KVALITY
OVZDUŠÍ

SPURHÍ Z*
ť Ústav dozimetrie záření ČSAV, Praha

i • :

f i V práci se popisuje nový* radiologický způsob kvantitativ-
|; ního hodnocení celkové kvality ovzduší* Zatímco dosavadní metody
l| hodnotí ovzduší pouze diferenciálním způsobem* tj* stanovením
p znečištění jednotlivými škodlivinami per partes, je náš způsob
'« založen na předpokladu trvalé tvorby lehkých iontů v ovzduší
: j vlivem přírodního pole záření a jejich následovném zániku v dů-
I sledku vlivu všech přítomných nečistot dohromady* Všechny druhy ,
I atmosférických polutantů totiž působí jako lapače lehkých iontů* j
i takže v daném objemu vzduchu se v relativně krátkém časovém in- \
I tervalu (kdy se nemění teplota, tlak a koncentrace nečistot) '
\ ustavuje dynamická rovnováha mezi jejich přísunem a únikem*
> Lehké atmosférické ionty unikají z daného objemu ovzduší v dů-
•"• sledku aglomerací* precipitací a rekombinací zprostředkovaných
I všemi znečištěninami* Velikost jejich úbytku za jednotku času
| hodnotí tzv* "únikový koeficient *", resp* "střední doba života
f iontu T", kteréžto veličiny se ukazují jako vhodné míry pro čí-
; selné ohodnocení stupně celkového znečištění ovzduší na dané lo-

kalitě a v daném čase* Technika této metody vyžaduje změření cel-
kového příkonu energie ionizujícího záření ve vzduchu a iontomet-
rického stanovení rovnovážné koncentrace lehkých iontů; z těchto
údajů se posléze vypočte příslušné *, nebo T• -.

Práce popisuje příslušné vztahy* ilustrativně dokládá vý- g-
sledky získané na území CSSR a diskutuje přednosti i nedostatky •
tohoto přístupu* Metoda může být vhodná zejména pro klimatologické f*
hygienické či průmyslové hodnocení, porovnávání a bonifikaci cel- •
kove kvality ovzduší v dané lokalitě.
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I ^KAPALNÉ" ODPADY Z JS DUKOVANY A JEJICH VLIV NA HYDROSFÉRU

STAUŠK Z.1', PEtÁ*Z M . 2 y ř

'ff í

^ 1/ Výzkumný ústav vodohospodářský Praha, pobočka Brno
!•• 2/ Ústav pro výzkum obratlovců ÍSAV Brno
v • ^
'•<•• ' '*?

5- V době konání tohoto sympozia bude zbývat Již necelý s

; rok do zahájení pokusného provozu Jedné z největších ener- ~
f getických investic v ČSSR, Jaderné elektrárny Dukovany,
: Jsou předloženy výsledky měření přirozených i umělých
Í radionuklidô v hydrosfére v okolí JE Dukovany a materiálů

vodního prostředí, tj. dnových sedimentů, některých druhů f

;; makrofyt, zoobentosu a nejdůležitějších druhů ryb,
% Z dosažených výsledků a z předpokládaného množství .}
•ř' sumárních aktivit Jednotlivých radionuklidů ze všech druhů

kapalných odpadů včetně nadbilančních vod z primárního ok-
1~ ruhu vyplývá i předpokládaný vliv budoucího provozu JE Du-
l kovaný na sledovanou hydrosféru a podélný profil řeky Ji-
v*

v hlavy.
| Očekávaný vliv Je dokumentovaný obsahem Jednotlivých
:> radionuklidů ve všech druzích sledovaných vod (tj, soucas-
p. ným přirozeným pozadím), průměrnými koncentracemi v měk-
|; kých i tvrdých částech ryb a dalších biologických materiá-
j lech, Jejich kumulačními koeficienty i maximálně přípustný-
Í. mi koncentracemi ve vodě, vzhledem k využívání těchto povr-
i chových vod (pitné účely, závlahové hospodářství, chov ryb

a rekreace. Jsou vypočteny a uvedeny i dávkové ekvivalenty
3 9 0 " T 2 1 0 2 2 6

y p y
;, pro 3H. 9 0Sr, "Tóa, 2 1 0Po a 2 2 6Ra.
•; Přechod aktivit některých dlouhodobých radionuklidů
i ' Sr, ^'Cs, Coe •''lan z kapalné fáze do pevných forem ma-
I'. teriálů vodního prostředí v místech vypouštění do přírod-

ního biotopu spolu s kinetikou sorpce a velikosti sorpce
Jsou v současné době sledovány a studovány v dynamických
experimentálních podmínkách v rámci státního plánu našeho
výzkumu a výsledky budou zveřejněny Již začátkem roku 1984*
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AUTCsUTIZOYAlf SOZZHIKRICXÍ SXSTBI ÍBO MAPOfilí TIBAPlOTICrf CH
STA2K0 ZÍŘMMÍ

