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Tento sborník abstrakt přihlášených referátů byl vydán

jako studijní materiál pro účastníky VII. Celostátního

sympozia dozimetrie záření. Organizační výbor sympozia

neprováděl ani odbornou recenzi ani jazykovou korekturu

a abstrakta jsou otištěna ve forme" předložené autory.



ĽOZIMETR VYSOKÝCH DÁVEK ZÁŘENI

BARTONIČEK B.( PEJŠA R., ŠTĚTKA R.

Ostav jaderného výzkumu,

Pevná kyselina jantarová může sloužit jako chemický dozimetr

záření gama a reaktorového záření v oblasti absorbovaných dávek

0,5 - 10 MGy, Mfrou absorbované dávkv záření je množství radiolv-

tickv vzniklých plynných produktů z nichž více než 90 % tvoří

CC^: Jejich množství může být stanoveno s vysokou přesností s vv-

užitím polovodičového tlakového snímače, který je hlavní součás-

tí mřřícího přístroje. COzimetr bvl ovSřován v pneumatické sond?

jaderného reaktoru WR-S v UJV Řeg pfi výkonech do 10 MW. Výsled-

kv dozimetrických měření bylv srovnánv s hodnotami, získanými po-

mocí vodného roztoku kyseliny Stavelové a cyklohexanu.



TECHNICKÉ PROSTŘEDKY PRO PŘEPRAVU RADIOAKTIViíf CH ODPADU

BARTOŠ V. (*•), VESELÝ P.

1) Úatav jaderných paliv, Praha 5 - Zbraslav

Pro zajištění bezpečné přepravy zpevněných radioaktiv—

nich odpadů z provozu JE bylo zkonstruováno 5 typů stínících

přepravních kontejnerů.

Většina typů vyhovuje požadavkům kladeným na kontejnery

typu A. Odstupňovaná síla stínění ko.-itejnerú /175, 130, 70

a 20 mm/ umožňuje bezpečně přepravovat radioaktivní odpady v

rozmezí sumární aktivity od 3.6.1O9 do 7,4.10 Bq. Podle

počtu úložných míst jsou jednosudové kontejnery určeny pro

přepravu výše aktivních odpadů, čtyřsudové kontejnery pro

přepravu odpadů s nižší aktivitou. Všechny kontejnery se

skládají z tělesa kontejneru a víka. V tělese kontejneru,

které slouží pro uložení sudu s odpadem jsou zabudována navá-

děcí žebra pro navedení sudu do úložného .ní s ta (zejména u

čtyřsudových kontejnerů). Ve víku je zabudován uzavírací me-

chanizmus.

Jednosudové kontejnery jsou vyráběny odléváním jednotli-

vých částí z ocelolitiny, čtyřsudové zJcružováním ocelových

plechů a svařováním dílů.

Pro silniční dopravu byl vyvinut univerzální kontejnero-

vý návěs, umožňující přepravovat bez úpravy všechny typy

kontejnerů včetně velkoobjej:ových kontejnerů ISO. Záměnou

fixačních rámů na návěsu lze vytvořit řadu kombinací

skladby kontejnerů podle požaélevku uživatele na přepravu

jednotlivých typů odpadů.



MĚŘENÍ TLOUŠŤKY MAZACÍHO FILMU POMOCÍ RADIONUKLIDU

BEJČEK V.

Vysoké učení technické v Brně, strojní fakulta, Brno

Jedním z faktorů, který limituje práci tribologických ele-
mentů a tím i celého stroje, je tloušťka mazacího filmu mezi dotý-
kajícími se povrchy. Na její velikosti závisí parametr; nutné pro
zajištění spolehlivé funkce a dostatečné životnosti strojního za-
řízení.

Na základě analýzy elastohydrodynamické teorie mazání, sou-
časných teoretických znalostí a experimentálních výsledků byla
stanovena celá řsda řešení pro určení tloušíky mazacího filmu.

Součástí státního úkolu III-3-7/4-10 "Zvyšování životnosti
funkčních ploch valivých a třecích dvojic", řešeného na katedře
Částí a mechanismů strojů, strojní fakulty VUT v Brně, bylo sta-
novení vlivu tloušíky mazacího filmu na opotřebení valivých lo-
žisek.

Byla navržena metodika měření tloušťky mazacího filmu pomocí
radionuklidu Sr. Paprsek beta záření je usměrněn v kolimátoru
a tangenciálně veden k povrchům kotoučů měřícího zařízení R - mat
2E. Záření je pohlcováno ocelovými kotouči a procházející záření
je vyhodnoceno měřičem četnosti impulsů.
Lze tedy kalibrovat množství procházejícího záření na oddálení
kotoučů a tím určovat tlouštku mazacího filmu podle podmínek
mazání v elastohydrodynamickém bodovém kontaktu.

Byla změřena tlouštka mazacího filmu pro maziva českoslo-
venské výroby /OL - J2, OA - PP 80, OT - K 18, motorovou naftou,
syntetický olej/. Výpočet minimální tloušťky mazacího filmu byl
proveden podle teorie Hamrocka - Dowsona na počítači ADT 4410
v programovacím jazyce FORTRAN. V referátu jsou uvedeny výsledky
měření tloušťky i teoretický výpočet minimální tloušíky mazacího
filmu. Výsledky experimentu jsou srovnatelné s ostatními metoda-
mi měření tlouštky mazacího filmu.



SROVNÁVACÍCH MĚŘENÍ RETENCE RADIOSTRONCIA V PŮDÁCH

BENEŠ J.(1), RADIČEVA M., MEŠEV Io, BOOOEVA L. í 2 )

1) Ústav dozimetrie záření ČSAV, Praha

2) Ústav jaderných výzkumů a jaderné energetiky BAV, Sofie

Jsou shrnuty výsledky laboratorního testování retence
90

Sr v půdách rozdílných půdních typů. Za standardních pod-

mínek jsou porovnány základní parametry charakterizující re-

tenci 9 Sr ve vzorcích půd odebraných z různých lokalit ČSSR

a BLR. Jsou uvedeny hodnoty distribučních koeficientů, rela-

tivního záchytu a rychlostí retence* Dále jsou zhodnoceny

výsledky získané při sledování vlivu vybraných pedologických

a fyzikálních charakteristik půd na velikost retence ' Sr v

tomto prostředí a jsou vytypovaný faktory, které mají pro re-

tenci Sr rozhodující a naopak minimální význam*

t;



vfBER KRITÉRIÍ PRE DESAKTIvlciU ZARIADENIA JE

BLAŽEK J.,MELICHAR 1., HLADKÍ E.

Výskuaný ústav jadrových elektrárni, J.Bohun1ce

Principiálny* riešenia zlepienia radiačnej situácie pri opra-

vách a údržbe zariadení JE je prevedenie dekontaaináde. Zat1a[

neexistuje všeobecne prijatý postup výberu kritéria pre rozhodnu*

tie o opt1«aMzác11 tohto nákladného a zložitého technologické-

ho postupu.

Je uvedený postup používajúci analýzy cost- ^enefit, ktorý je

dokumentovaný na dekontaa1nác11 parných generátorov v JE VVER.



POLOAUTOMATICKÉ MĚŘENÍ AKTIVITY PÁSK0 S 2 4 1Am

BLUĎOVSKÍ R., AUERBACH P., KITS J., LÁTAL F.

Ústav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů - Praha

Poloautomatický systém měření aktivity a homogenity

plošných páskových zářičů s * Am se zakládá na měření

odezvy Nal/Tl/ detektoru pro množinu elementárních úseků

a porovnání průměrné hodnoty jednoho úseku s hodnotou

pracovního etalonu.

Systém se skládá z jednotky posuvu "Měřiče radio-

chromatogramů" Tesla NKB 901, elektronické trasy /zdroj

vysokého napětí, předzesilovač - zesilovač, analyzátor,

dvojice čitačů, jednotka řízení tisku/, jednotky synchro-

nizace, dálnopisu a detekční sondy.

Systém umožňuje měření v režimu plynulého i kroko-

vého posuvu, kolimátory jsou výměnné. Maximální rychlost

posuvu je 6m/hod.

Naměřené hodnoty jsou vypisovány na dálnopisu a sou-

časně děrovány na děrnou pásku. Data jsou pak přea děrnou

pásku zpracována na počítači. Výpočetní programy umožňují

zpracování až 32 768 bodů včetně grafického znázornění.

Výstupní informace se skládá z hodnoty aktivity, směrodat-

né odchylky průměru, celkové statistické chyby, průměrné

hodnoty četnosti, rozpětí, počtu měřených bodů a volitelně

grafického znázornění.
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JCIKTILAČÍ.Y MONITOR NA MiiRANIE RÁDIOAKTÍVNYCH IKiliTKÝCH ILYNOV

K. 30HM , M. CHUDÝ , R. JANÍK , P. POVINtíC

Katedra jadrovej fyziky , MFF UK , Bratislava

Vzhľadom na to, že dnešná úroveň technického pokroku neumož-

ňuje, aby rádionuklidy obsiahnuté v exhalátoch jadrove'j elektrár-

ne boli dostatočne absorbované ešte pred vstupom do atmosféry ,

stáva sa ich kontinuálna kontrola nevyhnutnosťou. Preto monitoro-

vanie rádioaktívnych plynných exhalátov sa stáva úlohou mimoriad-

neho významu.

V plynných exhalátoch z jadrovej elektrárne s ľahkovodným

tlakovým reaktorom , ku ktorým patria aj reaktory typu VVER , do-

minujú rádioaktívne inertné plyny.. Preto bol navrhnutý a realizo-

vaný scintilačný monitor rádioaktívnych plynov umožňujúci selek-

tívne stanoviť objemové aktivity 4 1Ar, 8 5Kr f

 1 3 3Xe, 1 3 5Xe v prú-

de vzduchu pretekajúcom detekčnou časťou monitora. Jeho výhodou

je jednoduchá a nenáročná prevádzka a nezávislosť na plynovej

náplni ako to je u proporcionálnych detektorov.

Monitor pozostáva zo scintilačnej komory, dvoch fotonéso-

bičov, príslušnej elektroniky a vyhodnocovacieho zariadenia.

Prietok vzduchu komorou zabezpečnje plynové čerpadlo. Detekčná

časť monitora - scintilačná komora - sa skladá zo siedmych scin-

tilačných dosiek hrúbky 3 mm. Selektivita pre jednotlivé rádio-

nuklidy je dosiahnutá využitím rozdielov amplitúd impulzov v zá-

vislosti na energii beta častíc. Veľké rozdiely v maximálnej

energii beta častíc 1 3 3Xe /346 keV/, 8 5Kr /672 keV/, 1 3 5Xe /909

keV/ a * Ar /1983 keV/ umožňujú voľbou diskriminačných prvkov

rozlíšiť jednotlivé rádionuklidy. Svetelné impulzy sa zbierajú

z kratších koncov dosiek scintilátora pomocou dvoch fotonásobi-

čov pracujúcich v koincidencii. Vyhodnocujú 3a na amplitúdovom

analyzátore.

i'a vrhnutý scintilačn,> monitor v stabilnom alebo pohyblivom

prevedení umožňuje simultánne selektívne stanovenie koncentrácie

rádioaktívnych inertných plynov na úrovni aktivity 10 kBqm"3

a je teda ôostatočr.e citlivým zariadením na meranie na nižšej

úrovni ako sú maximálne prípustné koncentrácie jednotlivých ré-

dionuklidov v ovzduší.
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MĚŘENÍ RADONU V OVZDUŠÍ A RADONOVÉ VÝDEJHOSTI TUHÍCH HMOT SKLENĚNÍMI

SCINTILAČNÍMI KOMORAMI

B H E D A M . T 3 ) , D E M L F . { 1 ) , D I E W O K J . ( 2 ) , JANSKÍ Z . ( 1 ) , KOMÍNEK A . Í 4 > ,

SMEJKAL Z / 2 ) , ZVOLÍNEK J . Í 3 >

1) ZÚNZ - Ustav hygieny práce uranového průmyslu, Stráž pod Ralekem
2) Vysoká Škola chemickotechnologická, Pardubice
3) Výzkumný ústav pozemních staveb, Praha
4) Výzkumný ústav stavebních haot, Brno

Byla vypracována ixrtoda Boření radonu v ovzduSí a radonová výdejnosti
tuhých hmot skleněnými scintilačníml komorami vlastni produkce.
Mdřlcl aparaturu tvoří skleněné scintilační komory obsahu 600 al , o-
točný s-'étlotôsný kryt se Šesti komorami, fotonásobič a jednokanálo-
vý spektrometr.
Podstata siřeni spočívá v tom, Se se skleněná scintilační komora eva-
kuuje zasunutia injekční jehly s hadičkou do gumové zátky • poté na-
plní mfřeným ovsduila nebo vzduchem z uzavřeného recipientu, ve kte-
rém byl ualatin blok pórobetonu definovaných rozměrů. Po dosažení
radioaktivní rovnováhy ss ařří počet impulsů alfa záření v určitém,
časovém intervalu. Po skončení měření se komory vyplachuj! plynným M_
starším 1 měsíc.
Metoda byla; použita k provoznímu měření Rn v ovzduil Uranových dolů
Haar a ke kontrole obaahu U-238 v pórobetonu od výrobce Lehké staveb-
ní hmoty n.p.Brno, závod Poříčí u Trutnova.
Bylo dosaženo vyaoké detekční účinnosti (cca 60 %) za použití kapal-
ného etalonu Ra-226, spolu s tím i relativně nízkých N7 a HD hodnot
měřených aktivit (četnost pozadí s 0,04 s ' 1 , A(Rn,ND) * 0,027 s" 1 ) .

Literatura t PV 4367-86



NOVÉ VELIČINY PRO HODNOCENÍ ZEVNÍHO OZÍŘHíí OSOB

Bučina, I.f ' Prouza, Z. '

1) Institut hygieny a epidemiologie, Praha

2) Ústav biofyziky a nukleární medicíny FVL UK, Praha

Je uvedeno vysvětlení smyslu a rozbor předností a nedostatků

nových veličin doporučených v ICRU 39 pro vyjadřování výsled-

ků dozimetrických měření zevního ozáření lidí. Jsou to pro

osobní dozimetrii pronikavý a povrchový osobní dávkový ekvi-

valent a pro dozimetrii prostředí prostorový a směrový dáv-

kový ekvivalent. Je věnována pozornost vztahu nových veličin

k veličinám užívaným v systému limitování dávek. Jsou disku-

továny požadavky vyplývající ze zavedení nových veličin na

dozimetrické metody, detektory a přístroje a na kalibrační

postupy.
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PRBZKUM PLOŠNÉ AKTIVITY HADIONUKLID8 V P8DŽ NA ÚZSUÍ ČSSR

Bučina, I.,11 Dvořák, Z.,1* Malátová, I.,1* Zaehariášová, I.

Slavík, J.,2 Tomaj, L.,3> Drábové, D., l ) Kopecký, A. 4 )

1) Institut hygieny a epidemiologie, Centrum hygieny cáfteal,
Praha

2) Výzkumný ústav jaäeraýsh elektráren, Jaslovaké Bohunice
3) Jaderná elektrárna Dukovany, Laboratoř radiační kontroly

okolí, Moravský Krumlov
4) Terplan - Státní ústav pro územní plánování, Praha

Jsou uvedeny metodiky použité v celostátním průzkumu konta-
mina«e půdy umělými radionuklidy uskutečněným monitorovací
síti čb>R po ěernobylské havárii. Vzorky byly odebrány rov-
noměrně po celém území ÔSSR ve dnech 15. až 17.6.1986 pra-
covníky okresních hygienických stanic Doplňující odběry
sloužily k posouzení variability a významností změn plošné
aktivity na území různé velikosti. Jsou uvedeny výsledky
pro všechny nalezené radionuklidy. Výsledky pro Cs 137 a
Bu 103 jsou znázorněny ve formě kartogramu. Průměrná plošná
aktivita Cs 137 dosáhla 4,2 kBq/m2, což je hodnota polovič-
ní ve srovnáni se spadem tohoto radionuklidu v pásu mezi 40°
a 60° s.S. běhen celého období zkoušek jaderných zbraní v
atmosféře, který tyl v materiálech UNSCEAR oceněn na 8 kBq/m2.
V důsledku značné variability v depozici se plošné aktivity
jednotlivých radionuklidu v půdě pohybují na území ČSSR v
rozpěti tří řádů.
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SCf/ÔASNÝ STAV INTEGRÁLNÍ DOZIMETRIE RADONU A JEHO DCEftlHÍCH
PHODUKTÚ V ÍSR

Burian I., Čech J., Richter II.

Závodní ústav národního zdraví - Ústav hygieny práce v ura-
novém průmyslu, Kamenná p.Mi lín.

Jedním z nejzávažnějších zdrojů dávkového ekvivalen-
tu u obyvatelstva a pracovníků některých profesí je radon
a jeho krátkodobé dceřiné produkty.

Ve sdělení je komentován současný atav dozimetrie
těchto nuklidů a to jak na pracovištích ( převážně podsemí
dolů ), tak v povrchových objektech, sloužících k různým
ti čelům.
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PYZIKA'LNÍ PARAMETRY FOTODIÓD PRO LÉKAŘSKÉ APLIKACE

BURIAN A., PETR I.T SOPKO B., ŠEDA J., Ž9KKK P.

Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření

FJFI ČVUT Praha

Práce pojednává o využití miniaturních křemíkových

fotodiód zapouzdřených v mikrosondě pro určení hloubkové

distribuce dávky ionizujícího záření ve vodním fantomu.

Dávky byly měřeny pro fotony Co, urychlené' elektrony

(5-22 MeV) a brzdné záření o maximální energii 22 MeV.

Experimentální hodnoty JBOU porovnány s odpovídajícími daty

publikovanými v literatuře* Výsledky ukazují, že křemíkové

fotodiódy lze výhodně použít jako monitorovací detektory

v dozimetrii ih-vivo při vnějším ozařování fotonovým

a e lek?- onovým zářením a při vnitřním ozařování orgánů.

Vyhodnocovací přístroj připojený k mikrosondě poskytuje

současně jak informaci o dávkovém příkonu během ozařování,

tak o celková obdržené dávce.



PARAMETRY SVAZKB 6°CO A 1 3 ?Cs CEJCHOVEN JE

CZAP L., JASANOVSKf P.

tfstav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů, Praha

V rámci metrologického servisu poskytovaného ůVwR byla

vykonána atestace svazků cejchoven EBO a JEDu. Zahrnovala

stanoveni některých základních parametrů svazků s radionukli-

dovými zdroji Co a Cs.

V referátu jsou shrnuty základní metrologické rysy obou

cejchoven.

Pole záření ve svazcích byla podrobně proměřena měřidly

Farmer 2570 s konizačními komorami o objemu O,6 cm a 6OO cm ,

resp. Victoreen model 570 A,navázanými na etalon vyššího řádu.

Byl stanoven průběh jednotlivých svazků a semiempirický

vztah tento průběh popisující. Kvalita svazků byla posouzena

srovnáním s jinými zařízeními obdobného účelu.

V závěru referátu jsou výsledky shrnuty a přehlednou for-

mou prezentovány.
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VYHODNOTENIE MEDZINÄROľNÍHO POROVNÁVACIEHO MľRANIA
MALÝCH DÁVOK EXTERNÉHO ŽIARľ.NIA GAMA V ŽIVOTNOM
PROSTREDÍ METÓDOU INTEGR'LNTJ DOZIMETRIE

CARN? Í>.(1),£UJAK P.(1),ŠTFBA J.(2 } ,

LIFSKOVSK* M ( 1 \ (1^

1) Výskumný ústav jadrových elektrární,Jaslovské Bohunice
2) Československá komisia pre atómovú energiu,Praha

Predkladané sd výsledky medzinárodného porovnávacieho
merania termoluminiscenčných dozimetrov používaných na do-
zimetriu v životnom prostredí. Porovnanie sa uskutočnilo
v r.1986 v súlade s plánom vedeckotechnickej spolupráce
krajín /<VHP. ČSKAE poverila uskutočnením porovnania Výskum-
ný ústav jadrových elektrární Jaslovské Bohunice. Porovnania
sa zúčastnilo celkom 11 účastníkov zo 6 krajín RVHP.

Dozimetre účastníkov boli vystavené externému žiareniu
v polných podmienkach počas 2 mesiacov. Dodaná dávka bola
sledovaná vysokotlakovými ionizačnými komorami RSS a Tesla.
Boli stanovené spektrá žiarenia gama v bode umiestnenia do-
zimetrov. Iná časí dozimetrov bola ožiarená v laboratórnych
podmienkach presne stanovenou dávkou vo vzduchu.

Anonymne sú úvedsné výsledky dosiahnuté účastníkmi, po-
užité TL materiály a metódy. Diskutované sú spôsoby kalibrá-
cie, zapuzdrenie detektorov,atcL
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VYUŽITÍ RENTGENPLUORESCENCMI ANALÝZY KE STUDIU KARDIOVASKU-

LA'RUÍCH CHOROB

ČBCHA'K T., DAŘIČKOVÁ' A., GERNDT J.

Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
PJPI ČVUT Praha

Práce obsahuje popis měření obsahu Ca a S ve vlasech
metodou radionuklidové rentgenfluorescenční analýzy. Dále je
zkoumána souvislost mezi obsahem Ca ve vlasech a onemocněním
ischemickou chorobou srdeční v různých věkových skupinách.
Je ukázáno, že u osob, u kterých se infarkt myokardu vyskytl,
je obsah vápníku výrazně nižší než u osob kontrolní skupiny,
a to i v období před infarktem.

Práce ukazuje, že rentgenfluorescenSní analýzu vlasů
je možno využít k vyhledávání osob ohrožených infarktem.

V práci je dále diskutován vliv některých léků
(Cardilan, KC1) na obsah Ca ve vlasech*
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POUŽITÍ MODELU TRANSPORTU ELEKTRON0 K TEORETICKÍ KALIBRACI

DETEKČNÍHO ZAŘÍZENÍ

ČECH/K T. Í 1 ), KLUSOH J. ( 1\ BŽMBČEK Z.Í2), ŠAFRA'NKOV/ J. Í 2 )

1) Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
FJFI ČVUT Praha

2) MFF UK Praha

V rámci programu Interkosmos byla na MPF UK vybudována
detekční aparatura sloužící k detekci elektronů ve slunečním
vStru. Aparatura se skládala z pozlaceného reflektoru a vlastní-
ho detekčního zařízení* Účinnost detekční aparatury byla
závislá na tvaru energetického a úhlového spektra elektronů
dopadajících na reflektor.

Ke kalibraci detekčního zařízení byl použit teoretický
model transportu elektronů. Metodou Monte Carlo byla vypočtena
pravděpodobnost registrace elektronů dopadajících na reflektor
a daným energetickým a úhlovým spektrem a tvar energetického
spektra rozptýlených elektronů dopadajících na okénko detektoru.