; t

Stankui P*1*, Tobola K.2), SpaSková D*2>, Planderka
1) fakultní nemocnice ÚMZ WT Praha, rádioterapeutické oddělení
2) Krajská nemocnioe VÔtZ, rádioterapeutické oddšlení,0*trava

Sossah doslmetrických měření na. urychlovačích přesahuje mož-
nosti systémů u nás běžně dostupných* Zejména pH. mapování dávko-
vých polí, kdy je nutne současně méřit několik veličin vstupují-
cích do poměrně složitého vstanu aesi dávkou a odesvou měřícího
systému je manuální měřeni a vyhodnocování prakticky neproveditel-
né s ohledem na klinický provos a životnost osařovače. Protože
nebylo možno pro tento účel zajistit komerční systém, byl vytvo-
řen automatisovaný dosimetrický systém s těchto komponentt kal-
kulátor BIG 666 s periferiemi jako řídící, vyhodnocovací a výstup-
ní jednotka, měřící ústředna Tesla MT 143, vodní fantom PS-1 vy-
robený svépomocí se zapisovačů TZ 213, dosimetr Tietoreen Badoeon
a Doppelmonitor betatronu Siemens*

Jsou uvedeny ukásky digitálního a grafického výstupu a jsou
zhodnoceny sákladní vlastnosti měřícího systému, který se ve své
koncepci v praxi osvědčil.



RADIOAKTIVNÍ AEROSOLY NA JE V-1 !

Ing. Ivo STŘEDA

Výzkumný ústav jaderných elektráren, Jaslovské Bohunice i
Současné pracoviště: Jaderná elektrárna Dukovany, k.p. ^

Práce shrnuje experimentální výsledky z výzkumů některých chara- <
' kteristik aerosolů ve ventilačních systémech a ventilačním komínu

JE V-1 v různých obdobích provozu reaktorů.
Byly stanoveny hmotnostní objemové koncentrace aerosolů v jedno- 3

tlivých ventilačních systémech, dále byly stanoveny měrné a objemové *
aktivity přirozených a umělých radioaktivních aerosolů v průběhu kam- j
páně reaktoru, v okamžité objemové aktivitě aerosolů ve ventilačních ,

•'" systémech představuje objemová aktivita izotopů s krátkym poločasem k*>
rozpadu - 88Rb, 84Rb, 1 3 8Cs - dominantní: hodnotu (minimálně 90 % ) . j.
V obdobích nestabilního výkonu reaktoru (zvláště při odstavování rea-
ktoru) dochází ke zvýšené emisi umělých radioaktivních aerosolů (Obje-
mové aktivity o 2 až 3 řády vyšší ne.ž za stabilního výkonu).

Při výměně paliva, opravách a revizích na zkříženích primárního '•
okruhu jsou dominantní složkou radioaktivních aerosolů izotopy ko- ••

\. rozních produktů (51Cr, 1 1 O mAg, 58Co, é°Go, 54Hn. 59Pe, ^Zr, ̂ Nb).
Uvedené izotopy tvoří přímo aerosolové částice spolu s izotopy, je-
jichž aktivací vznikají. Částice jsou nositeli poměrně značné měrné
aktivity, což má velký význam z hlediska; dávkové zátěže osob při in-

i halaci a retenci částic v horních a dolních dýchacích cestách. Určité
technologické operace při odstávce reaktoru jsou spojené s generací
určitých izotopů korozních produktů. Nalezení těchto souvislostí bu-
de mít význam i pro optimálnější provedení technologických operací
vzhledem ke snížení radiační zátěže personálu.

Při výzkumu vzniku, následné koagulace- a velikostní distribuce
;• aerosolových částic byla ke studiu jejich morfologie použita elektro-
• nová mikroskopie. Byly pořízeny unikátní snímky aerosolů z ventilač-
f nich systémů JE V-1 na rastrovacím elektronovém mikroskopu.

I
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POUŽITÍ LUMUÍISCBÍCHÍCH DIOD JAKO IVTXGBALMÍGH DOZIMETRG

M. Sander* X , Z. Prášil 1 a A. Galiková 2

TÍ stav pro výskum, výrobu a využiti radioizotopů, Praha
2 Výzkumný ústav sdělovací techniky A. S* Popova, Praha

Světelný tok emitovaný luainiacančnl diodou kleaá a cel-

kovou absorbovanou dávkou zářeni goaa °Co. Pokles je způso-

ben jednak zvýšenou nezářivou rekoabinací na radiačné vytvo-

řených rekonbinaôních centrech ve vlastnia polovodičové* aa-

terialu (GaP), jednak sníženou propustnosti ozářených epoxi-

C dových krytů luainisoenénlch diod. Experimenty byly prováděny

í se zeleně svítící luminiscenční diodou LQ 1731* Je diskutována

( možnost využití těchto efektů v dozimetrii záření gama.

i:
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VÍPOÍBT PR1VDŽPODOBIOSTI Z P l » Í B 0 ROZPTYLU

ŠEDA J., Č1CHÍK T., KLUSOÍ J.
Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření JJPI ČVUT,
Praha

V práci je ureden popis programt uaoiňujícího modelovat
transport elektronů proatředíc metodou Monte Carlo. Program
byl použit k yýpočtůai albeda elektronů a k Týpoětům pravdě-
podobnosti dopadu spětni rozptýlených elektronů na detektor
v zá-rislosti na energii primárních elektronů, atomorem
čísle rozptylujícího materiálu a geometrickém uspořádání.
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NOVÉ POZNATKY O VZTAHU ZHOUBNÉHO NOVOTVAHJ PLIC

A EXPOZICE DCÉRINÝM PRODUKTOM R&DOMJ

ŠEVC J . , TOitíŠEK L . t VERNEHOVA' P . , PLAČEK V . , KUNZ E .

1} Institut hygieny a epidemiologie, Praha

2) ZÚNZ-tfstav hygieny práce v uranovém průmyslu, Příbram

: V posledních několika letech jsme prokázali vzestup

absolutního a relativního rizika zhoubného novotvaru plic

;, v závislosti na kumulované dlouhodobé radiační expozici

j nad 50 WLM v populaci exponované dceřiným produktům radonu*
I
I Výsledky pozorování k 31.12„1980 byly podrobeny řadě

i rozborů. Hlavní pozornost byla věnována vlivu věku při

< vstupu do expozice, různého časového rozložení kumulované

expozice a vlivu histologického typu novotvaru na vztah

r dávky a účinku. Byl prokázán vliv současného inhibičního

•i (sterilizačního) účinku záření v podmínkách dlouhodobé

[• radiační expozice. Ve starších epidemiologických studiích

š tento inhibiční účinek vedl k významnému snížení koefi-

cientu rizika v kohortách s vysokou kumulovanou expozicí;

tento fakt musí být uvažován při extrapolaci vztahu dávka-
í

; účinek, do oblasti nízkých nebo přírodních expozic dceřiným

: produktům radonu. Průměrný koeficient rizika zhoubného no-

votvaru plic po 30 letech pozorování byl 10x10 rok^^KLIr"1*

po vyloučení vlivu inhibičního účinku záření je koeficient
rizika asi o polovinu vyšší.



^v^-^-^^p^w-^ř^^^^^
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;v; URČENÍ EFEKTIVNÍHO QÍCVKOVÍHO EKVIVALENTU Z ÚDAjfl OSOBNÍHO
If, DOZIMBTRU PRO RENTGENOVÉ* ZAZENÍ
š ŠNOBR J,, BUČINA I., KODL 0., KLI1IENT l\{ ŠPAČKOVÁ* M?/
; 1/ Institut hygieny & epidemiologie, Praha
•*•; 2/ tfstav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů, Praha

|i Pro ozáření člověka zpředu, zezadu a z boku jsou na zá-

' kládě výsledků získaných metodou Monte Carlo určeny v závis-

-"• losti na energii záření vztahy mezi vzdušnou kermou volně

'•[ ve vzduchu a efektivním dávkovým ekvivalentem.

,, Dále jsou analyzovány možné geometrie ozáření osob pra-

; cujících v rentgenových vyšetřovnách a uvedeny ezperlmen-

f tálně podložené odhady příspěvků ke vzdušné kermě od záření

přicházejícího z různých směrů a pro místa odpovídající

| několika částem těla«

P Konečným výsledkem jsou faktory převádějící dávkový

4 ekvivalent určený osobním dozimetrem na efektivní dávkový

|, ekvivalent, popř. dávkový ekvivalent v kůži. Převodní fak-

j j tory jsou určeny pro šest spekter, která pokrývají rozsah

energií používaných v rentgenové diagnostice. Je uvažováno

ozáření jak bez ochranné zástěry, tak se zástěrou se stí-

nícím ekvivalentem 0,3 mm Pb.
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MONITOROVANIE DJÍVOK GAMA ŽIARENIA PRÍRODNÉHO PROSTREDIA