POUŽITI METODY MONTE CARLO K MODELOVANÍ TOPOGRAFICKÉHO

ROZLIŠENI SOUŘADNICOVÉ CITLIVÝCH DETEKTOR8

ČECH/K T. ( 1 ), MOUČKA L . ( 2 \ LOSINSKX J. < 1 ), NETUŠIL T. ( 3 )

1) Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
FJFI ČVUT Praha

2) Institut hygieny a epidemiologie Praha
3) Vývojová a provozní základna VlJ Praha

Princip souřadnicově citlivého detektoru spočívá
v rekonstrukci stopy alfa částice vzniklé z reakce
B + n —5^ Li + xh . Dráhu alfa částice určujeme ve dvou měřících
rovinách a z těchto údajů vypočteme souřadnice místa interakce
neutronu s vrstvou konvertoru*

Cílem práce bylo vypracovat metodu pro stanovení para-
metrů souřadnicového rozlišení komory jižv etapě projektu.
K optimalizaci uspořádání aparatury byla použita metoda
Monte Carlo umožňující modelovat děje v komoře na základě
znalostí statistického rozložení úhlu výletu /. částice
a z rozložení chyby určení polohy částice v jednotlivých
detekčních rovinách.

Pro různá geometrická uspořádání souřadnicově citlivé
hybridní driftové komory s rekonstrukcí ionizační stopy pak
bylo vypočteno topografické rozlišeni a stanoven vliv
geometrického uspořádání na jeho hodnotu*
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OBSAH UMĚLÝCH RADIONUKLID0 V MLÉCE - VÝSLEDKY CELOSTÁTNÍCH

PR8ZKUM0 MLÉKÁRENSKÝCH ZÁVOD0 ČSSR

DRÁBOVÁ D.15, MALÁTOVÁ I.1*, DRYÁK P.2\ KOVÁŘ P,2),

BUČINA I . 1 5 , PEŠKOVÁ V . 1 ) , MACHÁČEK K . 1 ) , TOMÁŽEK L . 1 J ,

KLIMENT V . 1 * .

1 ) I H E P r a h a
2 ) IÍVWR P r a h a

V období po havárii černobylské JE byla věnována velká
pozornost kontrole obsahu radionuklidů v mléce. Kromě pravi-
delného sledování aktivity radionuklidů Cs-137, Cs-134, 1-131
v několika vybraných mlékárenských závodech byl opakovaně
proveden průzkum ve všech mlékárnách v ČSSR s cílem získání
údajů pro kvalifikovaný odhad pravděpodobnosti výskytu mléka
s nejvyššími koncentracemi radionuklidů.Při průzkumu 15.5.86
byly v mléce stanovovány 1-131, Cs-137, Cs-134 a Cs-136, při
pozdějších průzkumech již jen Cs-137 a Cs-134.



OVĚŘENÍ NÁVAZNOSTI VÝSLEDKŮ A POROVNANÍ METODIK GAMASPEKTRO-

METRICKÉHO STANOVENÍ 03SAHU RADIONUKLID0 VE VZORCÍCH PÔD

A POŽIVATIN V LAdORATOŘÍGH MONITOROVACÍ SÍTĚ ČSSR.

DRÁBOVÁ ĽV, MALÍTOVÁ Ú] KUČA PP, BUČINA li") MICHÁLEK v}}

KITS J . 2 )

1) IHE P r a h a
2) tfWVR P r a h a

Hmotnostní a objemové aktivity radionuklidů emitujících

záření gama ve vzorcích půd,potravin a zemědělských produktů

v období po havárii černobylaké JE byly stanovovány pomoci

polovodičové spektrometrie gama celkem v šestnácti laborato-

řích monitorovací sítě ČSSR. Pro ověření kvality měřeni na

jednotlivých měřících místech a zajištění návaznosti výsled-

ků byly jednotlivým zúčastněným laboratořím rozeslány vzor-

ky roztcľu se směsí radionuklidů a vzorky půdy a provedeno

mezilaboratorní porovnání výsledků měření. Kromě toho byla

v menším rozsahu provedena i porovnání se vzorky poživatin.
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PRESNOST MĚŘENÍ AKTIVITY GERMANIOVÝM GAMA SPEKTROMETREM

DRYÄK P., KOVÁTB P., KOKTA L., PLCHOVA L., NOVOTNÁ P.

Ústav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů, Praha

Polovodičové spektrometry s germaniovými detektory hrají

důležitou roli v metrologickém schématu návaznosti veličiny ak-

tivita a to jako stabiiní a přesmé kompresory. Rozhodujícím

faktorem je samozřejmě dosažitelná přesnost při relativních

měřeních i měřeních, při nichž je využívána křivka účinnosti.

Na výslednou přesnost má ovšem vliv řada dalších faktorů, a to

- reprodukovatelnost geometrického uspořádání

- znalost jaderně-fyzikálních dat proměřovaných radionuklidů

- přesnost používaných etalonů radioaktivity

- přístrojové vlivy jako mrtvá doba a pod.

- kaskádní korekce

- konstrukce zdroje záření

- metodika zpracování spektra, zejména stanovení plochy píku.

V článku je uveden rozbor jednotlivých faktorů založený

především na zkušenostech z provozu spektrometrické laboratoře

l5vwR. Obecně lze říci, že lze dosahovat přesnosti ve stano-

vování aktivity ve vybraných případech lepší než 1%. Ve většině

případů je však tato přesnost limitní.
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TRANSPORT RADIONUKLID8 Z HAVAROVANÉ JE ČERNOBYL NA ÚZEMÍ ČSSR

Dvořák, Z.,1* Škulec, Š.,2* Ďuran, J.,2* Tichá, H . "

1) Institut hygieny a epidemiologie, Centrum : leny záření,
Praha

2) Slovenský hydrometeorologický ústav, meteorologická obser-
vatoř, Jaslovské Bohunice

Je diskutována historie průchodu vzdušných hmot kontaminova-
ných radionuklidy uniklými z havarovaného reaktoru JE Černo-
byl nad územím ČSSR. Jsou ukázány hlavní rysy v historii a
topologii depozice radionuklidů. Výsledky se opírají jak o
rozbory meteorologické situace a vypočtené trajektorie vzduš-
ných hmot, tak o měření aktivity radionuklidů v aerosolech
a spadu uskutečněné monitorovací sítí ČSSR. Nad územia ČSSR
byly registrovány tři průchody výrazně kontaminovaných vzduš-
ných hmot (30. dubna, 3. až 4. května a okolo 7. května 1986).
Pouze první a třetí průchod byly doprovázeny výraznou radio-
aktivní stopou, což lze vysvětlit meteorologickou situací,
zejména srážkami.
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NEUTRÓNOVÉ POLIA V PRACOVNOM A ŽIVOTNOM PROSTREDÍ

FLOREK M. ( 1 ) , HOLÍ K. C 1 ), SZARKA I. ( 1 ), NIKOD&OVÁ Ľ.U\

HRABOVCOV/Í A / 2 \ XOSÍÍVEK J. ( 3 \ ŠUJAK P.

1) Katedra jadrovej fyziky Matematicko-fyzikálnej fakulty UK,

Bratislava

2) Výskumný ústav preventívneho lekárstva, Bratislava

3) Výskumný ústav jadrových elektrární, Jaslovské Bohunice

V referáte sa uvádzajú výsledky meraní neutrónových po-

lí v lokalitách s rôznou nadmorskou výškou od 113 m do 2632 m,

nachádzajúcich sa medzi 48° - 52° N a 16° - 20° E. V týchto

lokalitách celková hustota toku neutrónov Ó . . a príkon

dávkového ekvivalentu od prírodných neutrónov H s nadmorskou

výškou lokality h sa mení podľa exponenciálneho zákona

~J e a # h , kde a = (0,86 - 0,03).10~^ m . Extrapoláciou na

nulovú nadmorskú výšku sa získali hodnoty JĎ° . = (76-2O)m~ s

a H = 0,045 mSv/rok.

Výsledky meraní potvrdzujú, že vplyv zloženia suchého

podložia na celkovú hustotu toku neutrónov v prízemnej vrstve

atmosféry je relatívne malý, avšak spektrum neutrónov môže

byť zntiufcne ovplyvnené vlhkosťou pôdy. Uvádzajú sa výsledky

meraní neutrónových polí v budovách MFF UK a v prevádzkových

priestoroch JE V-1 a V-2.

K meraniam sa použila vysokocitlivá ^He-komora a "Híe -

počítač neutrónov, ktoré boli vyvinuté na Katedre jadrovej

fyziky MFF UK.
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DÁVKOVÝ EKVIVALENT H 1 Q A KALIBRÁCIA GAMA D0Z3METR0V

F i i l o p M.

Výskumný ústav preventívneho lekárstva, Bratislava

ICRU report číslo 39 doporučil nové veličiny v radiačnej

ochrane. Pre prenikavé ionizujúce žiarenie je zavedená hodnota

H.., ktorá predstavuje velkosť dávkového ekvivalentu v hĺbke

10 mm tkanivoekvivelentnej gule priemeru 30 cm. V predloženej

práci sú uvedené výsledky výpočtov H 1 Q metódou Honte Carlo.

Pri výpočtoch sa uvažovala geometria ožiarenia gule rovnobež-

ným zväzkom monoenergetických fotónov. Sú uvedené hodnoty pre-

počtov údajov osobných doziaetrov kalibrovaných vo volnoa

priestore na hodnoty H dozimetrov kalibrovaných poaooou

tkanivoekvlvalentnej sféry. V práci sa hodnotí možnosť náhra-

dy tkanivoekvivalentnej gule ICRU polyetylénovou gulou rovna-

kého rozmeru. Na základe výpočtov sa ukázalo, že táto zámena

môže zapríčiniť 10% odchýlku hodnôt H 1 Q.



ODHAD POVRCHOVEJ KONTAMINÁCIE POTRUBÍ GAMA RADIONUKLIDMI

FBLOP M.(1*, 3<3O5 F . ( 2 ) . MINÄRIK F. ( 1 ), MELICHAR Z.
KRNÁČ S. ( 1 ), ČIERNA V. (1 \ LAHHAM A. ( 1'

1. Výskumný ústav preventívneho lekárstva, Bratislava
2. EBO Jaslovské Bohunice
3. Výskumný ústav energetický, Bratislava

Pri demontážnych prácach v JE je Sasto potrebné hod-
notiť kontamináciu vnútra potrubí technologických zaria-
dení. V príspevku sú uvedené dva spôsoby určovania konta-
minácie rovných potrubí. Prvý spôsob je založený na mera-
ní vzoriek odobrených zo steny potrubia (otery alebo lep-
ty). Druhý spôsob využíva meranie externého žiarenia ga-
ma vo vnútri, resp. mimo potrubia. Obidva prístupy majú
svoje jrednosti a nedostatky. Prvý umožňuje hodnotiť aj
aktivity alfa a beta rádionuklidov, je však náročný na
prípravu vzoriek a interpretáciu nameraných výsledkov.
V prípade nehomogénnehoo rozloženia kontaminácie vzniká
potreba odobratia väčšieho počtu vzoriek.

Druhým spôsobom môžeme hodnotiť iba gama rádlonukli-
dy. Prednosťou je jednoduchosť merania aj v prípade neho-
mogénneho rozloženia kontaminácie. Interpretácia name-
raných výsledkov je zložitejšia, vyžaduje modelové výpočty.

Výsledky obidvoch metód sú porovnané pri meraní sku-
točných potrubí z A 1. Rozdiely vo výsledkoch sú diskuto-
vané. Je navrhnutý spôsob pre rutinné meranie kontaminácie
potrubí.
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AUGEROVE ŽIARIČE V RÁDIOBIOLOGII A V NUKLEÁRNEJ MEDICÍNE

FTÁ'ČNIKOVÁ' S . , ČIERNA V.

Výskumný ústav preventívneho lekárstva, Bratislava

V medicíne sa bežne používajú rádionuklidy, ktorých

rozpad prebieha elektrónovým záchytom a následnou vnútor-

nou konverziou sprevádzaný gama a X-lúČmi. ( Cr, Fe,
5 7 Co, ^Cu, 6 7Ga, 7 5 S e f 7 7 B r , 8 5 S r > 9 ! * , . , 111 I n , 1 1 3 I n >

1 2 3 I , 1 2 5 I , 2 0 1 T l , 6 5 Zn, 1 3 3 X e , 1 9 7 H g ) . Tieto nuklidy emi-

tujú "sprchu" nízkoenergetických elektrónov (Augerových

a niekedy t i e ž Coster-KrťJnlgových elektrónov) s dobehom

menším ako j e priemer väčšiny buniek. Výsledok bunečného

poškodenia vzniknutého Augerovými žiaričmi s i l n e z á v i s í

od vnútrobuneCnej d i s tr ibúc ie rádlonuklidu. Nehomogenlta

v dávkovej d i s t r i b ú c i i j e dô lež i tá pri i ch využívaní v

nukleárnej medicíne. Augerove ž i a r i č e lokalizované mimo

bunky alebo aspoň mimo bunečného jadra sú velmi vhodné pre

diagnostické účely, ke3 j e nutné obmedziť biologické poško-

denie na čo najnižšiu úroveň. Si lná devastácia jadra bunky,

ktorá j e spôsobená vysokou hustotou lokalizovanej energie

deponovanej "sprchou11 nízkoenergetických elektrónov od Au-

gerových ž iar ičov zabudovaných priamo do DNK poskytuje

zaujímavé možnosti pri i ch použ i t í v terapi i tumorov.

Zaoberať sa Augerovými žiaričmi j e ve ln i užitočné t i e ž

z hľadiska určenia r á d i o c i t l i v e j o b l a s t i v bunke, mechaniz-

mu bunky lokálneho poškodenia, a t i e ž sú vhodným "nástro-

jom" pri štúdiu organizácie DNK do subštruktúr v jadre bun-
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ČÍSLICOVÍ MONITOR UMĚSIÍCH RA AEROSOLU.

FUKÍTKO T.Í:L), VIDRá M ,

1) Kovoslužba, útvar výzkumu a vývoje, n.p. Praha

2) líatav jaderného výzkumu iíež

3) Ústav jaderného výzkumu Řež

Pro citlivé a kontinuální měření umělých radioaktivních
aerosolů, se velmi často používá ke kompenzaci přirozeného ra-
dioaktivního aerosolu t.zv. pseudokoincidencní metoda (L 1,2,3)*
Tato metoda vychází z poznatku, že beta rozpad RaC (ThC) je téměř
okamžitě následován rozpadem RaC' (ThC') s poločasem rozpadu 167
yusec (0,3/usec,)* Měřené •koincideňce" jsou použity ke kompenza-
ci přirozeného aerosolu*

Nově vyvinuté zařízení je- rovněž založeno na osvědčené
peeudokolnddencnl metodě* Proti dřívějším variantám jsou zde
použity nejmodernější a vysoce spolehlivé elektronické prvky*
Ke zvýšení citlivosti měření umělých alfa aerosolů, (ve srovnání
s přístroji, které používají analogové měřiče četnosti impulsů
a rozsahy 1:3:20 . . .) je zde použito nové císlleové metody
(L 4 ) , jež zvyšuje citlivost až 3x. Zvýšeni citlivosti měření
umělé beta radioaktivity ji dosaženo kompenzaci přirozené ra-
dioaktivity pseudokoincidencní metodou a kompenzací gama poza-
dí*. Vyvinuté zařízení je lehké, kompaktní, snadno přenosné a vy-
značuje se malými rozměry*

literatura

1*. Jehano C* et al : 2 .ženevská konference o mírovčm využiti
jaderné energie 5JP/329

2* Starčuk Z*, Vidra If.: Měření malých koncentrací aerosolů . .,
Jaderná energie 9 (1967), str.332

3* Hájek P., Hekrdle J», Horyna J., Monitor álfa-beta radioaktiv-
ního aerosolu, Jaderná energie 5 (1975),

4* Fukátko T., Vidra lf», Hájek P.: Porovnávací obvod pro pseudo-
koincidenčnl měření radioaktivních aerosolů
5s.vynález AO 217310
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ZPííACOVÁiií ÍIEfiĽílT DÁVKOVÉ DISTRIBUCE TERAPEUTICKÝCH
OZAŘOVAČU S POUZlTÍfi ADS.

GOLD 0. ( 1 ), STA.JKUS P. ( 2 )

1) RÁDIOTERAPEUTICKÍ ODDGLEÍIÍ K0NZ, OSTRAVA - PASKOV
2) ODDLLEMÍ ZDRAVOTNICKÉ TCCHilIKY FÍJ V PRAZE 10, PRAHA

Nutnost zavedení ADS ( automatizovaných dozimetrických sys-

témů ) při stanovení distribuce záření u terapeutických ozařo-

vačů je dostatečně známá.

Cílem práce bylo navrhnout a ověřit postup zpracování dat

lískaných při měřeních řídícím počítačem, který je součástí

ADS.

Ověřeny byly algoritmy pro

- získání dat (řízení vodního fantomu),

- uložení dat (organizace souborů na záznamovém mediu),

- zpracování dat - setřídění,

- vyhlazení,

- symetrizace,

- rekonstrukce - profilů,

- spádových křivek,

- dekrementních linií,

- izodoz

- modelování - porovnání se známými modely,

- fitace ,

- grafické a textové výstupy s popisem.

V referátu je ukázka částí programového vybavení ADS a

výsledků při měřeních na izotopových ozařovačích a lineárním

urychlovači Saturn II Plus.
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ÚNIK FLUORESCENČNÍHO ZÁŘENI Z KONEČNÉHO DETEKTORU

HANÁK V.

Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
FJFI ČVUT Praha

Únik fluorescenčního záření z detektoru tvaru válce
a) o nekonečné základně a tloušíce, b) o nekonečné základně
a konečné tlouštce lze vyjádřit analyticky a je tak popsán
v literatuře.

Případ konečného detektoru (válec o konečné základně
a konečné tloušíce) je nutno řešit numerickou integrací
nebo výpočtem metodou Monte Carlo.

Práce popisuje zjednodušený numerický postup výpočtu
pomocí recipročního teorému. Je užito tabelovaných výsledků
získaných jinými autory a jsou srovnány výsledky tohoto
postupu výpočtu úniku fluorescenčního záření s výsledky
získanými metodou Monte Carlo.
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PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S POUŽITÍM BONNEROVA SPEKTROMETRU V DOZIMET-
o

RII NEUTRONU

I. Analýza faktorů ovlivňujících hodnoty dozimetrických veličin

HEŘMANSKÁ, J.1^', PROUZA, Z.1'', NĚMEC, I,17', KÁRNÍ, M. 2 /,

STOLDT, C. 3 /

II* Možnosti odhadu přesnosti a správnosti stanovené dozimetrické

veličiny

PROUZA, Z.1/, HERMANSKÁ, J.37", NEMEC, I.3^, KÁRNÍ, M. 2 /,

STOLDT, C. 3 /

biofyziky a nukleární mediciny FVL UK Praha

Ústav teorie informace a automatizace ČSAV Praha
3/Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha

V ústním a na navazujícím plakátovém sdělení jsou diskuto-

vány dlouholeté zkušenosti naší laboratoře s využíváním Bonnerova

spektrometru v dozimetrii neutronového záření. Jsou analyzovány

faktory související s vlastním zpracováním odezev sfér /matematic-

ký algoritmus programů, odezvové funkce, atd./, a dále faktory

spojené s fyzikálně správnou interpretací získaných výsledků:

- volba apriorní informace,

- velikost a rozložení chyb mezi experimentálními a s výsledného

spektra vypočtenými odezvami,

- další faktory /počet iterakcí, apod./.

Pozornost je soustředěna jednak na využití známých výpočetních

programů SPEC a SAND II , jednak nového programu založeného na

Bayesovské metodologii. Vliv uvedených faktorů je demonstrován na

rozsáhlém souboru výrazně odlišných spektrálních distribucí

neutronů. Současně jsou uvedeny praktické závěry zaměřené na sta-

novení přesnosti a správnosti odhadované dozimetrické veličiny.
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MOŽNOSTI LIKVIDACIE VECHI NÍZKOAKTIVNYCH KOVOVÝCH ODPADOV

PO UKONČENÍ PREVÁDZKY JE.

HLADKÝ E./1/,HELICHAR Z. / 1 /

/ BLAŽEK J./1/,ADA*MEK A . / 1 / ,

5TUBRA H.
/ 1 /,PL$KO J.' 1 /,5«OS F. / 2 /,JAHRICH J. / 2 /

1/Výskuaný ústav jadrových elektrárni, J.Bohunice

2/Atóaové elektrárne Bohun1ce, J.Bohun1ce

Dobrá koncepcia likvidácie aktívnych časti JE po ukončeni

1ch prevádzky je základoa pre uspokojivé radiačné 1 ekonoalcké

hodnotenie využitia jadrovej energetiky. Likvidácia vetal

nizkofktivnych kovových odpadov je súčasfou celkového

prowlé«u likvidácie JE.

Uvádzajú sa rôzne aožnosti riešenia likvidácie tohto druhu

odpadu a to jednak z htadisiek trvalého uloženia a jednak

z hladisiek nožného vyňatia aateriálu z kontroly zdrojov

žiarenia.
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URČSNÍ PGVRCHOVŽ DÁVKY OD MĚKKÉHO ZÁŘENÍ BETA

L.HOBZOVÁ, J.iíOVOTílÝ

Ústav dozimetrie záření ČSAV, Praha

Detekce záření beta se v současné době stává vážným pro-

blémem radiační ochrany. Stanovení dávky od záření beta je

důležité v nejrůznějších oblastech výzkumu, medicíny i praxe.

Dosah částic beta, jejichž energie je nízká (nejčastěji

kolem 0,5 MeV), je malý. Z tohoto důvodu má detekce a dozi-

metrie záření beta smysl pouze pro kůži rukou, předloktí,

obličeje a oční čočky. Na základě doporučení ICRU se určuje

dávka v hloubce tkáně 4-0 - 70 um. Většina osobních dozimetrů

je pro tyto účely nevhodná, protože, pokud vůbec mohou záře-

ní beta detekovat, může u nich docházet k podhodnocování ve-

ličiny absorbované dávky. Možnost pro tuto oblast dozimetrie

nabízejí velice tenké termoluminescenční a exoemisní detekto-

ry.

V referátu jsme se zaměřili na použití exoemisních detek-

torů, tvořených velice tenkou vrstvou BeO napařenou na grafi-

tové podložce, pro určení relativní hloubkové dávkové závislos-

ti. Měření byla prováděna pouze pro hloubky 0 - 7 mg cm2 pro

polyethylen a pro měkké záření beta ( 3T, 1 4C, 6 3Ni, 1 4 7Pm,

TI). Naměřené hodnoty byly srovnány s průběhem hloubkových

dávkových závislostí vypočítaných s použitím vztahů Loevingera

na kapesním kalkulátoru SHARP 1251.
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VELKOPLOSN/ KOFÓNOV/ KCKORA NA MERANIE NÍZKYCH AKTIVÍT ALFA

HOLÝ K . ( 1 \ ORAVEC J.(l5, KlglANIKOVÁ E. ( 2 ), SZARKA I. ( 2 )

1) Katedra jadrovaj fyziky Matematicko-fyzikálne j fakulty UK,

Bratislava

2) TÍstav fyziky a biofyziky Matematicko-fyzikálnej fakulty UK,

Bratislava

Zkonstruovaná kovonová komora je detektorom okienkového typu,

umožňujúcim detekovať žiarenie alfa z externých zdrojov. Určená

je na meranie nízkych merných aktivit alfa v laboratórnych pod-

mienkach a na meranie povrehového zamorenia pracovných miest
2

a podláh* Efektívna plocha okienka je 0,042 m • Pozadie komory

je < 0,04 B" • Celková detekčná účinnosť registrácie žiarenia
24.1alfa zo zdroja ^ Am o priemere 230 mm je ^ 25%.