SCINTILAČNfM DETEKTOROM V INTEGRÁLNOM ZAPOJENÍ

ŠUJAK P., STREDOVÁ" A.
Výskumný ústav jadrových elektrárni, Jaslovaké Bohunice

V práci je opísané metóde použitia scintilačného detekto-
ru v pulznom integrálnom zapojení k meraniu dávok žierenia ga-
ma v charakteristických poliach žierenia gama. Je uvedený mo-
delový výpočet detekčnej citlivosti scintila5ného detektora
CsJ/Né/ (jí 25x25 ra>) k žiareniu gama, v závislosti na jeho
energii a uhle dopadu, v'rozsahu energií 0,05 - 3 MeV. Metóda
a výpočet boli experimentálne použité k monitorovaniu dávok
žiarenie gama v charakteristických poliach terestriálneho žia-
renia. Je uvedený spôsob hodnotenia externých dávkových rých-
lostí vo vzduchu pre daný detektor od terestriálneho žiprenie
game vo výške 1 n nad terénom a je porovnané presnosí výsledkov

" s výsledkami získanými inými prístrojmi použitými na I. celo-
štátnom zrovnaní časovo diferenciálnych detektorov gamp žia-
renia v prostredí v Dukovanoch v roku 1981.

r

j
í
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EXHALACE RADONU A TORONU Z PO VÍCHU STAVEBNÍCH DÍLCŮ

THOMAS J.,FILQAS R.,LENOSR V.

Institut hygieny a epidemiologie,Praha

Rychlost plošné exhalace aktivity radonu / Bq s nu / je

důležitou souhrnnou veliSinou při radiačně hygienickém posu-

zováni stavebních materiálů a výrobních technologii v rámci

regulace expozice obyvatel dceřinými produkty radonu v bytech.

Stanovujeme ji alf aspekt rometrickým měřením narůstajíc! akti-

vity dceřiných produktů radonu vzniklých v odběrné komoře

přitmelené k povrchu stavebních dílců a elektroprecipltováných

na polovodičový detektor v průběhu několika hodin*

Výsledky u 8 vzorků tři typů stavebních dílců (pórobetón-

ové tvárnice z popílku,betonový panel s polystyrénovou vrstvou*

škvárobetonové tvárnice suchého zděni) se pohybuji v rozpětí

0,4 až 3 mBq s'V^pro 2 2 2Hn a 0,1 až 1,4 Bq s'V*2 pro 2 2 0Bn.

V případě pórobetonu s plošnou exhalaci 22 mBq s~~m Bn

byla prosazena opatření,která vedla k výraznému zlepšení.
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ČASOVÍ PHÔBBH fiBTENCB A EXKKECB NĚKTERÝCH HYGIENICKY

ZÁVAŽNÝCH RADI0NUKLID8
K.
f'
'f"

I THOMAS J., KLIMBNT V., BUČINA I«

f.': Institut hygieny a epidemiologie, Praha

^ Výsledky měření obsahu radionuklidô v těle nebo exkretech

%:l je třeba při monitorování vnitřní kontaminace pro porovnání se

j.i

stanovenými limity interpretovat jako příjem radionuklidu* Iía

základě komplexního metabolického modelu vycházejícího z dopo-

I ručení ICiíP č»30 byl sestaven počítačový program pro výpočet

j časového průběhu retence v celém těle, v jeho částech nebo or-

r gánech, a průběhu exkrece různými cestami po jednorázovém příj-

|T mu inhalací nebo ingescí určité fyzikálně chemické formy radio—

I nuklidu. Výpočty byly již uskutečněny pro mnoho hygienicky vý-
ř znamnýcb radionuklidů a některé jsou prezentovány jako příklad.
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VÝVOJ PROGRAM© PRO VÝPOČET SPEKTER NEUTRON0 Z ÚDAJŮ
INTEGRÁLNÍCH DETKTOB0

TICHÍ M.,KR/LÍK M.
Ústav dozimetrie záření ČSAV, Praha

Pro výpočet spekter neutronů jsou v ÚDZ ČSAV používány
programy SPEC, BONNEE a SAND 2. Qyly získány první zkušenosti
s programem STAT*SL. Tyto programy byly upraveny tak, aby mohly
využívat jednotnou knihovnu odezev integrálních detektorů. To
zahrnuje 40 aktivačních reakcí, 12 matic odezev moderačních sfér
o průměrech od 2 inch do 18 inch pro čtyři typy detektorů
uvnitř a skupinu detektorů stop v pevné fázi. Hlavní programy
jsou doplněny pomocnými:
CSTAPE pro tvorbu knihovny v libovolné energetické škále;
MODSPE pro generování modelových spekter pro SPEC;
SLACTS + SLTAPE pro tvorbu knihovny nultých aproximací pro

SAND 2;
GROUP, XCOV a FCOV pro přípravu odezev detektorů, jejich kova-

riací a kovarianci vstupního spektra pro
STAY%SL;

DOSVAL pro stanovení dozimetrických veličin z vypočtených
spekter.

Programy jsou provozovány na počítači EC 1040.



DOZIMETRIE ELEKTRONOVÝCH SVAZíí BETATROWJ

Tobola K*1*, Kovář 1.2\ Vovotný J.2>
1) Krajská nemocnice KÚYZ, rádioterapeutické oédšlení, Ostrava
2) ustav dozimetrie záření ČSAV, Praha

Urychlovače nabitých částic ee stále Siřeji uplatňuji T léčbě*
T nádorových onemocnení a pouzí ráni svazku urychlených elektronů T
'; rádioterapii se stalo již zcela běsnou záležitostí. To vyvolalo

naléhavou potřebu dostatečně přesných a v klinické praxi provedi-
telných dozimetrických měření, která by měla zaručit, še ordino-
vaná dávka záření absorbovaná nádorovou tkání nemocného bude dosa-

i Sena s přesností *5%* Protože podstatná část tohoto intervalu je
\ vyčerpána při plánování a realizaci léčebného ozáření, vyplývají
\ z toho pro dozimetrii velmi přísná kriteria* Ve srovnání s foto-
• novými svazky ozařovačů vybavených radionuklidy mají urychlovače
ř'

mnohem širší spektru* hodnot všech fyzikálních veličin, které sva-
< zek popisují, přičemž většina z nich musí být stanovena experimen-

tálně pro daný urychlovač a daný soubor ozařovacích podmínek* T
: odpověď na tuto situaci se urychlil rozvoj dozimetrie elektrono-
l vých svazku zejména v následujících směrech.
\, 1) Jsou vytvářeny teoretické a technické předpoklady pro rea-
V lizaci kalibračního řetězce spojujícího monitor lékařského urych-

lovače s primárním etalonem absorbované dávky přes laboratoř se*
: kundární etalonáíe.

2) Jsou realizovány automatické měřící systémy, které doata-
tečně rychle a přesně mapují prostorovou distribuci dávky v osa-
řovaném látkovém prostředí*

3) Protože v obou případech je základní měřící metodou ionto-%
- metrie, jsou studovány ty veličiny, které ovlivňují vztah mezi o-

dezvou měřícího systému a dávkou, případně jejim prostorovým roz-
loženim* Jsou to zejména energetická a úhlová distribuce zářivého
svazku, geometrie měrné dutiny a látkové složení její stěny*

la několika příkladech jsou dokumentovány výsledky dosažené ;
v tomto oboru na pracoviitích v QSSB a je diskutován jejich výš- |
nam pro dozimetrii, plánováni ozařování 1 konstrukci urychlovačů* '

íí
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KQRIKCE MÍŘHrÉ DISTRIBUCI DÍVKY HA KQYICfff ROZMÍR DITIKTORU

Tobola K, 1 J, Ullmann Y. 2 )

1) Krajská nemocnice KÚVZ, rádioterapeutické oddelení, Ostrava
2) Krajská nemocnice KÚffZ, oddělení nukleární medicíny, Ostrava

1
if''

"i

Přesná měření dáTlcorých distribuci generovaných svazky elek-
tronů lze provádět pouse ionizačními komůrkami, pokod jejich odezvu
vyhodnotíae podle dutinoré teorie. Přítomnost cylindrické měrné
dutiny však ynáií do měřeného zářivého pole pornchut jejíš -velikost
se významně a komplikovaně i&ění T závislosti na úhlovém a energe-
tickém spektru nabitých částic T místě měření. Planparalelní ioni-
zační komůrky lze konstruovat tak, aby porucha jimi způsobená by-
la Telmi malá, avšak jejich prostorové rozlišení je podstatně hor-
ší. Je navržen způsob jak obraz prostorové distribuce zkreslený
konečnou velikostí detektoru opravit s libovolnou přesností pomo-
ci Vourrierovy transformace* Zobrazovací funkce detektoru můše
být přitom libovolná a lze ji stanovit experimentálně.
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MBTCDDJ. BOZSlfiKt JÉfaTÄICSTI S. fQSlifOVfCI SEK SO 0HJL9TI
HafKkQy