V referáte je bližšie opísaná konštrukcia komory a mú uvedené

Saľšie charakteristiky.
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K PROBLEMATIKE STANOVENIA NÍZKYCH 03JÄI0VÍCH AKTIVÍT 222Rn.

VO VZDUCHU

HOLÍ K./1/, UEALOVX M. / 2 /, HAVLÍK F. / 2 /, PATZELTOVÁ* N. / 2 /»

COMPEL jJ^

1/ Katedra jadrovej fyziky Matematicke-fyzikálnej fakulty UK,

Bratislava

2/ Výskumný ústav preventívneho lekárstva, Bratislava

222

Objemová aktivita Ru v ovzduší prevažnej väčšiny uza-

vretých miestností /napr. bytov/ je na úrovni niekoľkých áesia-

tok «Bq.l a vo voľnej atmosfére je eSte o ráá nižšia. Urče-

vania takýchto objemových aktivít, a to B chybou niekoľkých

percent, vyžaduje použitie vysoko citlivých netoá.

V príspevku sú uveéené dve metody, ktoré beli rozpraco-

vané na určovanie objemovej aktivity radónu vo vzduchu ma úrov-

ni niekoľkých mBq.l . Sú to : a/ gama spektrometričká metóda

s využitím sumačného, resp. koincidenčného Nal/Tl/ spektrometra;

b/ metóda merania integrálnej aktivity alfa s použitím scinti-

lačnej komory.

V závere sú uvedené príklady stanovenia objemových aktivít

radónu vo vzduchu uvedenými metodami*
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KONCENTRACE RADIOAKTIVNÍCH AEROSOLŮ V LOKALITĚ* PRAHA PO

HAVÁRII JE v ČERNOBYLU

HORYNA J. ( 1\ TOMÁNEK M. ( 2 ), RYBÁŘEK K. ( 2\ WILHELMOVX

KUČERA J. ( 1\ POSTA S. ( 1^

1) tfstav jaderného výzkumu. Rež u Prahy

2) tfstav dozimetrie záření SSAV, Praha

V práci jsou shrnuty výsledky měřeni celkové ^-aktivity

a (T-spektrometrické analýzy vzdušného aerosolu v období od

29»4.-10.5.1986 v lokalitách Praha a Rež u Prahy. Jsou popsány

metody odběru, měření a vyhodnocení aktivity vzorků*

Příchod radioaktivního mraku byl zaznamenán dne 29.4*

v 15*30 h. 7 průběhu sledovaného období bylo zjištěno jedno

výrazné a dvě podružná maxjma postupně ve dnech 30*4*» 3»-5»5«»

6.-7*5. Maximální' hodnoty kontaminace ovzduší byly zjištěny

v dopoledních hodinách 30.4.t kdy celková /5 aktivita dosáhla

200 Bq.m"-' a převážnou část tvořily krátkodobé štěpné produkty

^ Te a It jejichž objemová aktivita se pohybovala na úrovni

cca 50 Bq.m . Kromě toho byly zjištěny další štěpné produkty*

např. 95Zr/m>, 1 0 3Ru/Rh, 1 0 6Rh, 1 3 1 I , 1 3 4Cs, 1*°Ba/La. H 4 C e .

V následujícím období byl pozorován pokles aktivity krátkodo-

bých radionuklidů ve prospěch dlouhodobých, např* Ru a
1^'Cs. Výrazný a trvalý pokles aktivity aerosolů v rozsahu

jednoho až dvou řádů byl zaznamenán v období po 9*5*1986* Mě-

řené úrovně aktivity ovzduší jsou diskutovány ve vztahu k dáv-

kové zátěži obyvatelstva*
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VYLUČOVANÍ NÉKTBRÝGH RADIONUKLIDÔ MOČÍ SLEDOVANÉ U DVDU
OSOB V KVETMI 1986

HOLGIE Z/1', POPPER J. C 2 )

1) Institut nygieny a epidemiologie, Praha

2) Ústav hygieny práce uranovélio průmyslu^ Kamenná

V souvislosti s radiační nehodou v černobylské jader-

né elektrárně bylo u dvou mužů z pražské oblasti v průběhu

května 1986 sledováno vylučování některých radionuklidů

moči. Aktivita radionuklidů v moči byla zjišťována po radio-

chemické separaci měřením záření beta nízkopozádovou anti-

koincidenční soupravou. Nejvyšší aktivita * J v denní moči

byla u H. Z. zjištěna 1. května, a to l?4-,0 Bq. 7 období

od 3. do 8. května byla aktivita vylučovaná močí za den v

rozmezí 52,6 až 69,6 Bq a v později klesala přibližně s po-

ločasem přeměny.Obdobný časový průběh vylučování * J močí

byl zjištěn u P. J., avřak aktivity v moči sledované u něho

až od 4. května byly zhruba dvojnásobné. Aktivita 1 5 4 + 1 5 7 C s

v denní moči byla u H. Z. v rozmezí 8,0 až 66,5 Bq a akti-

vita ' + ' S r vylučovaná močí u P. J. byla v rozmezí 0,8 až

12,8 Bq za den.
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VYUŽITIE NOVÝCH ICRU VELIČÍN V OCHRANNEJ DOZIMETRII (n.gama)

ŽIARENIA

HRABOVCOVÄ A., NIKODÉMOVA* D., KUBU M.

Výskumný ústav preventívneho lekárstva, Bratislava

Abstrakt

Medzinárodná komisia pre radiologioké jednotky v reporte

ICRU č.39 "Stanovenie dávkových ekvivalentov z externých zdro-

jov žiarenia" definovala nové veličiny, ktoré by mali byt pou-

žívané ako operačné a kalibračné veličiny v ochrannej dozimet-

rii v prípade vonkajšieho ožiarenia. Pomocou mnohoguíovej

spektrometrie pri použití LiJ-detektora boli zmeraná energe-

tioké spektrá neutrónov v niekolkýoh vybranýoh poliach (.y ,n)

žiarenia* Získané výsledky boli použité na porovnanie hodnôt

dávkových veličín: všesměrového dávkového ekvivalentu, efektív-

neho dávkového ekvivalentu resp* dávkového ekvivalentu v hĺbke

10 mm pri rôznom spôsobe dopadu neutrónového žiarenia*

Ďalej sme vyšetrovali možnost určit dávkovú veličinu ako

lineárnu kombináciu odoziev viaoerýoh detektorov* Prezentova-

né sú výsledky pre rôzne sady detektorov a diskutovaná j« pres-

nosť stanovania hladanej dávkovej veličiny*
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TERHOLUMINXSCEHČírf S H IKONOVÝ DETEKTOR ILD SI CaSOv-Dy

PRO SÍŘENÍ GAMA

HROŠHL J.J1J HBBBSAŘ K.{ 2* HWJBEEÍ J

1) Ústav dozimetrie záření ČSAV, Praha

2) Lučební závody,N.P., Kolín

7 poslední době jsou stále více užívány na různých pra-

coviStíeh při detekci ionizujícího záření termoluniniscenS-

ní detektory ve formě teflonových disku* Û rto detektory

nejsou bgžnS dostupná, ani se u nás nevyrábějí* T práci je

popsán termoluniniscen&ní detektor ZLD SI CaSO^-Dy na basi

silikonová pryže, vhodný pro aSření záření gana, je uvedena

jeho příprava, závislost na dávce, jeho citlivost a repro-

dukovatelnost.
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ROČNÍ KOLEKTIVNÍ DÁVKY PRACOVNÍKŮ A PACIENTÔ

V Í3SR Z NUKLEÍRNÍ MEDICÍNY

hUŠÁK V. "̂ , ROSSLER M. ^ , LIDOVÁ L. ^

1) Klinika nukleární medicíny FN a LF UP, Olomouc

2) Odděleni nukleární medicíny OÚNZ, Uherské Hradiště

3) Katedra biofyziky a nukleární medicíny LF UP, Olomouc

Na základě dotazníkové akce byl proveden průzkum radiační

zátěže pracovníků na několika desítkách oddělení nukleární

medicíny v ČSSR podle údajů filmových a prstových dozimetrii

vyhodnocovaných v d V W R . Byla počítána kolektivní dávka za

rok a průměrná dávka na jednoho pracovníka v létech 1976 -

1985 pro jednotlivé kategorie pracovníků (celkem 6 kategorii).

Průběh kolektivní dávky ve sledovaném období (viz příklad na

přiloženém grafu) je korelován s celkovou aktivitou radionuk-

lidů zpracovávaných na odděleních. Průměrná roční dávka u jed-

noho pracovníka se pohybuje kolem 1 mQy. Dále je odhadnut

roční kolektivní efektivní dávkový ekvivalent u pacientů z ra-

dioizotopových vyšetření v ČSSR a z toho vyplývající radiační

riziko stochastických účinků* Získané výsledky jsou porovnány

s obdobnými zahraničními údaji.
•-. 100

•2

5O LEK. AMB.
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ROK
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VLIV VYSOKÝCH D/VEK ELEKTRONOVÉHO ZATČENÍ NA CHARAKTERISTIKY

DETEKTORŮ STOP V PEVNÄ FA'Zl

CHARVÁT J.

tfstav dozimetrie zářeni C"SAV,Praha

Ačkoli prostřednictvím detektorů stop v pevné fázi (DSPP)

nelze registrovat atopy jednotlivých elektronů,dochází k vý-

znamným změnám charakteristik DSPP při kolektivním působení

elektronů dávkami řádově 0,01 MGy.

Na základě dávkových závislostí hlavních charakteristik DSPF

jsou ukázány některé společné rysy působení řídce ionizující-

ho záření a depozice energie ve stopě těžší nabité částice.

To mimo jiné umožnilo odhad souvislosti citlivosti detektorů

s mikrodistribucí energie ve stopě.Dále je diskutován vliv

vysokých dávek řídce ionizujícího záření na citlivost DSPP

a možnosti jeho využití.Studovanými detektory byly nitrát

celulózy a polykarbonát CR 39.
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STUDIUM POIYMERNÍCH DETEKTORŮ STOP V PEVHf P/ZI PRO tf&ELY

SPEKTROMETRIE LJSBÍMÍEO PÄENOSU ENERGIE

CHARVXT J.

Ustav dozimetrie záření ČSAV,Praha

Jsou shrnuty experimentálni výsledky stadia nejrozšíře-

nějších druhů detektorů atop v pevné fázi (nitrátu celulózy a

polykarbonátu CR 39) z hlediska jejich využití pro spektrome-

trii lineárního přenosu energie(L).

Ja sledován vliv podmínek leptání na citlivost detektorů a

vyhodnoceny optimální podmínky*Syly stanoveny kalibrační kři-

vky ur.ožňující na základě údajů detektorů jednak identifiko-

vat energii a náboj jednotlivých nabitých částic,jednak stano-

vaní spekter L.Možnosti použití studovaných detektorů byly

ověřeny stanovením spekter L uvnitř kosmické stanice Saljut 7*
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STACIONÁhNÍ SíSTÉM MĚŘENÍ OBJEMOVÝCH AKTIVIT

NA REAKTORU LVR-15

CHYTIL,J. , UHLÍfi,M.

Ústav jaderného výzkumu,ftež

Rekonstrukce reaktoru WR-S na reaktor LVR-15 přináší

některé nové aspekty do ventilačního systéau,které podmiňu-

ji i změny v systému měřeni objemových aktivit.

V práci je prezentován návrh systému měřeni objemových

aktivit plynů,aerosolu a rádiejodu na výzkumném reaktoru

LVR-15.Je diskutováno umístěni měřicích bodů,typ čidla,filo-

sofie měřenl.tfčelem navrhovaného systému je včasná detekce

abnormálních situaci na reaktoru a dodáni kvalitativních a

kvantitativních informaci o změně objemových aktivit v

©vzduší.



RADIOAKTIVITA PŘI MODELOVÉM HODNOCENÍ RIZIK VÍROBÍ ELEKTRINY

A TEPLA

CHYTIL I.

Výzkumný ustav palivoenergetického komplexu, Praha

Výroba elektřiny a tepla je spojena jako každá jiná lidská Činnost

s řadou rizik. Chaceme-li tato rizika uvědoměle snižovat, musí-

me je umět kvantifikovat a porovnat. Z hlediska hodnocení lze

rizika sppjená s výrobou elektrŕiny a tepla rozdělit do dvou

základních skupin: a/ rizika uvnitř výrobního zařízení; b/ ri-

zika pro okolní životní prostředí. Při globálním popisu druhé

skupiny je třeba zahrnout jednotlivé typy odpadů a jednotlivé

jejich cesty a chování v životním prostředí až po vliv na člově-

ka* Jedním z rizik výroby elektřiny a tepla pro okolní životní

prostředí je i vypouštění radioaktivních odpadů /těžba a zpra-

cování uranové rudy, jaderné elektrárny, spalování fosilních pa-

liv/. Tato oblast má ve srovnání s jinými odpady podstatně pro-

pracovanější řetězce pohybu v životním prostředí a vlivu na

člověka. A tak lze výhodně využít těchto znalostí i v dalSích

částech hodnocení rizik výroby elektřiny a tepla v oblasti ži-

votního prostředí*
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KALORIMETR KE KALIBRACI NÍZKOENERGETICKÍCH URYCHLOVACÍ ELEKTRONŮ

V RADIAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH

JANOVSKÍ I. ( 1 \ MILLER A. ^

1) ístav jaderného výzkumu, Žež

2) Rise National Laboratory, Roskilde, Denmark

Jednoduchý quasiadiabatický kalorimetr s úplně absorbujícím

grafitovým absorbátorem byl odzkoušen ve svazku elektronů o ener-

gii 0,4 MeV. Výsledky kalorimetrických měření jsou vyjádřeny jako

veličina F (J.cnT ) - absorbovaná energie vztažená k plošné jed-

notce povrchu - která je nezávislá na velikosti absorbátoru a kte-

rá je v souladu se stanovením pomocí kalibrovaných radiochromních

fólií* Kalorimetr lze použít k primární kalibraci nízkoenergetic-

kých urychlovačů elektronů a ke kalibraci rutinních dozimetrů ty-

pu tenkých fólií.
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OPERAČNĚ FORTH" VÝSĽYTU ŠTIEPOCH PRODUKTOV V ZRÁŽKACH A SPADE

Z APRÍLA - IÍÄJA 1986

Jansta V., Wirdzek 5.

Ústav rádioekológie a využitia jadrovej techniky, Košice

Uvedené sú výsledky stanovenia tzv. "opera čnýchToriem vý-

skytu dominantných štiepnych produktov v zrážkach a tuhom spade

za obdobie 28.4. až 21.5. pre lokalitu Košice. Použitá metodika
95 103umožnila diferencovať nerozpustné a rozpustné formy Zr, Ru,

4 4 4 44
p p y ,

134, 137 C 9 j i4 O ] 3 a a 141, 1 4 4 ^ v p r £ p a d e n e r o z p u stnýoh

foriem boli oddelené a zvlášť hodnotené makročastice spadu a men-

šie suspendované frakcie do veľkosti častíc 0,45 /um. Rozpuste-

né formy boli oddelené pomocou vymieňačov iónov a hodnotené ako

katiónové a aniónovó formy, ako neionogénne boli hodnotené for-

my v prieniku cez ionexy, zachytené na neutrálnom adsorbente.

Ako i-vplynulo z výsledkov, výlučne v nerozpustnéj forme boli iba

' Ce. Priemerné podiely nerozpustných foriem však boli re-

latívne vysoké aj u 1 3 / f' 1 3 7Cs (92 %) a 1 0 3Ru (79 £); äalej boli

tieto formy v klesajúcom poradí Ba (59 í), 95Zr (48 56) a naj-
menej X (16%). Na katexe sa priemerne najviac zachytilo

Ba (41 $,) a äalej 13/*' 137Cs (8 <$,), v aniánovej forme mimo

očakávaného 1 3 1 I (81 i) tiež značná časť 9 5Zr (50 $>) a 1 0 3Ru

(19 %). V prieniku sa vyskytli iba 1 3 1 I a 1 0 3Ru, priemerne na

úrovni 1-2 Ío. Uvedené a diskutované sú tiež äaläie získané po-

znatky.
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KALIBRACE PROVOZNÍCH MÉŘIDEL OBJEMOVÉ AKTIVITY PLYNB V JE

JASANOVSKÝ P., KOBYLÄK R., ŠURÄŇ J., KOVÁŘ P.

Ústav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů, Praha

Je uveden postup kalibrace měřidel objemové aktivity plynů

typu UDGB-05-01. Měřicí rozsah těchto měřidel je zhruba

/10 ^10 /Bq.m a jsou používána jako technologická provozní

měřidla v JE. Kalibrace spočívá ve stanovení citlivosti měři-

del ke komerčně dostupné složce provozně měřeného spektra,
85kterou je Kr. Měřidla byla zapojena do plynového okruhu

společně s komůrkou umožňující přesné stanovení objemové ak-

tivity plynné směsi pomocí kalibrovaného Ge-Li detekčního za-

řízení a aparaturou umožňující ve zvolených stupních přesné

ředění výchozí aktivní plynné směsi.

V šesti stupních byla objemová aktivita redukována z

1.10 Bq.m" na 5.1O Bq.m" a byly přitom zaznamenávány

odezvy /obou kanálů/ měřidel. Aktivní směs byla posléze vy-

puštěna a zkoumána velikost a kinetlka desorpce zbytků aktiv-

ní směsi.

Celková max. relativní chyba /P=95%/ stanovení + 30%

byla zejména ovlivněna velkou, v průměru + 20% chybou z ne-

zaváděné opravy na mrtvou dobu detekčních řetězců měřidla,

zatímco chyba užitých metrologických prostředků a postupů či-

nila pouze + 8%.



ZKUŠENOSTI Z PROVOZU ŶSTÉI.IU RADIAČNÍ KONTROLY JE

JOHN A., STŘEDA I., KOPEC J., SVOZIL I.i.

Jaderná elektrárna k.p. Dukovany

V referátu je popisován systém radiační kontroly techno-

logických okruhů a pracovního prostředí jaderné elektrárny

WER 440 typ 213.

Jsou vzájemně porovnány jednotlivé metody měření radiační

situace a je provedeno zhodnocení přesnosti měření,spole-

hlivosti systému radiační kontroly. Závěrem jsou popsány

úpravy systému radiační kontroly, které zvyšují jeho spo-

lehlivost a zlepšují stav operativního měření radiační

situace v provozu jaderné elektrárny.
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NOVÍ MOŽNOSTI RÁDIOTERAPIE V LáČBĚ ZHOUBNÍCH NÁDOROVÝCH
ONEMOCNĚNÍ

JUDAS L / 1 / ' , PROKEŠ.Y/2^

1/ Onkologická klinika FN I, Praha
2/ Onkologická laboratoř PVL UK, Praha

Vedle využití nekonvenčních zdrojů záření, zlepšení lokali-

začních, diagnostických a dalších technických prostředků, lze

další perspektivy rádioterapie spatřovat v lepším porozumění

všem procesům, ke kterým v buňce a tkáni po ozáření dochází.

Celý proces počínající absorbcí ionizujícího záření v biologic-

kém objektu a končící nějakou makroskopickou reakcí lze rozdě-

lit do několika následných etap, přičemž děje v jednotlivých

etapách lze matematicky simulovat a získané výsledky lze porov-

nat s experimentálními daty.

Těžiště sdělení spočívá v presentaci nového matematického

modelu těch procesů, jež se odehrávají na úrovni tkání anebo

celých organismů* Zde se významně uplatňují nejen inaktivační

a reparační mechanismy v jednotlivých buňkách, nýbrž i proli-

ferační procesy, jimiž se buňky deštruované zářením nahrazují

novými* Je popsán matematický model, který na rozdíl od všech

dosavadních modelů, zahrnuje též zpoždění, ke kterému dochází

mezi vlastním účinkem zéčttmi a okamžikem, kdy se inaktivace

ozářené buňky skutečně projeví. Je poukázáno na některé důaled-

ky v klinickém frakcionovaném ozařování*
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KALIBRAČNÍ MĚŘENÍ NA ČESKOSLOVENSKÝCH PEVNOLÁTKOVÝCH DETEKTORECH

CAND - 2

OUST L., KUDELA K.

Ostav experimentálnej fyziky SAV, Košice

Ke zkoumání různých otázek generovaní a urychlování kosmické-

ho zářeni a jejich interakcí s magnetickým polem Země jsou po-

třebná měření chemického složení a energetického spektra kosmic-

kých jader (iontů) v razných oblastech energií. Při takových mě-

řeních je vhodné odseparovat protony neboť tvoři převážnou část

primárního kosmického záření. K měřením uvedeného typu je vhodné

použít pevnolátkové detektory stop.

V práci jsou porovnány detekční vlastnosti československých

detektorů CAND-2 o tloušťce 0.45 mm s detektory Pershore Mouli-

dings CR-39 (USA) a s maBarskými MA-ND/« , Uvedené typy detekto-

rů byly ozářeny u -částicemi z Am o energiích 0.5-1.37 MeV a

ionty He, N, C, Ne v oblasti energií 1-7 MeV/nuk. Bylo provede-

no štandartní leptání a určeny parametry drah mikroskopem Zeiss.

Byla zjištěna závislost doběhu R na energii pro jednotlivé

ionty a rovněž energetická závislost podílu leptacích rychlostí

v = vt/v. (vt» v, - rychlosti leptání ve stopě a v materiálu).

Závislosti lze dobře popsat vztahem v = 1 + exp(- OKR + A), kde

ol a fl jsou konstanty empiricky určené pro jednotlivé detektory.

V oblasti energií jednotky až deset MeV/nuk jsou detekční vlast-

nosti CAND-2 obdobné jako u detektorů zahraničních a lze je pou-

žít pro integrální měření kosmického záření nízkých energií.

V práci je ukázáno energetické spektrum a rovněž odhad che-

mického složení kosmického záření s využitím CAND-2 ozářených

na biologické družici Kosmos-1667.
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ZARÍZENÍ PRO OVĚŘOVÁNÍ KALIBRACE MĚRIČS DÁVKOVÝCH PRÍKONÔ

A DOZIMETR8

KAPLAN J.

Základna rozvoje uranového průmyslu Příbram,
Závod mechanizace a automatizace Ostrov

Příspěvek informuje o uvedeni do provozu dálkové ovláda-

ného zařízeni pro ověřováni kalibrace měřičů dávkových příko-

nů a doziroetrů, vyráběných v ZMA Ostrov k.p. ZRUP Příbram,

Zařízeni realizuje svazky gama zářeni 137 Cs v rozsahu dávko-

vých příkonů od 2 mikroGy/h do 20 Gy/h s přesnosti 5 až 10 %.

Oe popsán princip činnosti, geometrie měřeni, rozbor funkčních

nepřesnosti a metrologické měřeni.
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SOUČASNÝ STAV VE VÝROBĚ ETAL0N8 RADIONUKLID8 V ČSSR

KITS J., LÁTAL F.,

tístav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů - Praha

V referátu jsou stručně popsány dosavadní zkuše-

nosti s výrobou etalonů radionuklidů a názory odběratelů

na Jejich používání a přesnost.

Jsou zdůrazněny nové typy etalonů, které nejsou uve-

deny ve stávajícím katalogu tíVVVR, popsány jejich, vlastnosti,

účel a způsob použití.