KOUB3L J., SálOBBa M., IDO* J., SPÍ&OTÍ tf*

Úatav pro vyikua, výrobu a využiti radioisotope, Pral*

• Ú7TV8 vyvisatá torsaliarisisosncni apamtara a sotodik* at-
řmd ÍL odosvy uaoiouj» ta norsáLaíclt podafMk s i ř i t d&vkf fotosa-
Tího xáŕ«ni r rosaalw 0,1 mOy a 10 Oj* Pro případy náhoiinaho rýalqr
tu Tyšiícii dávok dojdo při w&HvL k autoMtiokoM přaraiaai VY aa
fbtonáaobiSi, pro aěřwd. dávky > P*k tyuiito aoiaoati aiřMi drobt
odosvy, ktorá oaosnaj* aSroni divok do hodnoty 10D Gy* ?
jsou uvodeay výsledky *SttmL isdiagu, suporliaaarity a tvam
ní křivky pro obi úvodmi aozaosti* Pro aiřeai dávok r oblasti nad
50 Gy jss* pro TL fosfátová skla savrhli a vypracovali sotodika aiřo-
ni dávok posioei sassy propustnosti skol vo vhodai spoktrálai oblasti
riditolnáho svitla* M sákladi oxpsriatatál&ieli yjmUčBA aiřsal kolo-
risaoo fosfátových skol jsas doili k sávoro, io vsblodom k citlivosti
sainy sabarvsai m dávks jo výhodai poulit vlnovyoh dálok T oblasti
300 m nsbof sdo slskáváa* jodask dostatoSnou eitUrost i i i od ooa
50 Cfar, pHS«a ai do 7 kC^ siskaas liasamí sávisLost abaorpeo aa
dáveo* Při vvodoaf vlnové délco 300 mm Iso s i ř i t dávky do ooa 15 kCfr,
přiissii pro miřmd. vyiáteh dávok Iso poulit aiřoai absorpo» při vlno-
vá dáloo 550 ash Y sáviru práoo jsou uvodony sákLadni dosfatttriokf
ohtraktoristiky dooaSoni při uvodoassi spot obu aiřoai a jo aavrisao
aiřiei sařísoai vhodné fro rutinní pouliti*
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VLIV FLUEHCE CfSTIC ÍA PR9M2R STOP A ODEZVU ELEKTROCHEMICKÍ \\
ĽEPTAHÍCH DETEKTOR^ STOP V PBVHÍ P/ZI V

t

TUREK K.1), RAJEÓ G.2) Š
1) tfstav dozimetrie záření ČSAV, Praha ['
2) tis tav jaderného výzkumu HAV, Debrecen, MLR í~-

Elektroohemieké l«ptán£ stop nabitých částic spočívá I
v současném použití ohmického leptání a střídavého •loktrio*
káho napStí. Kolu* každé vyl«ptávaaé stopy so přitoa vytváří r
3%3í vlastní oloktrioké pol*. Ls« proto očokávat, £o so tato >-
polo mohou vsájomnš ovlivn»vat. Ĵ

Práco jo věnována studiu vsajraného ovliváování oloktro- I
chemických stop (E-stop) při rfisnýeh fluonoíoh částic a j oho v
důsledky* Bylo xjištSne, ž« při oloktroohamickém loptami stop
Štěpných trosek v polyesteru HELIHEI 0 doehásí s rosteuoí
fluenoí částie pouse ke zmenšování průměrů E-stopt citlivost
však zůstává nezmenená. Při elektreehemiokém leptání E-stop
lehkých částie (odražené protony a íádra C, O po ozáření neut-
rony) jak v polyesteru MBLIHEX 0, tak v poly(allyl-diglykel)
karbonátu CR-39 bylo navíc zjištěno, že s rostoucí fluencí
neutronů citlivost monotónně klesá. Tento efekt se projevuje i
v oblastech hustot E-etep, kdo se jejich optické překrývání
prakticky neprojevuje. To svědčí o významné roli vzájemného •
ovllrSování stop při olektroohemickém leptání a uvedenou sku-
tečnost je třeba brát v úvahu pro správnou interpretaci získa-
ných experimentálních dat. V této práci je to diskutováno na
dvou možných přístupeeh ke stanovení průběhu energetické závi-
slosti.
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S C I N T I L A Ô N Í DETEKTOR PRO MŽŘEHÍ 2 2 6 R a VS VODÍCH