Je podána informace o nových výrobcích, které budou

uvedeny do výrobního programu v letech 1987-1988.

Je uveden stručný přehled počtu etalonů, vyrobených

v tíVWR za poslední léta a uvedeny nejvíce používané radio-

nuklidy.



ODHAD DÍVKOVE* zXlŽŽB Z VfflTfiNÍ EONTAMIBACE PODLE

MĚSENÍ SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

KLIMENI V.

Institut hygieny a epidemiologie, Praha

Je proveden odhad úvazku dávkového ekvivalentu z příj-

mu radlonuklidů Inhalací a z poživatin, v souvislosti s ha-

várií jaderného reaktoru v Černobylu.

Sledování dávkové zátěže z příjmu potravin je rozděle-

no na dvě části:

- odhad z příjmu krátkodobých radlonuklidů tj. I (resp.
1 5 2Ie) v období od 29. dubna do 10. června 1986;

- odhted z příjmu dlouhodobých radioizotopů oesia za jedno-

roční období po havárii.

Výpočet je realizován pro dvě věkové kategorie: pro

děti v rozmezí 1 - 8 roků věku a pro dospělou populaci.

Dávka z inhalace procházejíoího mraku radioaktivních lá-

tek je charakterizována úvazkem dávkového ekvivalentu na

štítnou žlázu resp. úvazkem efektivního dávkového ekviva-

lentu pro příslušnou věkovou kategorii. Obdobně se řeší od-

had úvazku dávkového ekvivalentu z příjmu potravin s uráže-

ním výše jejioh průměrných spotřeb.

Při výpočtu se vychází z naměřených hodnot měrných akti-

vit radlonuklidů v rooe 1986, pro část roku 1987 (do kon-

ce dubna) se provádí odhad způsobem používaným při mode-

lování transportu radionuklidů potravinovými řetězci.
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PŘEHLED ROZDELENÍ RADIONUKLU© 7 POTRAVINOVÉM ŽMĚZCI

V BOCB 1986

ELIMENT V. ( 1 ), BUÍINA I . ( 1 \ VLADÍR M. (2), SEVC J.(l),

TATARA M. ( 2 ), SALÄVA J.(3>, FTOOP M. (2), FOJTÍK M. ( 2 )

1) Institut hygieny a epidemiologie, Praha

2) Výskumný ústav preventivného lekárstva, Bratislava

3) Ministerstvo zdravotniotví ČSR, Praha

V souvislosti) s únikem radioaktivních látek při havá-

rii Jaderného reaktoru byly sledovány mšrné aktivity radio-

nuklidů ve vzoreíoh životního prostředí na celém území &SSR.

Měření prováděla sít patnácti laboratoří hygienických stanic,

specializovaných výzkumných ústavů a Jaderných elektráren*

Z oelkového inventáře detekovaných radionuklidů Je po-

zornost soustředěna, z důvodů hygienické závažnosti a z to-

ho vyplývajíoího rozhodujícího příspěvku k dávkové zátěži,

na tři radionuklidy: 1 5 1 I , 1 3*Ca a 1 5 7 C s ,

Ze sortimentu potravin a zemědělských produktů byla při

sestavování přehledu dávána přednost těm druhům, které Jsou

závažné pro výši spotřeby obyvatelstvem. TT rostlinné produk-

ce pak plodinám, u kterých se konzumuje listnatá část nebo

nadzemní plody, protože transport radionuklidů do kořenových

nebo hlíznatýoh Sástí rostlin nelze ve sklizni roku 1986 po-

važovat za významný. 17 živočišné výroby byla pozornost zamě-

řena na takové produkty, u niohš Je znám vysoký obrat v pře-

stupu radionuklidů.



STANOVENÍ ENERGETICKÍ DISTRIBUCE DOZIMETRICKÝCH VELIČIN VE

FOTONOVÝCH POLÍCH POMOCÍ ANORGANICKÝCH SCINTILA*TOR8

KLUSOŇ J,

Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího zářeni
PJPI ČVUT Praha

Příspěvek se zabývá metodikou stanovení dozimetrických
veličin ve fotonových polích na základě dekonvoluce spekter
měřených scintilačním detektorem. Je diskutován postup
stanovení funkce resp. matice odezvy detektoru, vlastní postup
dekonvoluce spekter a výpočet energetická distribuce dozimet-
rických veli5in včetně korekcí směrová závislosti detektoru
válcováho tvaru. Jsou uvedeny příklady modelových funkcí
odezvy vypočtených stochastickou metodou, příklady výsledků
praktická aplikace metody pro válcová detektory NaJ(Tl)
různých rozměrů a příklad porovnání výsledků s výsledky měře-
nými ionizační komorou. Jsou rozebrány možnosti eliminace
směrová závislosti detekčního systému a diskutovány vlastnosti,
možnosti použití a výsledky aplikace speciálního detekčního
systáau s kulovým detektorem BGO, navrženým s ohledem na ome-
zení směrová závislosti.
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N/VRH, VLASTNOSTI A VYUŽITÍ SPECI/LHÍHO KULOVÍHO DETEKTORU BGO

KLUSOlŕ J. Í 1 ), PRflCHOVÁ* H. Í 2 ), BLAŽEK K. ( 3 )

1)2) Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího zářeni
PJPI ČVUT Praha

3) Monokrystaly Turnov

Příspěvek se zabývá návrhem, konstrukcí a realizací
kulového detektoru BGO 0 25 mm vyvinutého pro potřeby stanoveni
dozimetrických veličin ve fotonových polích metodikou dekon—
voluce spekter. Detektor byl navržen s ohledem na eliminaci
smerové závislosti v co největším prostorovém úhlu a realizován
v n.p. Monokrystaly Turnov. Jsou uvedeny výsledky měřeni
energetické závislosti rozlišení detektoru a směrové závislosti
jeho odezvy. Podhodnocení odezvy v izotropním poli pro energie
nad 0,5 MeV způsobené částečným stíněním detektoru detekční
sondou je podle výsledků možno odhadnout na méně než 3 %»
Jsou uvedeny i příklady tvaru odezvy detektoru pro posloupnost
energií do 8 MeV vypočtené na základě stochastického modelu
depozice energie fotonů v detektoru. Využití je demonstrováno
energetickou distribucí kermy ve vzduchu od přírodního pozadí
stanovené na základě dekonvoluce spektra změřeného uvedeným
detektorem.
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STÄTNŕ ETALON JEDNOTKY AKTIVITY RADIONOKLID9

KOKTA L., DRYÍK P., PLCH J., ZDERADICKA J., JASANOVSKÍ P.,

KITS J., LÄTAL F.

(Jstav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů

Dne 1.6.1985 byl vyhlášen lířadem pro normalizaci a měření

první československý státní etalon v oblasti metrologie ionizu-

jícího záření, a to etalon jednotky aktivity radionuklidu.

Organizace pověřená uchováváním etalonu a zodpovídající za eta-

lon je tJstav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů v Praze.

Etalon sestává ze 4n0(a) proporcionálního počítače, 4rt(X,e) tla-

kového proporcionálního počítače, 4n(X,r) NaJ(Tl) bezokénkového

scintilačního počítače, spektrometru s polovodičovým detekto-

rem na bázi Ge, standartního spektrometru se scintilačním de-

tektorem, dále z 4n-r ionizační komory a vah typu Sartorius.

Měřicí rozsah etalonového zařízení je cca 10 -10 Bg. Stanovení

aktivity je možné s chybou O,2 až 5% dle druhu radionuklidu.

československý státní etalon aktivity radionuklidu je určen

pro zabezpečení etalonáže jednotky aktivity /Gq/, pro měření

spojená s vyhodnocováním skupinového etalonu RVHP a měření spo-

jená s mezinárodními porovnáními s ostatními zahraničními metro-

logickými ústavy či organizacemi /BIPM, IAEA a pod./



HODNOCETfí ENERGETICKÉHO SPEKTRA NEUTRONŮ MĚŘENÉHO DETEKTOREM
PLNĚNÝM VODÍKEM

KOMÁREK M / 1 \ CVACHOVEC F. ^

1) Katedra fyziky VAAZ Brno

Příspěvek obsahuje srovnání derivační metody a maticové
metody pro vyhodnocení neutronového spektra z přístrojového
rozdělení impulsů.

Funkce odezvy detektoru plněného vodíkem (d = 40 mm) by-
la vypočtena metodou Monte - Carlo. Výpočet bral v úvahu ví-
cenásobný rozptyl neutronů na vodíku a únik odražených proto-
nů.

Neutronová spektra vyhodnocená oběma metodami neobsahují
podstatné odlišnosti. Jak se dalo očekávat, maticová metoda
dává řešení se sklonem k oscilaci.

Metodika vyhodnocení je ilustrována výsledky měření.
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DVA ALGORITMY PRO DOZIMETRII ELEKTRONOVÝCH SVAZKQ

IVAN KOVÁK

Ústav dozimetrie záření ČSAV, Praha

Uvedeny jsou dva algoritmy vhodné pro dozimetrii elektronových
svazků pomoci vzduchem plněných ionizačních komor založené na
Monte Carlo výpočtech Bergera a Seltzera pro široký svazek mo-
noenergetických elektronů kolmo dopadajících na vodní fantom.

Algoritmus pro výpočet poměru středních omezených (A =10keV)
hmotnostních srážkových brzdných schopností vody a vzduchu
představuje racionální lomená funkce S(£,z) dvou proměnných,
energie E(MeV) dopadajících elektronů a hloubky z(g/ca),

S(E,z) = (bj+b2.E+b3.z)/(l+b4.E+b5.z) pro z £ E/2,

kde hodnoty koeficientů jsou b^l.155, b2=0,1157, b3«-O,O7O9,
b4=O,1325 a b^=-0,118. Maximální relativní odchylka uvedeného
vztahu od .tabelovaných hodnot pro energie S € <1, 4Q> MeV •
hloubky z€ <0, E/2> g/cm2 je pro í=40MeV a z=20g/c«2, kdy činí
1,28%, jindy je vždy menši než 0,66%.

Hloubková dávková křivka D(E,e) je vyjádřena dvojicí exponen-
ciálních funkci 8 polynomem 4.stupne proměnné z v exponentu,

.z +a,.z^+a4.z*) pro * ̂  Rl00'

j g j e +c..*^+Cc.**) pro * * Rioo»
kde R l o o značí hloubku, v niž má HDK maximum. Koeficienty a.,
c^ jsou explicitními nebo implicitními funkcemi energie X do-
padajících elektronů. Uvedeny jsou rovněž závislosti dosahů a
dalSlch parametrů HDK na energii.
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PROVEDENÍ KOREKCÍ NA SKUTEČNA SUMACE PŘI POLOVODIČOVÉ

GAMA SPEKTROMETRII

KOVÍR P., DRYJÍK P., KOKTA L., PLCHOVA L., NOVOTNÁ P.

Ústav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů, Praha

V současné době je pro stanovení aktivity radionuklidů

často používán spektrometr gama s polovodičovým germaniovým

detektorem. Přitom je nutné provést precizní stanovení píko-

vé účinnosti detekce v závislosti na energii fotonu. Při mě-

ření radionuklidů se složitějším rozpadovým schématem dochá-

zí v důsledku současné detekce kaskádních fotonů ke zmenšení,

resp. zvětšení plochy píku totální absorpce. Velikost korekcí

je závislá jednak na rozpadovém schématu daného radionuklidů

a dále na totální a pikové účinnosti detekce, která je dána

použitým detektorem a geometrickým uspořádáním.

Vztahy pro výpočet korekčních faktorů jsou pro hlavní

kalibrační radionuklidy-uvedeny v práci /I/, kde pravděpodob-

nosti koincidencí kaskádních fotonů byly stanoveny metodou

Monte Carlo. Tyto vztahy jsou použity při výpočtu korekcí

pro konkrétní gama spektrometry a různá geometrická uspořádání.

Stanovení průběhu totální účinnosti detekce v závislosti

na energii fotonů bylo provedeno pomocí etalonů radionuklidů
5 7CO, 1 3 7Cs, 6 0Co, 1 3 9Ce, 8 5Sr, 2 4 lAm, 5lCr, 2 O 3Hg, 1 0 9Cd a
8 8Y.

Korekční faktory byly stanoveny pro Ge/Li/ detektor

CANBERRA o citlivém objemu 80 cm a relativní účinnosti 19%
6O/pro Co, 1332 keV/ při měření bodových vzorků v geometriích

3 cm, 5 cm, 10 cm a 25 cm od čela detektoru a pro HPGe detek-

tor firmy PGT o citlivém objemu 120 cm a rel.účinnosti 25%

/pro 6 0Co, 1332 keV/ při měření v Marinelliho nádobách o obje-

mu 1 1. Výpočty byly provedeny pro radionuklidy Eu, Cs,
5 9Fe, 8 8Y, 1 3 3Ba, 6 OCo, 1 6 6 mHo, 7 5Se a 1 6 9Yb.

Z výsledků je zřejmé, že vliv opravy na skutečné sumace

kaskádních fotonů nelze zanedbat zejména při měření s vysokou

účinnosti detekce, kde tento efekt může způsobovat při stanove-

ní plochy píku totální absorpce chybu přesahující 10%.

Literatura: Dryák P., Kovář P., Kokta L.: Konference IAA'86,
l í * 4
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TVAROVANIE ELEKTRÓNOVÉHO ZVÄZKU PRI POHYBOVEJ TERAPII

KRÁLIK G.

Ústav klinickej onkológie v Bratislave

Pri pooperačnom ožarovaní parasternálnych uzlín a hrudnej
steny v oblasti jazvy na betatróne 42 MeV elektrónovým zväzkom
sa používa na našom ústave spôsob ožiarenia dvomi samostatnými
pólami:
- parasternálne pole s energiou 12 MeV
- pole na hrudnú stenu s energiou 6-8 MeV podľa jej hrúbky.

Práca sa zaoberá pohybovým ožarovaním parasternálnych uzlín
a hrudnej steny.

a) jednou energiou 12 MeV s použitím vrstvy štenclovej hmoty pre
posun hĺbkovej dávky smerom k povrchu na hrúbku hrudnej steny

b) použitím dvoch energií počas ožarovania so zmenou energie na
rozhraní sterna a hrudnej steny.

Geometrické tvarovanie ožarovacích polí sa robí pomocou vý-
rezov v olovenom bloku dostatočnej hrúbky vzhZadom na energiu pou-
žitého zväzku.
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MOŽNOSTI VYUŽITÍ TERMOLUMINISCENÔNÍHO DOZIMETRU ÚVWR

PRO STANOVENÍ PRONIKAVÉHO A POVRCHOVÉHO DjCvKOVE*HO

EKVIVALENTU.

KOTEN j / 1 ) , TROUSIL J. ( 1 ), KODL

1) Ústav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů, Praha
2) Institut hygieny a epidemiologie, Praha

S o u h r n

V příspěvku jsou uvedeny výsledky experimentální práce
spojené s možností splnění doporučení ICRU 39 v celostátní
službě osobní TL dozimetrie* Pozornost je soustředěna na
studium odezvy při různých energiích, fotonového záření, a to
jak v geometrii volného prostoru, tak i na fantomu při využi-
tí růdných filtrů pro kompenzaci energetická závislosti. Na
základě těchto výsledků jsou diskutovány možnosti odhadu
energie fotonového záření a limity, které dovolují splnění
doporučení ICRU 39.
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MONITOROVANÍ FLUENCE 14 MEV NEUTRONU

KRÁLÍK M., PÚLPÁN J.

Ústav dozimetrie zářeni ČSAV, Praha

Jsou popsány metody monitorování fluence 14 MeV neutronů

na generátoru typu J-15 instalovaném v ÚDZ ČSAV. Je kladen

důraz na zhodnocení možností jednotlivých metod a na ocenění

jejich přesnosti.
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ANALÝZA GAMA SPEKTIER POMOCOU PAKTOROVEJ TECHNIKY

Krnáč 5.

Výskumný ústav preventívneho lekárstva, Bratislava

Faktorová teória Je matamatická technika, ktorá Je už

dlho tradične používaná na najrôznejších poliach aplikácie.

Búrlivý rozvoj v posledných dvoch desaťročiach Jej otvoril

cestu pre použitie v exaktnejších vedách. V predloženej

práci autor aplikuje techniku faktorovej analýzy na gama

spektrometriu. Sleduje sa vhodnosť aplikácie abstraktnej

faktorovej analýzy na spektrometrické dáta pre určenie poč-

tu faktorov alebo komponent, ktoré prispievajú do spektra.

V ďalšiu sa študujú možnosti kvantifikácie sledovaného gama

žiarenia, pre ktorú je navrhnutá nenáročná metóda, tzv.

RAFÁ (Rank Anihilation Factor Analysis).

Zhodnotenie výsledkov poukazuje na vhodné smery rozvoja

založenom na uvedenom prístupe pre hodnotenie gama žiarenia

v radiačnej hygiene.
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POROVNANÍ DA*VKOVfCH PROFII18 NA OZAŘOVAČI MEVATRON

KRYŠTOF V., OTT 0.

Výzkumný ústav klinická a experimentální onkológie
Brno

Jsou srovnávány dávkové profily snímané ve vodním

fantomu dozimetriokého systému C.M.S. a filmovou denzi-

tometrií systému C.M.S. v brzdném resp. elektronovém

svazku lineárního urychlovače Mevatron 21 MeV ve VÚKEO

Brno. Hodnoty faktorů SF a PAC v analytickém vyjádření

průběhu dávkových profilů charakterizují vhodnost měří-

cího postupu při získávání dat pro výpočetní plánovací

konzolu Evados.
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PULSHÍ REŽIM MĚŘENÍ ODEZVY LLD SOUPRAVOU S VÍMĚITÍKEM VZORK&

KUBÍČEK i/ 1^, BOUÍEK J./2/, SOLNIČKA H / 1 /

1/ tfstav liygieny práce UP, Příbram
2/ Ústav biofyziky a nukleární medioíny PVL UK, Praha

Nová souprava pro měření odezvy lyoluminiscenčních dozi-
metrů /LLD/, pracujíol v pulaním režimu, je sestavena z výmě-
níku vzorka, elektronické vyhodnocovací části a chladicího
systému. Výměník vzorků, konstruovaný podle čs. vynálezu,
umožňuje měření 6 ks ozářenýoh dozimatrů. Je umístěn ve svět-
lo t Ssnéa ocelovém boxu, který zajišfuje možnost výměny oelé
sady vzorků, aniž by mohlo dojít k poškození fotonásobiče je-
h« osvitem. Vysoké napětí na f«tbnás«biči se automaticky vy-
píná při každé výměně vzorků.

Signál s fotonásobióe je po zesílení v předzesilovaol
přiveden aa vstup rychlého pulsnihe zesilovače, pomocí něhež
lze zesílit světelné Impulsy, vybuzené při LL ději, na potřeb-
nou úroveň. Amplitudový diskriminátor, připojený za zesilova-
čem, umožňuje vhodným nastavením diskriminační hladiny potla-
čit registraoi nežádouoíoh šumových Impulsů. Je přepínatelný
jak na diferenciální, tak integrální režim měření. Stabilita
všech použitých obvodů odpovídá požadavkům na přístroje spek-
trometrické kvality. Další účinná snížení hladiny gumových
impulsů představuje chlazení fotokatody fotonásobiče. Jako
chladicího media bylo použito roztoku Prideiu pro teploty do
-27 °C, který je pomocí výparníkom ohlazené spirály tempero-
ván na požadovanou teplotu.

Pulsní metoda integrace celkového náboje na výstupu foto-
násobiče je výhodná zejména při vyhodnooování nízkých dávek
ionizujíoího záření. S použitím ohemiluminiscenčníoh látek lze
stanovit dávky záření gama na úrovni 10 Gy,



NOVÝ SPEKTROMETER NEUTRÓNOV

KUBU M.

Výskumný ústav preventívneho lekárstva, Bratislava

Neutrónové žiarenie patrí medzi najúčinnejšie z híadiska deš-

trukcie živého organizmu. Zdroje tohoto žiarenia prekročili hra-

nioe laboratórií a začínajú plnit významnú úlohu v národnom hos-

podárstve (geologický prieskum, energetika a pod.) a v zdravot-

níotve. Pre určenie dávkového ekvivalentu z tohoto žiarenia je

bezpodmienečne nutné poznat spektrum neutrónov. Súčasné spektro-

metre ( Bonnerov, scintilačné spektrometre, vodíkové komory, sto-

pové detektory) sú pomerne tažkopádne, nepokryjú súčasne celá

spektrum neutrónov. Dlhodobým a pomerne zložitým spôsobom sa ce-

lé spektrum rekonštruuje. Nový spôsob merania neutronového spek-

tra pomocou Termolmninisoenčného ihlového diferenčného dozimetra

(TIDD) , Sa. vynález AO-248084, umožní merat neutrónové spektrum

jednorázovým ožiarením a vyhodnotením. Zariadenie je lahké a pre-

nosné. Možno ním určit energie neutrónov od 258 keV a vyššie.

Horná hranica spektra je limitovaná dĺžkou ihly. Dolná hranica

tým, že TLD 600( účinný prierez Li ) má pri tejto energii lokál-

ne maximum. Zariadenie je prístupné každému, kto sa zaoberá Tl-

-dozimetriou.SÚSasne podáva údaj aj o rozložení sprievodného ga-

ma žiarenia. Možno ho použit aj pre detekciu ostatných druhov

žiarenia (beta, e" a pod.)*
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PROBLEMATIKA MĚŘITELNOSTI NĚKTERÝCH RADIONUKLID0 POLOVODIČO-

VOU SPEKTROMETRIÍ ZÁŘENÍ GAMA V OBDOBÍ PO HAVÁRII ČERNOBYL-

SKÉ JADERNÍ ELEKTRÁRNY

KUČA P., MALÁTOVÁ* I., DRÁBOVÁ D., RULÍK P.

Institut hygieny a epidemiologie, Praha

Stanovení radionuklidů, uvolněných do životního prostře-

dí v důsledku havárie černobylské JE, bylo spojeno s řadou

problémů, nebol i při použití kvalitních HPGe detektorů s vy-

sokou rozlišovací schopností docházelo k překrývání energetic-

kých linií jednotlivých radionuklidů.

V prvých dnech, kdy dominantní byly krátkodobé radionukli-

dy> ( zejména Te-132/ 1-132, 1-131), mající ve spektru mnoho li-

nií s vysokým zastoupením, bylo např. pro stanovení Np-239

nutno použít místo jeho hlavních linií linií méně zastoupených,

nebol hlavní linie byly zcela překryty liniemi Te-132; stano-

vení Ca-137 bylo zatíženo velkou chybou vzhledem k částečnému

překrytí linie 662 keV linií -1-132, stanovení Ru-106 bylo pro

úplné překryti linie 622 keV nemožné. Některé radionuklidy,

jen slabě zastoupené ve směsi, jako např. Te-129, Ag-110m mo-

hly být identifikovány až po podstatném poklesu aktivity směsi

vymřením krátkodobých radionuklidů.

S celkovým podstatným poklesem aktivity směsi problémy

stanovitelnosti některých radionuklidů dané vzájemným překrývá-

ním linií us tupovaly do pozadí a vyvstávaly problémy překrytí

stanovovaných linii liniemi přirozeného pozadí (např. částeč-

né překrytí linie 604 keV Cs-134 linií 609 keV Bi-214).
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ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MONITOROVACÍ SÍTĚ PO HAVÁRII JADERNÍ

ELEKTRÁRNY ČERNOBYL

KUNZ E.1^, BUČINA I. 1 J, VLADAŘ M. 2 ), SALAVA J.3), NIKODÉMOVA* D.f*

ŠEVC J.1*, MORAVEK J.5), ŠKULEC Š.6*

1) Institut hygieny a epidemiologie Praha
2) Výskumný ústar preventívneho lekárstva - Bratislava
3) Ministerstvo zdravotnictví ČSR - Praha
4) Ministerstvo zdravotnictví SSR - Bratislava
5) Výskumný tistav jadrových elektrárni - Jaslovské Bohunice
6) Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava

Observatóriu* - Jaslovské Bohunice

Jako úvod k souboru prací věnovaných monitorováni po
havárii jaderné elektrárny v Černobylu je podán jeho přehled.
Je uveden seznam složek monitorovací síti ČSSR a oceněn jejich
podlí na monitorováni a tím i jejich příspěvek ke zprávám pro
vládu ČSSR, pro UMSCEAH, jakož i ke viem přehledným a rozboro-
vým pracem uverejneným na tomto sympoziu i jinde. Je zdůvodně-
na potřeba a popsán vznik a organizace monitorovací sítě a J*-
jl vyhodnocovací skupiny* Jsou zhodnoceny hlavni zkušenosti
získaná při měření, sběru a vyhodnocování dat i při jejich vy-
užiti k opatřením. Závěrem jaou uvedeny zásady nová směrnice
o monitorování pro ochranu zdraví obyvatelstva při radiační
havárii.
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KALIBRÁCIA DOZIMETROV V RÁDIOTERAPEUTICKOM ZVÄZKU 6 0Co

LAGINOVÁ V., PLEŠKO B.

Ústav klinickej onkológie v Bratislave

Jednou z podmienok úspechu rádioterapie je presná apli-

kácia predpísanej dávky pacientovi počas liečby. Splniť túto

podmienku je možné za predpokladu presne nameranej dávky a

jej správnej aplikácie. Túto požiadavku môže splniť len oka-

librovaný dozimeter. Ako je známe v našej republike, kalibrá-

cia dozimetrov naráža zatial na ťažko riešiteľné problémy.

Na dočasné preklenutie týchto ťažkostí dostal náš ústav pove-

renie od ÚNM na vykonávanie sekundárnej kalibrácie.

Referuje sa o 5 ročných skúsenostiach vykonávania porov-

návacích meraní v terapeutickom zväzku Co. I keď takéto pra-

covisko nespĺňa v plnom rozsahu podmienky na laboratória sekun-

dárnej štandardizácie, dosiahnuté výsledky oprávňujú k optimiz-

mu, nakolko zrovnávacie merania ukázali, že presnosť dozimetrie

s dozimetrami porovnanými v tomto zväzku sa zlepšila na - 1,4 X.

Počas porovnávacích meraní boli zistené poruchy dozimetrov ťaž-

ko zistiteľné pri rutinnej prevádzke.

Obe tieto skutočnosti nabádajú k dočasnému zriadeniu ďal-

šieho pracoviska pre sekundárnu štandardizáciu, aby bola vytvo-

rená možnosť kalibrácie dozimetrov pre všetky rádioterapeutic-

ké pracoviská v republike.



RELATIVNÍ MĚŘENÍ AKTIVITY UZAVŔENYCH ZAŘIČ9 S l 6 9 Y b

LÁTAL F., KITS J., CHOC Mi,

Ústav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů - Praha

Je popsána aituace při stanovování aktivity uzavře-

ných zářičů s Yb. Vzhledem k malé energii emitovaných

fotonů (do 308 keV), dochází jak v materiálu zářiče tak

i v jeho vlastním pouzdru ke značné absorbci fotonů. Tím

•je značně ovlivněna odezva použitého detektoru - v tomto

případě ionizační komory. Opravy na aamoabsorbci v mate-

riálu zářiče a absorbci v pouzdře se liší podle typu zá-

řičů a dosahují významných, hodnot - desítky procent akti-

vity zářiče. Z toho důvodu bývá někdy výrobci udávána tzv.

efektivní aktivita, což je údaj do značné míry závislý na

použitém detektoru a jeho vlastnostech.

Jsou uvedeny výsledky relativního měření uzavřeného

zářiče s Yb určitého typu a popsána experimentální mož-

nost, jak stanovit aktivitu uzavřeného zářiče s % b

s vyhovující přesností.



70

VÝSLEDKY POROVNÁVACÍCH MĚŘENÍ AKTIVITY NA PRACOVIŠTÍCH
NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY

LÁTAL F., KITS J., CHOC M.
Ústav pro výzkum, výrobu a využiti radioizotopů - Praha

V referátu je podána informace o porovnávacím
měření aktivity, které pořádali pracovnici ÚVWR pro pra-
coviště nukleární medicíny i případné další zájemce.

Byla uspořádána tři měření v průběhu dvou let. Postup-
ně byly měřeny rádionuklidy 1 3 1 I , 5 7Co, 1 2 5 I . Každé porov-
návací míření bylo provedeno jiným způsobem. Výsledky měření
z jednotlivých porovnání jsou uspořádány dle účastníků -
práčovi š í a je udána odchylka měření od hodnoty ÚVWR.

Naměřené hodnoty jsou dále seřazeny podle přístrojů,
které byly ke stanovení aktivity na pracovištích použity.

Je uveden seznán pracoviSí, která se porovnávacích
měření zúčastnila.
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CHARAKTERISTIKY ZMESNÝCH POLÍ BETA-GAMA NA JADROVÝCH ELEKTRXRRACH

LIESKOVSKÝ M.*1*, SUJAK P. ( 1\ CARN? P . ( 1 \ BAČEK D.*1^,
HUTTA J. ( 2 ), MOČKO S. f 2'

1) Výskumný ústav jadrových elektrární, Jaslovské Bohunice
2) Atomové elektrárne, Jaslovské Bohunice

Ku kompletnému hodnoteniu radiačnej záíaže personálu na jad-
rových elektrárnách, je žiaduce zvážit aj príspevok dávok od
zmesných polí beta - gama, najma z kontaminovaných častí tech-
nologických zariadení, ktoré spôsobujú neunifonnné externé
ožiarenie.

Vzhladom k vlastnostiam polí žiarenia beta sú diskutované
niektoré aspekty, ktoré je nutné brat v úvahu pri interpretácii
výsledkov spojených s individuálnym merania dávok spôsobených
žiarením beta a sú prezentované charakteristiky zmesných polí
beta - gama namerané na JE integrálnymi metódami.
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FYZIKÁLNÍ CHARAKTERISTIKY PŘENOSU ENERGIE A RADIOBIOLOGICKY

ÚČINEK IONIZUJÍCÍCH ČÁSTIC

LOKAJÍČEK H.

Fyzikální ústar ČSAV, Praha

Rozdělení energia přenášené ionizujlcíai částicen! do da-

ného prostředí ovlivňuje výrazným způsoben výsledný biologický

účinek. Makroskopické veličiny, jako jaou absorbovaná dávka

a lineární prenos energie (LET), představují vSak nedostatečné

charakteristiky- Za nedostatečné nutno považovat i aíkrodozi-

•etrieké charakteristiky (lineální a specifickou energii), ne-

bo t charakterizuji rozdělaní energia v objemech stále podstat-

ní větších, nežli jsou rozaěry kritických struktur zodpověd-

ných za radiobiologlcký účinek v jednotlivých buňkách. Zalia

viak není přilii zřejao, které fyzikální charakteristiky pře-

nosu energie pro jednotlivé částice Jsou v toato ohledu roz-

hodující.

J" proveden rozbor jednotlivých fází radiobiologického

aechanisau, navržan postup jak od jadnočáaticových charakteri-

stik přejit k účinku na celou buněčnou populaci při aplikaci

různých dávek a provedena aodelová analýza celého radiobiologi-

ckéhe aechanisau v bunkách. Je ukázáno, že výsledný biologický

účinek závisí nejen na reparačních schopnostech buňky, nýbrž

i na rozdělení jednotlivých aktů předáni energie jednotlivými

čáaticeai ozařovaclho svazku* Ja dovozeno, že v různých fázích

radiebiologlckébo aechanisau as uplatňují korelace v přenosu

energie, které odpovídají jinýa vzájeanýa vzdálenoatea: charak-

terizevanýa přibližně rozaěry 10 na, 100 na a 1/ua.
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HODNOCENÍ RADIAČNÍHO VLIVU JE DUKOVANY NA OKOLÍ.

RNDrcPetr Londýn, Vladimír Tomaj.p.b., Ing.Lubomír Stoffer

Pro posouzení radiačního vliru JE Dukovany na okolí
je prováděna celá řada měření* Je sledován obsah radioak-
tivních látek v jednotlivých složkách životního prostředí
(vzduch, voda, půda, rostliny) a v potravinách. Protože
ani s použitím vysoce citlivých přístrojů a náročných che-
mických separačníeh postupů nelze v těchto složkách sle-
dovat zvýšený obsah radioaktivních látek vlivem provozu
JE, je současně prováděno bilanční monitorování výpusti
do ovzduší a do vodotečí. Pomocí matematických aodelů, po-
pisujících Síření radionuklidů, je počítán příspéVek dáv-
kového ekvivalentu na okolní obyvatelstvo.
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SLOŽENÍ SMĚSI RADIONUKLID8 NA ťlZBMÍ ČSSR PO HAVÍRII
fiSRNOBXLSKXHO REAKTORU

Halátová, I..1* Rulík, P..1} Kuča, P.,1* Drábová, D.,1

řllgaa, R..1' Holgye, Z..'* Březik, Z., ] ) Povinec. P.,2)

CKudý, M.,2* Pikna, M.,2' Sivo, A., 2 ) Grgula, M., }

Wirdzek, Š., 3 ) Navarčík, I. 3 )

1) Institut hygieny a epidemiologie, Praha
2) Matematioko-fyzikální fakulta UK, Bratislava
3) Ústav rádioekológie a využitia jadrovej techniky, Košice

Po havárii černobylské jaderné elektrárny byla sledována
aktivita radionuklidů v různých složkách životního prostředí
po celém tišemi ČSSR. Nejbohatěji zastoupená směs radionuklidů
byla zjiiiována na aerosolových filtrech jednak proto, že
mohly být měřeny bez dalšího zpraoování na spektrometrech ga-
ma bezprostředně po ukončení odběru a mohly tak být identifi-
kovány radionuklidy s krátkým poločasem rozpadu, jednak proto,
že při prosátí dostatečného objemu vzduchu mohly být zachyceny
radionuklidy s malým zastoupením ve směsi. Pokud byly aeroso-
lové filtry měřeny na spektrometru gama po uplynutí delší doby,
kdy již radionuklidy s kratšími poločasy rozpadu vymřely, bylo
možno nalézt ještě některé další málo zastoupené radionuklidy.

Některé radionuklidy byly zjišiovány pomocí radioohemic-
kých a fyzikálně chemických metod a spektrometrie alfa a
lýzy rozpadových křivek.
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ČASOVÝ PROBĚH OBSAHU RADIONUKLIDS U ČS. POPULACE PO

REAKTORU V ČERNOBYLU.

MALXTOVÄ I., RULÍK P., KUČA P., KQUBLOVÁ" I., DRABOVÁ D.,

THOMAS J., BUČINA I., FILOAS R.

Institut hygieny a epidemiologie, Praha

Na celotělovém počítači CHZ IHB a polovodičovým detákto-
rem z čistého Qe o relativní účinnosti 16% byl od začátku
května 1986 měřen obsah radionuklidů v souboru osob ži j ících
na různých místech v ČSSR. Cást osob byla měřena opakovaně.
Aktivity radionuklidů byly vyhqdnocovány na 68% hladin! spo-
lehl ivost i . Při době měření 20 minut byly MDA pro různé radio-
nuklidy 50 až 100 Bq. Na začátku období, t . j . krátce po havá-
r i i byly v osobách měřitelné aktivity 1-131, Te-132 + 1-132,
Ru-103, Ca-134 a Cs-137, v pozdějších obdobích jen Cs-137 a
Cs-134.

Kromě osob, žijících trvale na území CSSR, byla měřena
i skupina osob, nacházejících se v době havárie v jiných
světadílech. U těchto osob byl. sledován nárůst obsahu radio-
nuklidů z ingesce.

Na základě výsledků celotělového měření pak byly odhadm-
ty dávkové ekvivalenty u čs. populace.
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PRAVDŽPODOBIOST ZÁCHYTU PION8 V UHLÍKU A KYSLÍKU V BIOLOGICKÝCH

VZORCfCH

MAREŠ V.*1*, YAMAGUCHI C . < 2 \ BLATOSIAHN H.

1) Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
PJFI ÔVUT Praha

2) KEK - National Laboratory for High Energy Physics, Japan
3) SI> - Sweizerisches Institut fur Nuklearforschung, Schweiz

Při studiu pozdních účinků záření u pacientů ošetřených
svazky záporných pionů bylo pozorováno výrazně větší poškození
endotheliálníeh buněk cévního systému než buněk ostatní ozářené
tkáně, Z důvodu vysvětlení pozorovaného jevu byl měřen poměr
počtu zachycených pionů na atomech uhlíku a kyslíku ve vsorcích
prasečí krve a svalové tkáně. Poměr záchytu pionů v uhlíku
a kyeľíku, který má přímý vliv na hodnotu lokální dávky, byl
stanoven na základě měření relativní intenzity spektrálních
čar série L záření X emitovaného pionovými atomy uhlíku
a kyslíku.

Změřeno bylo i spektrum záření X pionového atomu železa,
aby bylo možné ocenit případný vliv hemoglobinu v krvi.
Z důvodu možného porovnání dosažených výsledků s jinými publi-
kovanými údaji byly ozářeny i vzorky se standardních tkáně-
ekvlvalentníeh materiálů*

Podle dosažených výsledků je možné konstatovat, že pozoro-
vané zvýšené radiační poškození endotheliálníeh buněk krevních
cév není způsobeno lokálním svýienía dávky, pramenícím z roz-
dílného poměru poStu zachycených pionů v uhlíku a kyslíku
v krvi a svalové tkáni*
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POKROKY V OPTIMALIZÁCII RADIAČNEJ OCHRAN? S PRIHLIADNUTÍM

K APLIKÁCII V JE.

MELICHAR I., BLAŽEK J., HLADKf E.

Výskumný ústav jadrových elektrárni, Jaslovské Bohunice

Rozoberá sa súčasný stav optimalizácie radiačnej ochrany a

jednotlivých aetód s prihliadnutia k aplikácii v JE. Hlavni

pozornost je venovaná aetóde analýzy nákladov a prínosov.

Hodnotí sa úloha ofcjektivnej a simjektivnej zdravotnej újay,

zdravotného rizika, časovej závislosti/ dávkových Haitov,

analýzy pravdepodobnosti príčiny a koncepcie da ainlais. Ja

odvodená peňažná hodnota kolektívneho dávkového ekvivalentu

pre použitie v JE v ĚSSR. Diskutovaná ja otázka aožnosti

daliaj aplikácie aetódy optiaalizácie v praxi.
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HODNOTENIE vtSKYTU AKTIVITY PRODUKTOV ŠTIEPENIA V CHLADIVÉ

PRI PREVÁDZKE 4 BLOKOV JE VVER V J.BOHUNICIACH

MELICHAR Z./1/,5URI$ J./2/,SHI£fKO I./2/

1/ Výskuaný ústav jadrových elektrárni, J.sohunice

2/ Atóaavé elektrárne Bohunice, J.gohunice

Kontrola tesnosti pokrytia paliva za prevádzky blokov VVER 440

»» rof,1 tiež aerania a vyhodnocovania aktivity niektorých pro-

duktov Štiepenia v odohraných vzorkách vody priaárneho okruhu.

Uvedená je aetóda hodnotenia aeranej aktivity nežnej prevádzko-

vej kontroly a sú porovnané výsledky získané zo 4 prevádzkova-

ných h.okov JE VVER 440 v J. gohuniciach.

Výsledky dovolujú hodnotil 10 kaapani a porovnávat hodnoty

Šašovej závislosti aktivity vzhtadoa k I. projaktovéau liaitu

povoleného rozsahu netesnosti paliva v aktívnej zóne.
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POUŽITÍ METODY MONTE CARLO K POPISU TRANSPORTU

NÍZKOENERGETICKÍCH ELEKTRONS

MICHALIK V.

Ústav dozimetrie záření ČSAV, Praha x'

Práce se zabývá aplikaci metody Monte Carlo na popis

transportu nízkoenergetických elektronů vodním prostrediu*

Je zkoumáno energetická spektrum odražených a prošlých

elektronů, hloubková distribuce abaorbce primárních elektronů

a dosah elektronů ve vodě. Všechny veličiny jsou sledovány

pro různé tlouštky vrstvy vody a pro energie v rozsahu

loo «V - 10 keV.

^Vypracováno jako dipl. práce KDAIZ řJPI C VUT, Praha 1986
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NĚKTEŘÍ VLIVY NA ODEZVU TERMOLUMINISCENČirfCH DOZIMETRÔ

MUSILEK L., DAŘÍČKOV/ A.

Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
PJPI ČVUT Praha

Práce se zabývá některými možnými zdroji chyb při
aplikaci teraoluminiscenčních dozinetrů, konkrétně LIP
a aluminofoBfátoTých skel. Příčiny chyb lze rozdělit do dvou
skupin, z nichž jedna je dána vlastním TL dozimetrem, druhá
vyhodnocovací* zařízení*.

Jsou diskutovány různá vlivy na odezvu obou typů
TL materiálů, jako jsou nečistoty na povrchu nebo ozáření
UV zářením, stajni jako vlivy na stabilitu vyhodnocovacího
zařízení. Otázka stability vyhodnocovacího zařízení je spojena
mimo jiná as stabilitou kalibračního světelného zdroj*.
Uvádíjí s* požadavky na tento zdroj a jeho teplotní stabilitu
s* zřetelem na velikost chyby TL měření. Jsou shrnuty
výsledky ověření stability různých scintilačních materiálů
použitých v těchto sdrojích.

Jednotlivá vlivy jsou kvantifikovány z hlediska možného
příspěvku k odezvě dožime tru a tím 1 chyby vnesená do
stanovení dávky.



8t
RADIAČNÍ NÁSLEDKY OADERNÉ VÁLKY

NERUDA O.. PODZIMEK F.

Vojenský lékařský výzkuaný a doikolovaci ústav O.E.Purkyni.
Hrad«c Králové

Na základ* dostupných údajô lzs odhadnout celkové počty
a aohutnoatl jaderných údero globální války. Jsou porovnány
ztráty oaob z hroaadného jaderného úderu náeledkea pocáteč-
nlho zářeni, avitelného záření, tlakové vlny vůči ztrátáa
z ozářeni v radioaktivních stopách. Osou posouzeny závažnosti
rožných zpôsobo ozáření osob (zevni ozářeni , povrchová konta-
•mace, vnitřní kontaalnace inhalaci a ingesci) vzhledea
k nsstochastlckýa i stocbastlckýa úSinkoa.
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VÝSLEDKY DOZIMETRICKÝCH MĚŘENÍ NÄDOBY REAKTORU WR-S

NEUŽIL, J. , UHLÍft.ll. , CHYTIL, J.

Ústav jaderného výzkumu,fiež

Dozimetrická měření T nádobě reaktaru WR-S byla pravedena

za účelem získáni podkladů pra podrobný rozbor technologických

postupů aktivní demontáže reaktaru z hlediska ozáření pracov-

níků i z hlediska likvidace demontovaných části zařízení.Mě-

ření proběhla běhen odstávky reaktoru v roce 1986 - výměna pa-

liva - při vypouStěnl chladicí vody a v prázdné nádobě.Z nádaby

reaktaru byly demontovány kromě aeparátoru a obvodavých berylio-

vých vytěanitolů věecnny kampananty technologických a experimen-

tálních zařlzonl.

V práci jaou prazantavány výsledky mapování expozičních

příkonů uvnitř nádoby raaktaru,stanovení expozičních příkonů v

předpokládaných pracovních mlatech v závislosti na výice hladi-

ny vody v nádobě a výsledky měřeni povrchové kontaminace uvnitř

nádoby.
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NÁVRH STACIONÁRNÍHO DOZIMETRICKÉHO SYSTÉMU

PRO VÍZKUMNÝ REAKTOR LVR-15

NEUŽIL.J. , UHLÍft,M. , CHITIL.J.

Ústav jaderného výzkumu,fiež

O zpracování podkladů pro projekt rekonstrukce a inavace

stávajícího stacionárního doziaetrickéh* systénu na sbjektu

reaktaru WR-S • ÚJV fíež bylo rozhadnuta na základě Výnosu

ČSKAE č.9/1985 o zajiítôní jaderné bezpečnosti výzkumných ja-

derných zařízení,který specifikuje požadavky na systéa dozi-

aetrické kontroly a ochranu před ianizujícím zářením*

V předkládaném sdílení je prezentován návrh nového sta-

cionárního doziaetrického systému pro výzkumný reaktor LVR-15.

Jsou shrnuty způsoby měření jednotlivých veličin ionizujícího

záření,uvažované detektory a vyhodnocovací jednotky,které

vycházejí z československé přístrojové základny.
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NIEKTORÉ POZNATKY Z MONITOROVAIUA RADIAČNEJ SITUÁCIE PO HAVÁRII

ČERNOBYĹSKEJ JE V SSR.

NIKODÉMOVA D., VLADÍR M., HRABOVCOVÁ A.

Výskumný ústav preventívneho lekárstva, Bratislava

Poznatky získané v rámci monitorovacej siete SSR o konta-

minácii zložiek životného prostredia po radiačnej havárii JE

v Černobylsku sa v súčasnosti prehodnooujú a dávajú do súvisu

jednak s prognózami dávkových úväzkov obyvatelstva vytváraný-

mi na základe modelových výpočtov, jednak zrovnavaním s údajmi

iných európskych krajín, publikovaných MAAE a Svetovou zdravot-

níckou organizáciou. V referáte budú niektoré výsledky tohto

hodnotenia* Okrem toho bude venovaná pozornost otázkam hygie-

nických zásad pri zavádzaní limitných koncentrácií rádionukli-

dov v atmosfére, prípustných úrovní kontaminácie pôdy a zložiek

potravín pri normálnej prevádzke JE a v havarijnej situácii.
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STANOVENÍ KOREKČNÍHO FAKTORU NA REKOMBINASNÍ ZTRÍTY,
ksat» IONIZAČNÍCH KOHOií DVOUVOLTOVOU METODOU.

NOVO'xiíí J., HORÍKOVÍ I., KOVlŘ I.

Ostav dozimetrie záření ČSAV, Praha

V práci bude podán přehled o stanovovaní saturačního

korekčního koeficientu,k ., ionizačních komor na základě

dvouvoltová metody. Jsou uvedeny základní vztahy pro vypočet

korekčního faktoru pro kontinuální, pulzní a pulzní rozmíta-

né svazky a předloženy metody řešení těchto vztahů. Výpočet-

ní program, grafy a tabulky budou uvedeny pro stanovení sa-

turačního faktoru na základě změřených hodnot proudů nebo

nábojů při dvou různých napětích na ionizační komoře. Bude

též diskutována použitelnost předložená metody pro praktická

měření v dozimetrii ionizujícího záření.
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DOZIMETRICKÉ PARAMETRY LIHEA*RNÍCH URYCHLOVAČŮ

MEVATRON KD80/67 A SATDRN 2+.