VAŠEK T . , 1 * VVOŘÁK V . , 1 * SESUL J . , 1 5 HAVLAS J . , 1 } NOVAKOVi O . , 1 *
SVOBODOVA* B . 1 * , SEDLÍÔEK J . , 2 * SBBBSTA F . 2 )

1) SESLA-Výzkumný ú s t a v p ř í s t r o j ů jaderné t e c h n i k y ,
koncernová účelová organizace, Přemyšlení

2) Katedra jaderné chemie PJPI ÔVUT Praha

Jsou uvedeny parám etry nového typu scintilačního detekto-
ru ve tvaru válcové komory o objemu 125 cm , jehož vnitřní ste-
ny jsou pokryty luminoforem ZnS(Ag).
Detektor ve spojení se světlotšsným měničem vzorků a ecintilační
sonda tvoří nové typové díly TESLA-VÚPJT, které jsou určeny
pro stanovení Ra ve vodách emanometrickou metodou. Kromě
toho je lze použít i pro stanovení radonu v ovzduší.
Výsledky dosažené při těchto aplikacích ukazují na srovnatelnost
parametrů čs. detektorů s obdobnými zahraničními výrobky špičko-
vé kvality. U vybraných vzorků detektorů byla dosažena četnost
impulzu pozadí menší než 10 impulzu za hodinu a detekční účin-
nost vyšší než 80 £,

f

ti
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ELEKTRETOVÁ IONIZAČNÍ KOMORA,

'' DETEKTOR DÁVKY SMĚSNÉHO ZÁŘENÍ H + ̂  ,

VÍT V.

Monokrystaly,Turnov

Je diskutována elektretová ionizační komora (EIK), tvořená úzkou

planparalelní vzduchovou dutinou (250 Am), obklopenou polypropy-

lénovými stěnami* Elektrické pole v dutině je definováno povrcho-

vým nábojem na jejich stěnách a vnějäím elektrickým stíněním.

Sběr náboje v dutině, ionizovaného sekundárními nabitými částice-

mi (elektrony, protony) způsobuje lineární změnu elektrického po-

le komory, měřeného vibrační sondou (odezva dožimetru), Poaěr cit-

livosti n,J» , vyjádřený v jednotkách tkáňové kermy je blízký jed-

né * oboru energií 0,1 • 14 MeV, Nedostatkem dané EIK je: 1) nut-

nost vlastní konstrukce měřiče elektrického pole, 2) nižší přes-

nost měření dávky (+ 10 % ) , než je obvyklé u ionizačních komor

vyšší třídy (+ 5 * ) , 3) lepší funkce při malé šíři vzduchové duti-

ny (lze dosáhnout vyšší intenzity elektrického pole a možnost ex-

terního znovunabití) posouvající aplikaci EIK do oblasti havarij-

ních dávek osobní dozimetrie. Přednosti dané EIK jsou následující:

1) registrace dávky probíhá v přesně vymezeném elektricky stíně-

ném prostoru, 2) nejsou použity pomocné součásti jako kondenzáto-

ry, ̂přívody k elektrometru, které obecně interagují s ionizujícím

zářením, 3) stěny nejsou od vzduchové dutiny odděleny pomocnou vo-

divou vrstvou, 4) měření odezvy je bezkontaktní a nedochází při

něm k částečnému mazání dávky, 5) při vysoké intenzitě elektric-

kého pole v pracovní dutině nedochází k průrazu (£š f*fO /m') ani

k sekundární srážkové ionizaci; sběr náboje je lineární i při vy-

sokém dávkovém příkonu ( 40*$}'*"'), 6) odezva vykazuje nízký fa-

ding v oboru teplot do 60 ° C
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POUŽITÍ AKTIVAČNÍCH DETBKTOR& PŘI NlZKfCH HUSTOTÁCH TOKtľ

VYCHYTIL P#

Závod Energetické strojírenství k.p. ŠKODA , Plsen

Pro standardní aparatura používanou k vyhodnocováni

spekter gaaa a aktivaSnl detektory trarn diaku (0 35xOt1 at)

byl proveden odhad spodní hranice Měřitelné hustoty tokta neu-

tronů. Za predpokladu osmihodinového osaroráni fólii a vyhodno-

oeni aparaturou s dataktory GaLi (52 o« 3) a Kal (Ti) {0 k5x

x5O, ̂  kOxZ M I ) Js«a doapili k s&rerůa, Se ve spektru 1/B

jsou resonanfini dataktory 1 5In, 5 7Au # "'"W použitelná pro

hustoty toku neutronů nad 10 «" •" a pro oelou sadu bSžni uží-

vanýoh resonanSnich detektorů je dostatečná hustota toku neutro-

nů 10 *""•"» Odhad proredený pro prahové detektory ve žtžpnéw

spektru 2 5 2Cf ukásal, že reakce 1 0 % h (n,n») a 1 1 5In (n,n»)

lze používat již od 10 s a a ve t linu prahových detektorů

od 101 V 1-" 2.
UrSovánl tvaru spektra pri niakýoh hustotách toku neutro-

nů je komplikováno hlavni saaostinSniai neutronů v resonanSnich

detektorech.
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SEPARACE 8 5Kr Z ATMOSFERICKÉHO VZDUCHU A METODA JEHO MÄREHÍ