J.HOVOTHf, I.ZOVÍ8., P.JIROUSEK, R.WAGNER, L.HOBZOVA"i1),

0.0M ( 2 ), P.STANXlľSí3)

1) Ústav dozimetrie zářená ČSAV, Praha

2) Výzkumný ústav klinické a experimentálni onkológie, Brno

3) Vinohradská nemocnice, Praha

V průběhu roku 1986 b7ly instalovány a do klinického

provozu uvedeny dva lékařské lineární urychlovačei HEVATROH

KD 60/67 od firmy Siemens a SATURJT2+ od firmy CGR. Podmínkou

uvádění do klinického provozu bylo proměření základních tera-

peuticko dozimetrických hodnot*

Pro brzdné záření Z obou anargil byly stanoveny přede-

vfiím střední energia svazků, závislosti aaturaSního koefici-

entu pro určité ionizační komory na příkonu, dávkové příko-

ny, závislost dávkového příkonu na valikoati póla a hloubko-

vé dávkové křivky. Ze zazřených hloubkových dávkovýoh křivek

byly spočteny parametry, ktaré s použitia publikovaných vzta-

hů van Geijnan dovolují výpočet víech oatatních parametrů

svazlrl v centrální osa.

Pro svazky záření alektronů byly stanovaný atřadní

energie elektronů, saturační koeficienty pro určité Ionizač-

ní koaory, dávkové příkony a závislost dávkového příkonu na

valikoati ozařovaeího póla, jakoi 1 hloubkové dávkové kftivky*

Srovnání parametrů obou svazků pro oba typy urychlovačů ,

ktaré bude preeentováno, ukazuje jan na navýcnaané rozdíly

•asi urchlovači % hledlaka pouliti pro rádioterapii.
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TECHNICKÉ A KLINICKÉ PARAMETRY MEVATRONU KD 80/67

Oldřich Ott

Výzkumný úatav klinické a axpariaantálni ankalagi* Brn*

Jaau uvadany cákladnl technické údaja • lineárním urychlo-

vači firmy Si•mana typ MEVATRON KD 80/67* Papiaují •• dasi-

•atrieké paraaatry avasků sářanl X a a~ pra Tšachny hadnaty

anargil. Je ukecána hamagenita a ayaatria pálí, čaaaTá atabi-

lita dáTkayéha příkanu • prflaěhy křirak ralativníah hlaabkav/ah

dárak na eantrálnla paprsku •* vadě. Klinické aplikaea jaau

dalaiany tvary pall X, a", klínavýah filtru a ratačníha asařavá-

ní brsdnya avaskam.
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MCNITORCVANIE VNÚTORNEJ KONTAMINÁCIE PRACCVNÍKCV E30 RJÍDICNUKLI-

DOJÍ 1 1 O m A g

ONDRlS D. 7 1 7, HERCHL K./1/, BURCLCV/ J. / 2 /

1/ Závodné zdravotnícke stredisko EBO, Jaslovské Bohunice

2/ Výskumný ústav jadrových elektrární, Jaslovské Bohunice

Výskyt netypického komponentu - rádionuklidu mAg v kontaminan-

te pracovníkov jadrových elektrární EBO, sledovaných z hľadiska

vnútornej kontaminácie, viedli autorov k rozboru pôvodu a príčin

vnútornej kontaminácie týmto rádionuklidom.

Vymenované sú práce spojené so zvýšeným rizikom kontaminácie

Ag ako i profesie pracovníkov u ktorých najčastejšie ku kon-

tamináciám týmto rádionuklidom dochádza.

Uvedené sú výsledky monitorovania vnútornej kontaminácie pracov-

níkov EBO v rokoch I960 - 1986. Popri úväzkoch dávkových ekviva-

lentov sú v niektorých prípadoch stanovené aj individuálne biolo-

gické polčasy.
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VLASTNOSTI STÍNĚNÍ SMĚSNÉHO ZAŘENÍ VRSTVENÉHO Z OCELI A ORGANIC-
KÝCH POLYMERU

PAUL P. ( 1 ), CVACHOVEC P. í 2 ), BENEŠ M. ( 2 ), KUCHAŘ J.í2), KOMJÍREK
M.(2)

1) Výzkumný ústav 060 Praha
2) Katedra fyziky VAAZ Brno

V příspěvku Jsou prezentovány výsledky výpočtů metodou
Monte - Carlo a měření se stilbenovým spektrometrem.

Je sledován průchod resp. jdraz neutronu, záření gama
a příspěvek záření gana z Interakcí neutronu ve stínění se-
stávají cín se ze tří vrstev (ocel, organický polymer, ocel).
Hodnotí se vliv umístění vrstvy organického materiálu. Dá-
le se uvádějí výsledky pro Jednoduchá a dvojitá vrstvy.
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SOUBOR VÝPOČETNÍCH PROGRAMS PRO STUDIUM TRANSPORTU NEUTRONŮ A
ZÁŘENÍ GAMA VRSTVENÍM MATERIÍLEM

PAUL P. ( 1 ), KUCHAŘ J. ( 2 )

1) Výzkumný ústav 060, Praha
2) Katedra fyziky VAAZ Brno

Referát obsahuje popis výpočetních programů. Koncepce pro-
gramu vychází z metody Monte - Carlo s řízenou volbou podle
spektra zdroje, použitím štěpení statistických vah.

Soubor se skládá z programu 1) PPNAN, který analyticky ře-
ší únik neutronů bez interakce a po první interakci, 2) PPNMC,
který provádí opravu na vícenásobné interakce neutron! metodou
Monte - Carlo a vytváří pole stacionárních příkazů fluence
uvnitř vrstev, 3) PPNP1 pro řešení transportu neutronů a ener-
giemi nižšími než 10 keV metodou P1 přiblížení a pro dozime-
trické hodnocení průchodu a odrazu neutronů, 4) PPGTR vytvá-
řejícího zdroje sekundárního záření gama z neutronových interak-
cí, 5) PPGMC, který metodou Monte - Carlo řeší transport záře-
ní gama a provádí dozimetrické hodnocení směsného pole záření.

Popis programů je ilustrován některými výsledky.



STANOVBNÍ NfiETBRfCH PARAMETR0 SVAZKU ZÍSthl X

PERNlflKA F.(1>, HOAMO VAH NQUíEN <2 >

1) Ústav dozimetrie záření flSAV, Praha

2) tí»t«T jaderného výzkumu, Dalat, VSR, t.Č. stážista MAAE

V práci je uráděna nová aetodika adřenl spekter záření X,

která byla použita pro siření spekter v oblasti energií fotonu

10 - 150 keV. Byla stanovena apektra fluence a fluenee energie

fotonu a tato spektra byla použita pro určení některých para-

metru svazku záření X, jako je střední energie a polotlouslka.

Je poukázáno na přednosti nového postupu proti dosud užívaným

způsobům.
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POUŽITÍ NUMERICKÝCH METOD Pfil ZPRACOVÍHÍ TL VYHfííVACÍCH KÍÍIVEK

PERNICKA P. ( 1 ), LINH H.Q. Í 2 )

1) Ústav dozimetrie záření ČSAV, Praha

2)) Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření FJFI C VUT,

Praha

Prác* ae zabývá použitím numerických metod pro určení

charakteristických parametrů TL vyhřívacíeh křivek s jedním i

více maximy. Pro TL vyhřívací křivku s jedním maximem byl zpra-

cován algoritmus pro libovolný řád kinetiky. Při analýze křivek

s více maximy je uvažována interakce mezi záchytnými pastmi a

pro jednoduché případy je uvedeno též numerické řeiení. Je

poukázáno na výhody a vlastnosti výpočetních postupů při apli-

kaci TLD v praxi.
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POUŽITELNOST PVC FÓLIÍ TUZEMSKÉ VÍROBY PRO RUTINNÍ DOZI-
METRII VSLKÍCH DÍVEK IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

PEäES." M.(1), TICHÍ H. ( 2 \ XRÄLÍÔEK J.(2), MUSÍLEK L. ( 2 )

1) Ostav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů, Praha
2) ČVUT - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Praha

Pro měření velkých dávek ionizujícího záření, pře-

devším zářeni, gama v kGy oblasti je možno použít různé do-

zimetrické systémy. Pro rutinní - praktickou dozimetrii

jsou používány polymerní fól ie, nebo polymery, nebo vybar-

vené polymery v různých formách. Pro stanovení např. ete-

rilizaSních dávek záření - to je dávek záření kolem 25 kGy

nejsou v CSSR k dispozici vhodné dozimetrické materiály

tuzemské výroby. Proto byl uSiněn pokus o ověření použitel-

nosti některých fó l i í na bázi polyvinylchloridu - PVC a

byly vytypovaný nejvhodnější z nich. Folie DURCFOL-S, které

se zatím jeví jako nejvýhodnější jsou použitelné pro měření

dávek záření gama v rozmezí 5 až 60 kGy. Při ozařování fó l i í

se mimo jiné mění absorbance - vyhodnocování je účelné pro-

vádět při vlnových délkách 391 až 393 nm. Při vyhodnocování

je vhodné provádět korekce na tlouätku fó l i í , omezovat mož-

nost vlivu změn vlhkosti a pro získání reprodukovatelných

výsledků je nutné tepelné zpracování fó l i í po ozáření a přes-

né dodržení navrženého vyhodnocovacího postupu



VťBBR SSL. AKTÍVNYCH UHLÍ PRE ONESKOROVACIE LINKY V SYSTÉME

TECHNOLOGICKÉHO CISTENIA PLYNOV

PIETRIK I . í 1 \ JANEČKA S . Í 1 ) , MORJÍVEK J. ( 1\ WILHELMOVX L

1) Výskumný úatav jadrových elektrární, Jaslovaké Bohunice

2) Ústav dozimetrie záření CSAV, Praha

Referát shrnuje výsledky hodnotenia dynamickej adaorpeie

vzácnych plynov metódou plynovej ohromatografie na vybraných

typoch aktívneho uhlia vyrábaného v ČSSR, z híadlska ich pou-

žitia T oneakorovaeíoh linkách zistiacej stanice technologické-

ho odvzdušnenia plynov v JE. K hodnoteniu vlastností adsorbentov

sa použilo metódy štatistických momentov, ktorá umožnila ocenil

i vplyv uplatňujúcich aa meehanianov prenosu látky na ich sepa-

raSnú funkciu.

Ha základe atanovenýoh dynamických adsorp5ných koeficientov

K d bol vybraný k detailnejšiemu hodnoteniu typ DB-1. Ha vzorkách

uhlia tohoto typu a rSsnou litrovou hmotnosťou sa sledoval vplyv

teploty a zmeny lineárnej rýchlosti nosného plynu na veíkoaí K>

zaohytávaných plynov* Kým parameter "litrová hmotnoaí" vykazuje

v oblaati 0,5 kg.dm"^, zmena lineárnej rýchloati noaného

plynu T rozaahu 2,7 - 11,9 om.a~ hodnoty K d zachytávanýoh ply-

nov neovplyvnila. Prítomnoaí organických neSiatôt (typu benzén,

toluén) v Šiatenom médiu apôaobuje významné zníženie Kfl zachytá-

vanýoh plynow
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FORMY RADIOJÓDU V OVZDUŠÍ PO HAVÁRII JE V CERHOBYI.U

PIETRIK I. < 1 ), MORJÍVEK J. ( 1\ TOMÁNEK M. ( 2 ), WILHEIMOViC l . ( 2 \

HORYHA J.(3), JAHSTA T . ť 4 \ WIRDZEK S.< 4\ MICHÍCĽEK V. ( 5 )

1) Výskumný ústav jadrových elektrárni, Jaslovské Bohunice

2) Ústav dozimetrie záření BSAV, Praha

3) tfstav jaderného výzkumu, fiei u Prahy

4) tfsiav rádioekológie a využitia jadrovej techniky, Kofiiee

5) Centrui hygieny zářeni IHE, Praha

V práci jsou shrnuty výsledky měření zvýäené aktivity

*"l v ovzduší z lokalit Praha* Rež u Prahy, Jaalovrictf Bohunice

a Koäice v období 29»4»-13«5.1986. Jsou popsány netody odbira,

zpracování a oěření vzorků*

Maximální koncentrace 3 1 I ve vzduchu, 60 Bq.m"3, byla

zjištěna v Prase ve dnech 30*4*-1*5*198č* Druhé výrazné zvýšení

bylo pozorováno ve dnech 3»-4»5»1986 s nejvyiií hodnotou

19 Bq •***-* v Jaslovských Bohunicích* Po přechodném pokles*

další mírné zvýšení aktivity bylo namířeno ve dnech 7*-8.5*

s m̂ -H»̂ iT>-f hodnotou 6 Bq*m~^ v Praze* Po 11*5*1986 byl na

všech uvedených lokalitáoh zaznamenán trvalý pokles kontaminace

ovzduší 1' I pod úroveň 0,1 Bq*m" •

Používané metody odběrů vzorků dále umožnily stanovit za-

stoupení radiojódů ve formě aerosolové, elementární a organicky

vázané* Analýza výsledků ukázala, že " I T aerosolové formi

nepřesáhl 37% jeho celkové aktivity, zatímco v průbihu sledova-

ného období podíl organicky vázaného jódu vzrůstal a dosáhl ai

80% hodnoty celkové aktivity.



AFTERLDADING SELECTRON V KLINICKEJ PRAXI - 3 ROČNÉ SKÚSENOSTI

PLESKO B., LAGINOVÁ V., MASÁK L.

Ústav klinickej onkológie v Bratislave

Výhody afterloadingových systémov sú všeobecne známe.

Jeden z takýchto automatizovaných systémov fy Nucletron bol

inštalovaný v ÚKO. V referáte sú popísané 3 ročné skúsenosti

s LDR-afterloadingovou liečbou a jej plánovaním pri rakovine

krčka maternice. Ortogonálna lokalizačná procedúra a počítačo-

vé plánovanie liečby už boli popísané inde. V referáte je pou-

kázané na opodstatnenie a dôležitosť in-vivo dozimetrie. Sú

porovnané dozimetrické výsledky s vypočítanými výsledkami po-

mocou plánovacieho systému u 250 aplikácií pri rakovine krčka

maternice, optimalizácie a modifikácie dávkového rozloženia

pacientiek s anatomickými odchýlkami. Nakoniec je uvedený pred-

bežný rozbor včasných reakcií.
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ETAL0NÄ2 3H a 1 4C POMOCÍ ZAŘÍZENÍ S KAPALNÝMI SCINTILÁTORY.

PLCH J., BOUKALOVÍ M.

ťJstav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů, Praha

Je navržena nová "S-C" metoda etalonáže aktivity pomocí

kapalných scintilátorů. Princip metody je založen na extrapo-

laci koincidenční četnosti N d bodu, kde proměnná veličina

1-N /N nabývá nulovou hodnotu a četnost N je rovna aktivitě.
C £ C

Sumační četnost N£ j e o p r a v o v á n a n a výskyt postimpulsů, který

se určuje měřením spektra časových intervalů mezi impulsy.

Možnosti metody byly prokázány při etalonáži H a C; celková

chyba u 3H nepřesáhla + 3% /P-0,99/ a u 1 4C pak +1,5% /P=O,99/.



STANOVENÍ 3 2P VE VZOBCÍCH NA PEVNÍM NOSIČI

POMOCÍ PLASTICKÉHO SCINTILÍTOHU

PODHACKÍ E. ( t ), PAVLS B. ( 2 ), TYKVA H. { 2 )

1) Institut hygieny a epidemiologie, Praha

2) Ústav organické chemie a biochemie ČSAV, Praha

Byl vypracován a ověřen postup pro stanoveni relativní akti-

vity P ve vzorcích na pevném nosiči užívajíc! plasticky

scintilátor v beta spektrometru pro kapalné scintilátory.

Popsaný postup dosahuje citlivosti detekce přibližně srovna-

telné s citlivostí detekce v kapalném seintilátoru, ale vylu-

čuje nebezpečí poSkození vzorku v organickém rozpouštědle.

Oproti detekci Ôerenkovova záření v prázdné měřicí kyvetě

přináší zvýiení účinnosti detekce více než třikrát. Vypraco-

vaný postup, který umožňuje užití také pro jiné vysokoenerge-
4.2

tické zářiče beta (např. * K) představuje užitečnou metodu

pro stopovací práce v bio-organických oborech i lékařství,

např. při měření vzorků na membránových nebo skleněných fil-

trech, ehromatografiekém papíru atd.
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DOZIMETRICKÁ CHARAKTERISTIKA NEUTRONOVÝCH SVAZKÔ GENEROVANÝCH

NA CYKLOTRONU U-120 M

PODZIMEK F., NERUDA O.. ČERNÝ J.

Vojenský lékařský výzkumný a doikolovaci ústav D.E.Purkyne.

Hradec Králové

Ve sdtlení jsou shrnuty výsledky dozimetrického proaeřováni

neutronových svazků produkovaných na izochronní* cyklotronu

U-120 M v reakci Be(d,n)B. Pro potřebu aplikovaného výzkuau

jsou k dispozici definována radiační pole rychlých neutronu

uaožňujíci lokálně ozařovat objekty aaxiaálnia dávkovýa pří-

konem až 10 aGy s" ve vzdálenosti 50 co od terče. Na základě

požadavků experinentátorfl lze měnit střední energii rychlých

neutronů v rozaezi od 5 do 8 MeV (Ed « 10 - 20 MeV) a plynule

měnit příslušný dávkový přikon až do jednotek aGy s . Neutro-

nové svazky, které nají na výstupu kolitnačního atiněni průaer

30, 80 a 160 an, jsou ainiaálně kontaainovány zářenla gana.

Zastoupeni keray od zářeni gaaa je v ose svazku aaxiaálně 3.5 %

a niao svazek vzrůstá až aa 10 % hodnoty celkové tkáňové keray

v danéa bodě. K posouzeni radiálni homogenity svazků byly pro-

měřeny profily ve volnéa prostoru a vodnia fantoau.
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RÁDIOAKTIVITA KAJLGLEŽITEJŠÍCH NUKLIDOV V POTRAVINÁCH

PO HAVÁRII CER1<GBYÍ,SKEJ JADROVEJ ELEKTRÁRNE

PCVINEC P., CHUDÍ M., SÍKORA I., SZARKA J.

Katedra jadrovej fyziky í-latematicko-fyzikálnej fakulty UK,

Bratislava

Vypadávaním aerosólov,po havárii Cernobyľskej jadrovej

elektrárne, z atmosféry vzrástla rádioaktivita zemské-

ho povrchu a tým aj niektorých potravín. Zvýšenie rádio-

aktivity trávy spôsobilo podstatné zvýšenie rádioakti-

vity mlieka a mliečnych výrobkov. Metódami gama-spektro-

metrie sa sledovala aktivita I, Cs a 3^Cs v mlie-

ku, mliečnych výrobkoch, zelenine, ovocí a dalších potra-

vinách. V 3ratislave dosiahla objemová aktivita 3 I v

mlieku hodnotu 560 Bq/lit.,13^Cs hodnotu 100 Bq/lit.

Bolo zistené podstatné zvýšenie rádioaktivity aj

ďalších potravín, najmä zeleniny/ialát 33OOBq/kg, špenát

10 600 Bq/kg'pre ^ I/, ovocia /čierne ribezle 110 Bq/kg

pre 1 3 7Cs/.

Merania náhodných vzoriek potravín v ďalších mesia-

coch ukázali podstatné zníženie rádioaktivity.
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RÁDIOAKTIVITA AEROSÓLOV V ATMOSFÉRE BRATISLAVY

PO HAVÁRII CERIÍOCYLSKĽJ JADROVEJ ELEKTRÁRKE

PUVINEC P., CHUDÍ LVI., SÍKGRA I., SZARKA J.,PIKNA &.,

HOLÍ K.
Katedre jadrovej fyziky Matematicko-fyzikálnej fokulty UK,

Bratislava

V rámci dlhodobého výskumu rádioaktivity atmosféry Bra-

tislcvy bolo metodami gama-spektrometrie sledované zvý-

šenie radioaktivity v dôsledku havr'.rie Černobyľskej

jadrovej elektrárne. Meraniami aerosólovej zložky rádio-

aktivity atmosféry, ktoré bolo zahájené 29.4.1986, bolo

zistené zvýšenie koncentrácie takmer 20 rádionuklidov,

najmä 1 3 2 T e +

1 3 2 I , 1 O 3Ru^ 3Rh, 1 3 1 I , 1 3 7Cs a 1 3 4 C s .

V prípade jódu je jeho aerosolová forma len jednou

z foriem jeho existencie v atmosfére. Merania ukázali,

že v prvých dňoch po havárii bola celková koncentrácia
3 I až o jeden rád vyššia . Pre 3'Cs bolo zistené 200

tisíc násobné zvýšenie objemovej aktivity v porovnení

s predhavarijnou situáciou. Po 10.máji došlo k podstat-

nému zníženiu aktivity aerosólov v atmosfére.

Z trsnsuránov bolo .vo vzorkách aerosólov metódami

alfa-spektrometrie stanovené len Cm. Jeho objemová

aktivita dosiahla 0,2 mBgnT^ vzduchu.

Výsledky merania objemovej aktivity aerosólov v at-

mosfére sa porovnávajú s denným spádom.
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RÁDIOAKTÍVNYCH I'LiKOV NA Li'ZI KEPP

P.POVINEC, R.JANIK, J.FRANKO, M.PLEŠKO, F.KUBINEC

Katedra jadrovej fyziky, MFF UK, Bratislava

Kontinuálne sledovanie rádioaktívnych plynov •'Ha C a

vzácnych plynov -^Xe, ''Xe a ''Kŕ v atmosfére sa v dnešnej do-

be javí ako úloha mimoriadneho významu, nakoľko uvedené izotopy

predstavujú najzávažnejšiu skupinu rádioizotopov obsiahnutých v

plynných exhalátoch jadrových elektrární. Na zaklade uvedenýcn

dôvodov je vývo^ vhodných kontinuálne monitorovacích zariadení

týchto nuklidov v súčasnosti nevyhnutný.

Na báze MEŕP bol navrhnutý a vyhotovený r.:.;r,itor, ktorý un,x -

ní kontinuálne sledovanie uvedených rádionuklidov. Celý monitor

pozostáva z centrálneho 19-elementného MiíPP, dvoch obalových pro-

porcionálnych počítačov, príslušnej elektroniky a vyhodnocovacej

jednotky. Centrálny MEPP predstavuje bezsterový vláknový ir.ulti-

elementný počítač, kde jednotlivé elementy, ktorých prierez je

v tvare pravidelného šesťuholníka, sú oddelené sústavou katódo-

vých vlákien. V strede každého elementu je anódové vlákno. Oba-

lové počítače pozostávajú z anodových vlákien navzájom poprepá-

janých a umiestnených v tvare kružnice okolo centrálneho počíta-

ča. Katódy sú tvorené dvoma pokovenými fóliami v tvare sústredných

kružníc.

Väaka využitiu systému internej a externej koincidencie resp.

antikoincidencie je možné selektívne monitorovať uvedené rádionu-

klidy, ktoré tvoria súčasť plynovej náplne počítača /70% metánu

a 30% vzduchu/. Celá logika selektivity a monitorovania je zalo-

žená na rozdielnosti stredných doletov emitovaných beta častíc.

Vyhodnocovacia jednotka je zostrojená na mikroprocesorovej báze.

Bola preverená činnosť centrálneho počítača a vonkajšieho ;

obalového počítača. Po zavedení externej antikoincidencie a I

umiestnení detektora do krytu tvoreného 10 cm vrstvou olova, je f

možné redukovať pozadie 50-krát. Monitorom bude možné merať ak-

tivity do O,2kBqm~3 meraného vzduchu, čo je na úrovni 10"^ ma-

ximálne prípustnej koncentrácie vo vzduchu.
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iv'DIOAKTIVlTA ľLYNOV V ATľ.OSFÍRE BRATISLAVY

PO HAVÁRII Č2RK0BYLSKEJ JALHOVEJ ELEKTRÁRKE

POVINEC P.,Sivo A., GRGULA k., CHUDÍ U., CECHOVÁ" A.

Katedra jadrovej fyziky Iviatematicko-ŕyzikálnej fakulty UK,

Bratislava

Aktivita rádioaktívnych plynov sa na našom pracovisku

sleduje dlhodobé. Po havárii jadrovej elektrárne sa

v atmosfére stanovovali objemové aktivity % , 4C, Kŕ,

-OCe, v zrážkových vodúch H. Prvé výsledky meraní sú

z 30.4.1986.

V atmosfére doSlo k 700 násobnému zvýšeniu koncen-

trácie trícia. Jeho objemová aktivita dosiahla trojná-

sobok hodnoty nameranej v roku 1963. Aktivita Kr vzrás-

tla 10 násobne a Xe 50 násobne v porovnaní s preä-

havarijným stavom. Nebolo zistené zvýšenie koncentrá-

cie C, ktorej súčasná hodnota je 40 mBq«~ .
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LITilIUM FLUORID JAKO RUTINNÍ DOZIMETR VíSOlďCH DÍVEK ZiCŘEMÍ -ý

Z. PRÍ3IL, M. ŠANDERA, J. TROUOIL

tístav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů, Praha

Již před mnoha lety.bylo navrženo využití tvorby barevných

center v monokrystalech LiF pro dozimetrii vysokých dávek záření

•jf a elektronů . Dle těchto údajů lae tento dozimetr používat
2 7 10

v rozsahu 10 - 10 Gy při dávkových příkonech 1 - 10 Gy/s.

Taká vliv teploty v rozmezí -78 až 100 C je malý. tfdaj o absor-

bované dávce je v krystalu LiF uložen prakticky trvale, avšak

dozimetr lze opakovaně používat po termálním vybílení. Tento typ

doaimetru je proto velmi výhodný pro kontrolní a rutinní dozi-

metrická měření při dlouhodobém oaařování f , např. při testová-

ní materiálů pro použití v jaderných elektrárnách, kdy doby oza-

řování jsou řádově stovky dní, během nichž se m5ní dávkový pří-

kon v důsledku pohybu dalšího ozařovaného materiálu v ozařovně.

Proto byl Se tomuto účelu testován čs. lithium fluorid íííWVM

Turnov), stanovena příslušná kalibrační závislost, závislost na

dávkovém příkonu, teplotě, fading signálu s časem a podmínky bí-

lení. Měření byla provedena na spektrofotometru LKB Ultro3pec

při různývh vlnových dálkách (250 - 550 nm). Zároveň byla otu-

pována i tennoluininiscence těchto vzorků.

V/.L.atcLeughlin, A.C.Lucas, B.il.íCapsar, A.i/Iilier: Hadiat.Ph.ys.

Chem. 1±, 467 (1979).
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PRAKTICKÉ POZNATKY Z CELOSTÁTNÍ SLUŽBY OSOBNÍ DOZIMETRIE

TÍVWR.

PRÔŠA J.^\ STUDENÍ J . ^ 1 \ TROUSIL j / 1 * » PROUZA Z \

HERHANSKÁ* J.&

1) ťístav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů, Praha
2) tístav biofyziky a nukleární medicíny PVL UK, Praha

S o u h r n

V příspěvku jsou zahrnuty výsledky měření dárkových
ekvivalentů neutronů v celostátní službě osobní dozimetrie,
zejména se zřetelem na využití inovované metody. Jsou disku-
továny limitní hodnoty dávkových ekvivalentů, a to jak z hle-
diska měsíčního, tak i ročního kontrolního období.
7 závěru jsou shrnuty dosavadní poznatky a jsou diskutovány
možnosti dalšího vývoje osobní neutronové dozimetrie v celo-
státní službě
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DETEKCIA RÁDIOCHROMATOGRAFIE NA TENKÝCH VRSTVÁCH PRI URČOVANÍ

ESTERIFIKAČNE3 RÝCHLOSTI VOLNÉHO CHOLESTEROLU POMOCOU LCAT

TESTU

R.Rexa1, R.Tykva2, P.Králik3, I.Kron4, L.Šimonova1

Katedra všeobecnej biológie PF UP3Š, Košice

Ústav organické chemie a biochemie ČSAV, Praho

Katedra fyzikálnej a analytickej chémie PF UPOS, Košice

Ostav experimentálnej a klinickej medicíny UPJŠ, Košice

V práci sú porovnané štyri metódy detekcie C škvŕn na

silu Polových doskách pri určovaní csterifikačnej rýchlosti

voľného cholesterolu pomocou LCAT testu: meranie pomocou

statického čitoča rúdiochroinatocjrariiov, nutorúdio<jraťi<i

s denzitometrickou kvantifikáciou, kvapalinové scintilnčnč

•ueríinie a polovodičovú topoyrafická detekcia. Sú diskuto-

vané výhody i nevýhody jednotlivých metód a presnosť urče-

nia esterifikiičnej rýchlosti na zaklade meraniu súboru

vzoriek.



107

VELIKOSTNÍ DISTRIBUCE AEROSOLŮ V ÔSSE PBO RADIONUKLILY.

UNIKLÉ Z JADERNÉ ELBKTRÍHNY ĎSBHOBXL

RULÍK P., BUČINA I., MALÍTOVA* I.

Centrum hygieny zářeni IHE, Praha

V období od 30.4. do 20.6.1986 byly pětistupňovým

kaskádním impaktorem odebírány a tříděny aerosoly. Bylo

uskutečněno 9 odběrů spravidla z několika tisle m vzduchu.

V každé velikostní frakci byla polovodičovou spektrometrii

gama stanovena aktivita jednotlivých radionuklidů a pro

každý z nich byly odhadnuty parametry logaritaicko-normél-

nlho rozdělení velikosti aerosolových částic. Podle veli-

kostní distribuce je možno v aerosolech rozlišit dvě sku-

piny radionuklidů, což zjevně souvisí s převažující cestou

jejich úniku z JE Černobyl, tj. rozprášením jaderného pali-

va nebo vytékáním z něj.



108

HADIOAKTIVTTÄ HUB V IETECH 1971 - 1986

fiAHDA Z.^.HDEYNÄ. J«2),HEHAHA J.^ECBEBa P. 2 )

1) ÚXS Kutná Hora

2Í ÄJV Rež

137Jsou uvedeny koncentrace Cs. v houbách odebraných

z vybraných lokalit v období 1971 - 1986.

Od roku 1971 do 1985 obsah ̂ C s klesal c maximálni hodno-

ty 12 kBq/kg. sušiny zjištěná v roce 1971 na hodnotu 1 kBq/kg^

což bylo maximum naměřené v roce 1985»Nejvyšší koncentrace vyka-

zovaly houby hřibovité, zatímco v houbách lupenitých koncentrace
137kolísaly v širokých mezích* Obecně,koncentrace Cs byly vyšší

v houbách odebraných v oblastech s vyšší srážkovou intenzitou,,

"zorky odebrané v roce 1986 obsaLovaúy až 40 kBq- kg sušiny
157 •

Ca u hřibovitý/eh.Zároven byly a většiny vzorků odebrány i vzorky

půdy a změřen jejich obsah radioaktivního Ca.Vypočtené transfer

faktory u hřibovitých byly větší než 0.8 m Acg sužiny^zatímco

u ostatních hub nepřevý/šily hodnota 0«2Tyto výsledky jsou odlišné

od našich dřívějších výsledků získaných pro stabilní Cs a to jak

v.Jčíselných hodnotách,tak i ve statistickém rozdělení.Tyto rozdíly

l i e vysvětlit kinetikäu probíhajících procesů.

V ČSSR nejsou výjimkou: lidé,kteří spotřebují během roku 1 kg

sušených hub-Pro obsah ^ C s 10kBq/kg « ^^C* 3.2kBq/k« fiiní HE

0.2 mSv/rok, což je více než 1/3 IDE z íngesee ostatních potravin

kontaminovaných radiocesiem uniklým s jaderné elektrárny v Černobylu.
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DOZIMETRICKÉ PARAMETRY LÉKAŘSKÉHO LINEÁRNÍHO URYCHLOVAČE

MEVATRON 77

SABOL J.í1), S. AL-ZEMI ( 2 \ JAKEŠ J.

1)3) Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
PJPI ČVUT Praha

2) Radiation Protection Division, Ministry of Health, Kuwait

Lineární urychlovač Mevatron 77 je určen pro rádiotera-
peutická ozařování vnějšími svazky elektronů a záření X.
Energii elektronového svazku lze n«stavit v rozsahu 5 až 18 MeV,
ke generaci záření X se užívá elektronů o energii 18 MeV.
Dosažitelný dávkový příkon ve svazku, vztažený k isocentru,
se pohybuje až do 3 Gy/min.

Za účelem ocenění radiačního rizika, kterému je vystavena
obsluha urychlovače, byly experimentálně stanoveny stěžejní
dozimetrické parametry pole záření v jeho bezprostřední blíz-
kosti a v přilehlých prostorách. Měření se soustředilo
především na získání informací o úrovních jednotlivých složek
směsného záření fotonů a neutronů v různých vzdálenostech
od svazku a dalších místech za stínící bariérou včetně řídícího
pultu. Zvláštní pozornost byla věnována vyhodnocení vlivu
a podílu indukované radioaktivity vzduchu a některých konstruk-
čních materiálů na celkové dávce obsluhujícího personálu.

Kromě sledování parametrů ionizujícího záření byla rovněž
proměřena hustota toku energie mikrovlnového záření v blízkosti
klystronu a na povrchu vlnovodů.

Získané výsledky poslouží k optimalizaci provozu urych-
lovače s cílem dosažení dalšího snížení osobních dávek jeho
obsluhy a údržby. Závory lze rovněž využít k odhadu nežádoucí
přídavné dávky, kterou pacient obdrží od rozptýleného a induko-
vaného záření*
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VYHODNOCENÍ RADIAČNÍHO RIZIKA SPOJENÉHO S RADIODIAGNOSTICKÝM

VYŠETŘENÍM

SABOL J. ( 1 \ BAKIR Y. í 2 \ JANECZEK J.

1) Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího zářeni
PJPI ČVUT Praha

2) 3) Radiation Protection Division, Ministry of Health, Kuwait

Je podán přehled o dávkách, které obdrží pacient při
různých radiodiagnostických vyšetřeních. Důraz je přitom
kladen na vyšetření charakterizována vysokými dávkami
(počítačová tomografie, xnamografie, skiaskopie digitální
radiografie, katetrizace atd.). Je provedena analýza hlavních
vlivů, jako jsou parametry zdroje záření, geometrie svazek -
pacient, kvalita snímacích a zobrazovacích čidel a materiálů,
včetně ochranných pomůcek ke snížení nežádoucích expozic,
které mají největší podíl na celkové dávce jak samotného
pacienta, tak i lékařského personálu. Na vybraných radiodiag-
nostických vyšetřeních a zařízeních jsou dokumentovány možnosti
dalšího snížení těchto dávek.
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STANOVENÍ EMANAČNÍCH VLASTNOSTÍ PRÁŠKOVÝCH MATERIÁLU" POMOCI DETEK-

TORU TESLA DS-4O1 M

SEDLAČEK J. , SEBESTA F.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, Praha

Byla vypracovaná metodika stanovení měrné radonové výdejnosti

/e/ práškových materiálů pomocí detektoru Tesla DS-401 M. Experi-

mentální uspořádání je znázorněno na Obr. 1.

/a/

Obr. 1 Deemanační systém- /a/ statické" uspořádání, /b/ dynamické

uspořádání

1- scintilační detektor DS-401 M, 2- plynotesný kohout, 3- zábruso-
vý uzávěr se skleněnou fritou, 4- skleněná deemanační nádobka, 5-
práškový materiál, 6- argon, 7- kovová deemanační nádoba se šroubo-
vacími víčky, 8- filtr Whatman GP/C s podložkou

Radon Rn uvolněný z práškového materiálu o hmotnosti 10 až

50 g je kvantitativně převeden do scintilačního detektoru Tesla DS—

•Í01 M a jeho aktivita je vyhodnocena použitím detekčního zařízení

Tesla NE 1501 ve spojení s měřící soupravou NZQ 717-T. Pro detektor

s pozadím 0,004 s~ a kalibrační konstantou 2,4 s~ .Bq~ při době

měření 3600 s a hmotnosti vzorku 50 g je nejmenší významná hodnota
Q 1 1

e= 6.10" mBq.g" .s" .

Metodika byla testovaná na vzorcích stavebních materiálů:

tvárnice /e=4,5.1O""5mBq.g~1 ,s"V> popílky /e=3.1O~6- 2.10*"4mBq.g~1.

.s"1/» uhlí /e=4.10~6- 2.1O"5mBq.g"1.s~1/ a půdách z oblasti těžby

uranu /e=10~ - 3.10" mBq.g"" .s~ /. Byl studován vliv hmotnosti práš-

kového materiálu a doby hromadění radonu na přesnost stanovení e.

Metodika umožňuje rychlé, jednoduché, citlivé a přesné stano-

vení měrné radonové výdejnosti práškových materiálů ze vzorků ži-

votního prostředí např. při testování kvality uhlí, popílků, sta-

vebních materiálů a půd.
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RESORPCE RADIONUKLID& INTAKTNÍ A SKARIFIKCVANOU KÔŽÍ

POTKAlifl

SEVERA J., KKAJFL J.

Vojenský lékařský výzkumný a doSkolovací ustav J.E.Purkyně

Hradec Králové

Z pr8xe a literatury je známo,že poškozenou kůží např. po-

leptáním silnými kyselinami nebo popáleninou se zvyšuje vstře-

bávání radioaktivních látek,zejména z roztoku.

V pokusech na potkanech in vivo jsme ověřovali rozdíly v

re8orpci roztoku modelové směsi radionuklidů intektní a kůži,

která byla poškozena drobnými řezy pomocí skarifikátoru. Sou-

Sasně jsme sledovali vliv závislosti hloubky poškození kůže a

Sašu uplynulého od kontaminace na dekontsminaSní účinnost pros-

tředku DEKCNT. Nelezené výsledky jsme srovnávali s hodnotami

získanými při kontaminaci a dekontaminaci nepoškozené kůže.

Jsou diskutovány rozdíly v resorpci radionuklidů a dekonta-

minaSní účinnosti prostředku DEKCNT u poškozené a nepoškozené

kůže a vyvozovány možné mechanismy průniku radionuklidů kůží

a vysloveny některé závěry pro praxi.
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FILMOV/ A TL METODA V OSOBNÍ DOZIMETRII JEZ V 5SSR

(D (2) (3)
SINGER J., PLICHTA J., TROUSIL J„

(1) ČEZ - JE Temelín k.p.
(2) VÚ energetický, Praha
(3) Ústav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů, Praha

V referátu jsou krátce uvedeny současný stav filmové a
termoluminiscencni dozimetrie ve světě a v ČSSR a požadavky
na měření polí gama záření a neutronů v čs. JEZ z hlediska osobní
dozimetrie. Jsou zde popsány navržené dozimetry pro JEZ, me-
todiky měření dávkových ekvivalentů a výsledky ověření těchto
metodik.
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KOREKČNÉ FAKTORY PRE POLOVODIČOVÚ GAMASPEKTROMETRIU KASKÁDNYCH

GAMAŽIARIČOV V PLOŠNEJ A VALCOVEJ GEOMETRII.

SLÁVIK 0., JANEČKA S. ^ , GMUCA Š. ( 2 )

1) Výskumný ústav jadrových elektrární, Jaslovské Bohutiice

2) Fyzikálny ústav, Centrum elektrofyzikálnych výskumom SAV

Bratislava

Abstract

Sú prezentované výsledky výpočtu korekčných faktorov pre

polovodičovú gauiaspektroinetriu vybraných ksskádnych gama žic-

ričov ( I , ^Eu, Co, Cs) v plošnej o valcovej geoue-

trii o prie::iere 6 cm. Výpočet bol realizovaný na základe polo-

empirického stanovenia fotopíkove;. a celkovej účinnosti detek-

cie Ge Li detektora metódou používanou vo VTJJE.
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STANOVENIE HLBKOViSHO ROZDELOVACIEHO KOEFICIENTU RÄDIONUKLIDOV

P R I IN SITU SPEKTRCKiTRII PO ČJäRNOBYLSKEJ HAVÁRII

SLÁVIK 0., JANEČKA S., BAČEK. D.

1) Výskumný ústav jadrových elektrární, Jaslovské Bohunice

Abstract

V práci je uvedená metodika a výsledky stanovovania

hĺbkového rozdelenia rádionuklidov v pôde a rozdel'ovaeieho

koeficientu pre terénnu polovodičovú gamaspektrometriu po

Sernobylskej havárii. Diskutuje ss vplyv veľkosti rozdel'ova-

eieho koeficientu na výsledky terénnej spektrometrie. Porov-

návajú sa výsledky laboratórnej polovodičovej gamaspektro-

metrie odobraných vzoriek pídy s výsledkami terénnej polovo-

dičovej gamaspektrometrie v rôznych lokalitách SSR a obdobiach

po Černobylskej havárii. Vo väčšine prípadov možno konstatovat,

že prevládajúca časť aktivity je vo vrchnej niekoľko centime-

trovej vrstve p5dy.

Ukázalo sa, že hĺbkové rozdelenie rádionuklidov hraje

významnú úlohu pri určovaní plošnej kontaminácie terénnou polo-

vodičovou gama-spektrometriou.
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MODELOVÍ VÍFOČTY ŠÍŘENÍ RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK PO HAVÁRII JE

SMUTNI V.

Závod Energetické strojírenství k.p. äKODA, Plzeň

V roce 1984 byl na naáem pracovišti orladěn program HERALD,

který řeší transport radioaktivních látek po havárii JE a násled-

né radiační zatížení obyvatelstva.

V referátu jsou uvedeny výsledky modelových výpočtů vybra-

ných havarijních situací JE, které byly vypočítány programem

HERALD. Analyzují se zdroje a diskutují se výsledky Síření radio-

aktivních látek pro jednotlivé typy havárií JE. Uváděné výsledky

mohou sloužit jako prognózní informace pracovníkům hygienické

služby.
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MODELOVANÍ TRANSPORTU NEUTRONU LATKOU

SOCHOR V. í1*. ELUSOŇ J. ( 1 \ MARKOVA J.

1) Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
PJPI ČVUI Praha

2) Ústav dozimetrie záření ČSAV, Praha

Příspěvek se zabývá problematikou modelování transportu
neutronů látkou metodou Monte Carlo a popisuje program,
sestavený na KDAIZ PJPI. Psogram využívá knihovny neutronových
dat ENDF/B-IV a umožňuje modelovat průchod a albedo neutronů
ve vícevrstvé deskové geometrii a průchod neutronů ve sférické
geometrii pro různé konfigurace zdrojů nebo charakteristiky
polí. Jsou uvedeny příklady výsledků ve formě energetických
distribucí prošlých nebo odražených neutronů pro různá
uspořádání teoretického experimentu.
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MONITOROVÁNÍ DCEŘINÝCH PRODUKTU RADONU V DŮLNÍM OVZDUŠÍ
POMOCÍ- POLOVODIČOVÝCH KŘEMÍKOVÝCH DETEKTORU.

SOLNIČKA" H.^.ŠVANDELÍK J . 2 \ K U B Í C E K I. ľ\HANZLÍK J.3^
1) ZÚNZUP Ústav hygieny práce UP.Příbram-Kamenná
2) Vývojová-základna uranového průmyslu,k.p.,Kamenná
3) Ústav organické chemie a biochemie ČSAV,Praha

Přepokladem pro operativní zásahy do větracího systému
podzemních pracovišt je kontinuální měření a vyhodnocová-
ní objemových aktivit d.p.Rn v důlním ovzduší.

V referátu je popsáno monitorovací zařízení,sestávající
z jednokanálového spektrometru RPT 20046,předzesilovače
20042 a odběrové hlavice s čerpadlem,která byla vyvinuta
na VZUP Kamenná.Celé zařízení je lehké,dobře přenosné a ve
spojení s tiskárnou RST G-3287-500 umožňuje automatizovaný
provoz a záznam naměřených hodnot. Pomocí membránového čer-
padla je vzduch stálou průtokovou rychlostí 1 l/min prosá-
ván přes filtr APPC ve vzorkovací hlavici.V.-hlařici je ve
vzdálenosti 4,5mm od filtru umístěn polovodičový křemíko-
vý detektor typu PSC s účinnou plochou 200mm .Parametry
zařízení byly nastaveny tak,aby byly zajištěny optimální
podmínky pro detekci částic alfa v rozsahu energií 4-8HeV.

V průběhu dlouhodobých experimentálních měření za pod-
mínek, simulujících důlní atmosféru,se jako nejspolehlivěj-
ší ukázalo měření v širším energetickém rozsahu,ve kterém
byly registrovány integrální četnosti impulzů částic alfa
emitovaných krátkodobými dceřinými produkty Rn, polo-
niem 218 a 214*

Výsledky spektrometrických měření byly porovnány s ra-
diometrickými mařeními přístrojem RP 23.Mezi hodnotami
integrální četnosti impulzu,detekovanými polovodičovým
detektorem a hodnotami koncentrace potenciální energie,
naměřené radiometrem RP 23, byl ve sledovaném rozsahu
0 - 83.10 Me V/l zjištěn lineární vztah s korelačním koe-
ficientem 1,00 ( P - 0,99 ).
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Si-DOZIMETRICKÍ DIODY A ZAŘÍZENÍ PRO JEJICH YYHODNOCOYÁHÍ

SOPKO B.f OBRAZ 0., AUERBACH P., KITS J.,

/1/ Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Praha

/2/ Ústav pro výzkum,výrobu a využití radioizotopů,Praha

V referátu je pojednáno o dozimetrických Si-diodách

pro detekci dávek od rychlých neutronů,které vyrábí a do-

dává tfVYVR. Jsou zde uvedeny jejich parametry a metodika

měření.Zároveň $e vystavováno vyhodnocovací zařízení,jehož

elektronická část je vytvořena na principu pamětového volt-

metru tak,aby nedocházelo ke zkreslení výsledků při měření.



120

DETEKTORY DAVKOVÉHO PŘÍKONU ZÁŘENÍ GAMA.