WILHELMOVX I., TOMÍŠEK M., DVORiK Z.
Ústav dozimetrie záření &3AV, Praha

7 práoi je popsána metoda a postup pro stanoveni kontaminace
atmosféry kryptonem-85* Separace kryptonu je založena na kryogen-
ní adsorpoi složek atmosferického vzduchu v ložích aktivního uhlí*

OB

Pro stanovení aktivity ?Kr je zvolen detekční systém využí-
vající sclntilační krystal Ca?2(Eu) ve spojení s měřicí komorou,
jejíž tvar tyl optimalizován pro dosažení maximální účinnosti de-
tekce*

Stanovení celkového obsahu kryptonu a tím i účinnosti separace
každého separátního cyklu je prováděno plynovS-chromatografickou
analýzou konečného vzorku*

Separační aparatura ve spojení s použitým detektorem je kon-
struována tak, že umožňuje separovat krypton do vzorku objemu
500 cm , daného objemem měřicí komory, při zpracování více než
20 nr vzduchu se stupněm obohacení kryptonu 10* v konečném vzorku
separace*
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ODHAD ZÁTĚŽE TELEVIZBÍHO DIVÁKA. IOBIZUJÍCÍM ZJCŘSNÍII

ZACHARIiCŠOViC I., KODL O., ŠNOBR J.
Institut hygieny a epidemiologie, Praha

Výchozí údaje pro odhad zátěže byly získány měřením expo-

zičního příkonu rentgenového záření u 40 typů televizních

přijímačů* Byla vypočtena závislost expozičního příkonu na

vzdálenosti od obrazovky*

Dávky ve vybraných orgánech jako funkce dopadové expozice

a energie rentgenového záření byly vypočteny využitím metody

Monte Carlo. 2 nich byl určen příkon efektivního dávkového

ekvivalentu v závislosti na vzdálenosti od obrazovky.

Z průměrné doby strávené u televizoru byla odhadnuta zá-

těž diváka a srovnána se zátěží způsobenou expozicí přiroze-

nému pozadí*
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ETALONXŽ VYBRAUÝCH RADIONUKLIDB METODOU SUMAČNÍHO PÍKU

ZAJÍC V.
Ústav pro výzkum,výrobu a využití radioizotopů,Praha

Aktivita Y a 'Bi je stanovena metodou sumačního píku.
Jsou zavedeny původní opravy na pile-up efekt,na mrtvou dobu
a rozlišovací dobu antikoincidence.
Chyba etalonáže je pro 8 8Y + 1,3% a pro 2 0 7Bi + 2,1 ?ř.
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PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S TESTOVXHÍM JODOVÍCH FILTRŮ IH SITU

ZELINKA T. 1), TGMÁSBK M. 2*
1) Výzkumný ústav vzduchotechniky, Praha
2) Ústav dozimetrie záření CíSIV, Praha

Jsou uvedeny výsledky testovaní jódového filtru FRJ
5 100 ar/hoá vyvinutého pro vzduchotechnické systémy jaderných
elektráren* Dále jsou popsány použité vzorkovače a generátor
radioaktivního metyljodidut který, byl použit jako zkušební
látka.

( • " i
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CENTRÁLNÍ JEDNOTKA KOINCIDENČNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO ABSOLUTNÍ .

MĚŘENÍ AKTIVITY

ZÍDEK V., PLCH J.

Ukazuje se,že převážná část instrumentální chyby při abso-
lutním měření aktivity je způsobena nejistotou ve znalosti a
stabilitě zpoždění mezi koincidenčními impulsy* Je popsáno zaří-
zení, které automaticky měří křivku koincidencí,umožňuje nastavit
a průběžně sledovat nulové zpoždění. Tato Část je zařazena do
jednotky obsahující obvody definující mrtvé doby,koincidenci a
generátory impulsů,které umožňují stanovit hlavní parametry za-
řízení s chybami nepřesahujícími 1 nsec.

••ÍJ
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