30PK0 B . , PAVLU J .

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, Praha

X detekci dávkového příkonu záření gama se používají křemí-

kové diody, jejichž výhodou je schopnost detekce při pokojových

teplotách. Aktivním prostředím je oblast prostorového náboje,

kde průchodem kvanta gama vznikají páry elektron - díra. i'ento

náboj je přiloženým elektrickým polem rozdělen a odveden na ele-

ktrody. Hlavní požadavky na polovodičový materiál lze formulovat

takto : 1. Oblast prostorového náboje M U S Í být co největší už

při malém závěrném předpětí U R , což si vynucuje použít Si o n e j -

vyšším možném ačrnéra odporu.

2. Doba života minoritních nosičů proudu T ;nusí být vy-

Golcá, aby ionizací vytvořeno náboje nezrekonbinovcli oi-ed dosa-

'•!-ení;n G Ir. k t rod.

Dále -iiusí diody vykazovat nízký proud v závorním směru z

důvodu snížení vlastního šumu, což se řeší pasivací přechodu PiT.

Diody vyráběné ve spolupráci i\J?I, JioLA Rožnov a Piešíany

jsou zhotoveny z monokrystalu Si typu H, měrný odpor přes 1 kil cm

bezdislokační, pěstovaný letmou zónou s dobou života t ? ~ 1,5 m s .

Pro výrobu přechodu PN a kontaktu N + byla použita iontová im-

plantace bóru a fosforu, dále pak technologie mesa s pasivací

nízkotavitelným sklem. Parametry dosažené na diodách o rozměru

4,2 x 4,2 mm jsou následující :

1. Klidový proud je při U R = 40 V-typicky kolem 30 nA.

2. Od zdroje 6 0 C o s dávkovým příkonem 9,3.10" 1 0 A/kg t j .

13 mR/h poskytuje detektor ve vzdálenosti 100 mm kolem 5 imp,/s

pro energie větší než 45 keV.

3. 3ez zářiče je měřena četnost L,5 imp./s, čemuž odpovídá

ekvivalent šumu 30 keV.
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NOVÍ MOŽNOSTI METODY SPEKTROMETRIE NEUTRON& POMOCÍ
SAD DETEKTORŮ STOP V PEVNÉ* FÁ"ZI

SPURNÍ,?., MARKOVÍ,J., TICHÍ.M., TUREK,K.
lístav dozimetrie záření ČSAV, Praha

Odezva detektorů stop v pevné fázi (DSPP) k neutronům
závisí na typu detektorů i způsobu zviditelnění latentních
stop. To v zásadě umožňuje používat sad těchto detektorů jako
spektrometrů neutronů obdobně jako napr.sad aktivačních detek-
torů. Pricipy metody byly na našem pracovišti ověřeny již před
několika lety, k jejím výhodám patří zejména malé rozměry,
vysoká citlivost a také" nazávislost informace na časovém prů-
běhu ozáření.

V poslední době došlo k významným změnám co do dostupnosti
DSPP. Některé se přestaly vyrábět, resp.se staly nedostupnými.
Naopak tomu se objevily některé nové, zvláště důležitá je ko-
merční dostupnost DSPP, ve kterých je prokazatelně možno zvi-
ditelnit stopy neutrony odážených protonů. Proto bylo nutno
přistoupit k revizi a novému ocenění možností metody spektro-
metrie neutronů zmíněné výše.

V práci jsou uváděny nové výsledky studií zaměřených
na rozSírení sady DSPP na některé* nově dostupné, jsou uváděny
energetické závislosti nyní znaných DSP?. Jsou také diskutovány
a analyzovány výsledky výpočtu spekter získaných jejich pomocí
v některých svazcích a polích neutronů.
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ENERGETICKÉ ZÁVISLOST ELEKTROCHEMICKY LEPTANÉHO DSPF
KODAK CN 85 JAKO OSOBNÍHO DOSBíETRU NEUTRONŮ

SPURNÝ" F. 1 \TUREK K.1 ),MEDIONI R.2\BOUTROUX F.2 Í,BORDY J . - M . 2 )

1) tfstav dozimetrie záření ČSAV, Praha
2) Středisko jaderných výzkumů, Fontenay-aux-Roses, Francie

Bylo prokázáno, že stopy protonů odrážených rychlými
neutrony běžných energií (tj.do 200 Me V) mohou být eleldroche-
mickým leptáním zviditelněny i v nitrátu celulózy Kodak CN 85,
vyráběném ve Francii. Byly nalezeny podmínky leptání, při
kterých je odezva k neutronům dostatečná pro to, aby bylo
možno -využívat tohoto detektoru stop v pevné fázi (DSPP) i pro
osobní dozimetrii v případě chronického ozáření ve směsných
polích neutronů a záření gama.

V práci jsou uváděny zejména výsledky studia energetické
závislosti zmíněného DSPP jako dozimetru neutronů, odezvy byly
stanoveny pro neutrony téměř dvaceti různých monoenergetických
Si polyenergetických zdrojů neutronů s energiemi od tepelné
do 5 MeV. Ukázalo se, že energetická závislost vyjádřená
ve vztahu k dávkovému ekvivalentu vykazuje ploché maximum
pro energie od 200 keV do 2 MeV. Tato skutečnost je z hlediska
spektrálního složení běžných polí neutronů velmi významná.

Jsou diskutovány a analyzovány i další dozimetrické
vlastnosti studovaného DSPF.
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K DOZIMETRII RÁDIOTERAPEUTICKÉHO SVAZKU PROTONU
VYŠŠÍCH ENERGIÍ

,F., VOTOÍKOVA\l.
TÍstav dozimetrie záření ČSAV, Praha

Rekonstrukce urychlovače Laboratoře jaderných problémů
Spojeného ústavu jaderných výzkumů umožnila i realizaci nového
lékařskobiologického komplexu. Je plánováno zde využívat
k biologickým úSelům svazky:
- protonů s energiemi do 660 MeV;
- neutronů se střední energií kolem 340 MeV; resp,
- svazků «T mesonů.
V průběhu roku 1986 byly do lékařských ozařovacích kabin
vyvedeny svazky protonů.

V práci jsou uvádšny výsledky dozimetrických mžřenf ve
svazcích protonů s primární energií 200 MeV. Pomocí ionizačních
komor byly stanoveny základní dozimetrické charakteristiky
svazku těchto protonů na výstupu kolimačního systému ( E"«/179
MeV), v hloubce okolo 130 mm v tkáni (E" 110 MeV) a na začátku
Braggova píku (£^40 MeV). Ukázalo se, že za bSžných podmínek
provozu lze dosáhnout příkonu kermy v tkáni do 1 Gy za minutu.
Jsou analyzovány metodické aspekty použití ionizaSních komor
o různém složení a konstrukci ve svazcích protonů zmíněných
energií.

Získané výsledky jsou srovnávány i s výsledky vyhodnocení
termoluminisceníních detektorů a detektorů stop v pevné fázi,
ozářených za obdobných okolností.
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ZESLABENÍ DÁVKY VE VOLNEM KOSMU ZA MALÝMI TLOUŠÍKAMI
STÍNĚIíf

SPURNÍ F.1),VOTOÔKOVA* I.1),AKATOV Ju.A.2)

1) tfstav dozimetrie záření SSAV, Praha
2) Ústav lékařskobiologických problémů Min.zdrv.SSSR,Moskva

V práci j souuváděny výsledky studia absorbované dávky
za malými tlouSčkami stínění získané vyhodnocením termolumi-
niscenSních detektorů (TLD), exponovaných ve volném Kosmu
v průběhu letu družic Kosmos 1514 a Kosmos 1760.

Ke studiu byly použity CaS0.:Dy v teflonu o tlouštce
0,4 mm a alumofosfátová TL skla České výroby o tloušíkách
od 0,3" do 1 mm. TLD byly chráněny před účinkem světelného
záření Slunce.

Ukázalo se, že dávky ve volném Kosmu za malými (^100
mg.cm" ) tlouštkami stínění dosahují řádově až 10 Gy za den.
Podstatná část záření způsobujícího tyto vysoké dávky se absor-
buje v prvních 0,2 až 0,5 g.cm materiálu. Eyly získány
kvantitativní údaje o tomto stínícím vlivu.

Předpokládá se, že tato dávka je důsledkem předání energie
nízkoenergetickýeh elektronů a protonů z radiačních pásů Země.
Byly zahájeny studie mající za cíl kvantitativní potvrzení
této hypotézy a kvalitativní určení záření.
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ODEZVA SMĚSNÝCH TLD S POLYETYLÉNEM
K RYCHLÝM NEUTRONEM

SPURNÝ F. 1\ 7OTOÔKOVJÍ 1.1 \ GELEV
1) Ústav dozimetrie záření ČSAV, P
2) tfstav .jaderných výzkumů a jaderné energetiky BAV, Sofia

Odezva většiny termoluminiscenčních detektorů (TLD)
k rychlým neutronům je, relativně k dávce absorbované v lidské
tkáni, podstatně nižší než k obvyklému kalibračně používanému
záření gama. Jedním z důvodů je to, že energie předávaná v TLD
na jednotkovou fluenci neutronů je podstatně nižší než energie
předávaná v tkáni.

Jednou z možností alespoň částečné eliminace tohoto
nedostatku je připravit TLD ve formě směsi samotného terrao-
luminiscenčního materiálu s dostatečně tepelně resistentní
látkou obsahující co nejvyšší množství vodíku.

V této práci jsou uváděny první výsledky studií TLD tvo-
řených směsí TL materiálů s vysoce křižovaným polyetylénem.
Jako TL materiály byly použity CaSO.:Mn; CaSO.:Dy a AlgO,,
bylo prokázáno, že směsné TLD lze v N g atmosféře vyhřívat až
do 280°C. Jsou uváděny základní vlastnosti směsných tablet
jako TLD, včetně reprodukovatelnosti při vícenásobném použití.

Relativní odezva směsných TLD byla stanovena ve svazku
neutronů reaktoru, u cyklotronu U 120 a generátoru neutronů
J 15, tj.se středními energiemi okolo 1,7 a 15 MeV. Prokázalo
se, že vliv polyetylénu je významný, zejména pro nižSi energie
neutronů.

I
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DLOUHODOBÉ* ZVÍŠENÍ EXPOZIČNÍHO PŘÍKONU NA RPPZ "LUŽNICE"

V ROCE 1986

SPURNÍ, Z . , ŠULCOVA*, J . a HA*VA,L.

ifstav dozimetr ie z á ř e n í ČSAV, Praha

A b s t r a k t

V práci se poukazuje na značně nerovnoměrnou kon-

taminaci povrchu ČSSR v důsledku havárie JE Černobyl.

V hlavním kontaminačním pásu na území našeho státu leží

rovněž "Referenční pole přírodního záření" (RPPZ), které

UDZ ČS.SV realizoval asi před 10 lety na okrese Jindřichův

Hradec v jižních Čechách. Absolutní hodnota 1 stálost

expozičního příkonu této lokality byla statisticky pro-

věřena dlouhodobým sledováním v letech 1975-1980 za všech

meteorologických podmínek i ročních období. Proto byla

tato oblast po havárii JE Černobyl zvlášt vhodná pro

exaktní porovnávání zvýšeného celkového expozičního pří-

konu «r proti původní hodnotě pozadí, V práci bude po-

dán obraz nárůstu a poklesu krátkodobého i dlouhodobého

expozičního příkonu na této lokalitě v průběhu asi 1

roku po havárii, měřeného standardní komorou RSS-111 ve

výšce lm nad terénem. V závěru budou diskutovány možné

příčiny značné plošné nehomogenity kontaminace povrchu

ČSSR, jakož i její důsledky na geografii přírodního po-

zadí *"v ČSSR,
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RADIOAKTIVNÍ KAPALNÉ ODPAD! Z JE DUKOVANY A JEJICH

VLIV ftft. OKOLNf HHHOSFáRU .

STANŽK Z.

Výzkumný ustav vodohospodářský Praha, pobočka Brno

Začátkem roku 1985 byl uveden do zkušebního provozu prv-

ní blok enVgetického komlexu jaderné eletrárny v Dukovanech.

Radioaktivní odpadní vody budou představovat převážně

tritiové vody,která vznikají v průbghu jaderná reakce v rea-

Irtcru a budou z něho pravidelné odpouštěny.Ve směsi odpadních

vod jsou jeStš dále předpokládány aktivity dalších 20 radioi-

zotopů,z nichž nejtoxičtější13'Cs, Sr a další),budou syste-

maticky sledovány a vyhodnocovány.

Vypouštění odpadních vod z jaderné elektrárny, je vázáno

povolením vodohospodářského orgánu JmKNV v Brně a podléhá ob-

jektivnímu dohledu našeho pracoviště v rámci vodohospodářská'

ho dozoru.

V tomto příspěvku budou uvedeny dosažené výsledky z moni-

torování radioaktivity celé hydrosféry v okolí jaderné eletr-

árny Dokovaný,sledované v rámci státního plánu výzkumu a vodo-

hospodářského dozoru.

Na základě provedeného monitorování hydrosféry v jednoroč-

ním zkušebním období 1 bloku jaderné elektrárny (poct^chových

vod řeky Jihlavy,obou údolních nádrží Mohelna a Dalcšic,podze-

mních vod v nejbližším'okolí,srážkových vod s měsíčním sběrem

i všech sledovaných materiálů vodního prostředí tj.dnových se-

dimentů ̂biologických materiálů rostllných i živočišných a ryb)

bude v příspěvku zhodnocen vliv vypouštěných radioaktivních

vod na sledovanou hyrosféru a porovnán s předprovozním sledo-

váním za období tří let.
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STUDIUM VYUŽITÍ METODIKY PUMOVÉ DOZIMETRIE PRO STANO-

VENÍ PRONIKAVÉHO A POVRCHOVÉHO DÁVKOVÉHO EKVIVALENTU.

STAROSTOVÁ* v / 1 * , TROUSIL j / 1 ' , KODL o

1) tístav pro výzkum, výrobu a v y u ž i t í radio izotopů, Praha
2) I n s t i t u t hygieny a ep idemio log ie, Praha

S o u h r n

V předkládaném r e f e r á t u j sou uvedeny výsledky e x p e r i -
mentální práce zaměřené na možnosti odhadu energie f o t o n o -
vého záření př i v y u ž i t í poměrů zdánl ivých dávek získaných
filmovým dozimetrem. Dále jsou prezentovány výsledky s tud ia
odezvy tohoto typu osobního dozime t r u v různých geometr ic-
kých uspořádáních. Na základě uvedených experimentálních
výsledků je pak provedeno zhodnocení reálných možností,
které poskytuje f i lmová dozimetrie p ř i měření pronikavého
a povrchového dávkového ekv iva lentu*
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PŘÍPRAVA PRACOVNÍCH ETALONti PRO MĚŘENÍ VEĽKOOBJEMOVÝCH
VZORKfl POLOVODIČOVOU SPEKTROMETRIÍ GAMA.

Iftg.Lubomír Stoffer, RNDr.Petr Londýn, Vladimír Tonaj,p«b.
Laboratoř vnější dozimetrie JE Dukovany - Moravský Krumlov

Při používání standartních geometrií míření a při
poSítaSevém vyhodnocení spekter se prokázalo jako výhodné
při mžremí polovodičovou spektrometrii gangr provádž~t ťtSim-
aostní kalibraci pomocí praeevnich etnloaä, *+•*•*»jí
identickou geometrii jako mčřené vzorky. Tyto etalony Jsou
připravovány se smísi dřerSných pilin a písku. Výhody pra*,
eovních etalonů jsou v jê telt vulni jednodnohá pripraví.
Je možné připravit řadu etmlojaů T rosmeBÍ specifických
hmotností min. 0,2 - 1,6 g.emT . Správnost ťtčinaoginf
libraee byla ovířeaa srovnávacím měřenfa (s CHZ IHE
srovnávacím měřením v rámci energetiky).
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VARIACE ROZLOŽENÍ DÍVKY PŘI POUŽITÍ POHYBOVÉ

TERAPIE U BRZDNÉHO SVAZKU LINEÁRNÍHO URYCHLO-

VAČE MBVATRON KD 80-67

Strnad V,,Ott O*

Výzkumný ústav klinické a •zp«rlmentální onkológie
65601 Brno,Žlutý kopač 7

Ukázány variac* v rozložení dávky v žádaném

cílové* objemu a jeho okolí při použití metody

pohybové terapie a brzdným svazkem Mevatronu

KD 60-67 a malými poli.Jsou demonstrovány změny

homogenity při různých energiích svazku,různých

velikostech úhlů rotace stejně jako při změnách

úhlové vzdálenosti jednotlivých aektorů při po-

užití dvousektorové monoaxiální a biaxLální po-

hybové terapie.Ukázán význam těchto dat pro dalií

klinické plánování léčby.
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VfnT.TíľíľY SLF.roV&yf RADIAfc-JÍ SITUACE V 0ED03Í ZKUŠEBNÍHO

PROVOS!í T. A 2. "3IOKU JE DUKOVANY

STŘEDA I., JOI-IJľ A., KOPEC J., 3VOSIL I>i.

Jaderná elektrárna k.p., Dukovany

erát nnvazuje .n? pvíspovek "7,kušenopti z provozu cygtŔinis

rndiační kontroly J"". Jsou v n Srn ukázraay typické hodnoty

charakterizující pol? zářeni' n úrovne aktivit v technolo-

gických okruzích JTľ., které byly získány v průběhu zkušební-

ho provozu prvního a druhoho bloku JE Dukovany.
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VYUŽITÍ TERMOLUMNISCENČNÍ METODY PRO MĚŘENÍ KONCENTRACE

POTENCI/ČINÍ ENERGIE DCEŘINÝCH PRODUKTŮ RADONU.

ŠANDERA M . ( 1 \ TROUSIL J . ( 1 ) , OLEJÁ*R D . í 1 \ PR8SA

BURIAN 1^2\ ČECH 3S2\ THOMAS j

1) Ostav pro výzkum, výrobu a v y u ž i t í rad io izotopů, Praha
2) Ústav hygieny práce uranového průmyslu, Kamenná
3) I n s t i t u t hygieny a epidemiologie, Praha

S o u h r n

V příspěvku je diskutována v ÚVWR vypracovaná meto-
dika pasivního měření koncentrace p o t e n c i á l n í energie
dceřiných produktů radonu, přičemž je pozornost s o u s t ř e -
děna na možnost měření jak sumární energie Část ic a l f a ,
tak i částic beta.

Jsou prezentovány výsledky experimentální práce, kde
na základě ozařování navržených dožimetrů v radonové komo-
ře byly stanoveny jednak příslušné kalibrační grafy a je-
jich závislost na různých parametrech (ventilační rychlost),
a jednak chyby měření pro průměrnou koncentraci potenciální
energie vztažené na reálné podmínky měření v bytech.
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RIZIKO NOVOTVARU PLIC PŘI NÍZKÉM INHALAČNÍM OZÁŘENÍ

ŠEVC J., TOMÍŠEK L., KUNZ E.

Institut hygieny a epidemiologie, Praha

Epidemiologické studie poskytly podklady pro řízení
radiační ochrany horníků uranových i jiných rudných
dolů a jsou zdrojem významných informací pro usměrňování
přírodních úrovní inhalačního ozáření v životním prostře-
dí.

Podán přehled současných údajů o riziku zhoubného no-
votvaru plic při nízkých úrovních inhalačního příjmu dce-
řiných produktů radonu (d.p.Rn) v zahraničních studiích
a v sedmi čs. hornických i nehornických souborech.
Významné převýšení pozorované četnosti nad četností oče-
kávanou bylo prokázáno již při kumulovaném příjmu
20 - 40 WLM.

Inhalace d.p.Rn se pravděpodobně významně podílí na
incidenci zhoubného novotvaru plic u obyvatelstva; odhad
tohoto podílu podle různých autorů se značně liší. Před-
kládané sdělení hodnotí riziko inhalačního ozáření oby-
vatelstva podle posledních čs. výsledků a shrnuje poža-
davky na další potřebné informace z epidemiologických
studií.
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VÝSLEDKY HODNOCENÍ PROCENTUÁI2JÍ AKTIVIT! GAKA, BETA A ALFA RADIO-

I.'uXLIDOVÍCH NEČISTOT V DODÁVKÁCH TECHNECISTAKU / 9 9 mTc/ SODNÉHO

Z EXTRAKČNÍHO GENERÁTORU 9 9Mo- 9 9 mTc ŮJV fcŽ

ŠILAK J.

Ústav fcioryzifcy a nukleární medicíny FVL UK, Praha

Pomocí spektrometrickych souprav s mnohokanálovými analyzá-

tory DIDAC- 4 OOO a CANBERRA 85 a polovodičových detektorů Ge-Li

a HPGe z ÚJV fiež byly sledovány krátkodobé a dlouhodobé kontami-

nanty- zářiče gama a X v dodávkách technecistanu / ^Tc/ sodného

v r. 1983 až 1986.

Všechny dosud prověřené dodávky vyhověly stávajícím požadavkům

čs. lékopisu.

Metodou jednorázové filtrace I mm vrstvou AI beta- složky

spekter a odečtení filtrovaných od nefiltrovaných spekter - při

opakovaném měření odparků dodávek radiofarmaka po různých prodle-

vách od referenčního data pomocí scintilačního spektrometru beta

s CaF2/Eu/ krystalem - byl zjištován případný obsah dlouhodobých

"čistých" zářičů beta.

S výjimkou dlouhodobého "čistého" zářiče beta "Tc nebyly v od-

parcích zjištěny další "čisté" zářiče beta, jejichž procentuální

aktivita by překročila hodnotu 6.IO"6 aktivity základního záři-

če k referenčnímu datu.

Aktivita alfa, měřená spektrometry s Si - detektorem e povr-

chovou barierou nebo s Csl/Tl/ krystalem, nebyla zjištěna u žád-

ného z měřených odparků. Minimální měřitelná aktivita zářičů alfa

je I.IO"2 Bq při měřících intervalech 4 000 s. V přepočtu na

aktivitu 9 9 mTc 4 GBq a na sanoabsorpci představuje poměr zjisti-

telných aktivit sářičů alfa k aktivitě 99lBTc řádově I0~ 1 0.
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SNÍŽENÍ OZÁŘENÍ PRACOVNÍK^ V RENTGENOVÝCH VYŠETŘOVNÍCH

POMOCÍ OCHRANNÉ ZÁSTĚRY

ŠNOBR J.

Rádioterapeutické odděleni OÚNZ Jihlava

Jsou uvedeny experimentální výsledky vyjadřující zeslabe-

ní rentgenového záření ochrannými zástěrami z olovnaté pryže

s udaným ekvivalentem 0,15, 0,3 a 0,5 mm olova.

Pomocí těchto hodnot je vypočteno zmenšení efektivního

dávkového ekvivalentu při použití uvedených ochranných zás-

těr. Výpočty jsou provedeny pro šest spekter pokrývajících

rozsah energií obvyklých v běžné rentgenové diagnostice.

Pro ozáření zpředu se při použití ochranné zástěry sníží

efektivní dávkový ekvivalent v závislosti na energii záření

a ekvivalentu zástěry třikrát až desetkrát. Při izotropním

ozáření je snížení dvojnásobné až čtyřnásobné.
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APLIKÁCIA NOVEJ OPERAČNEJ VELIČINY H*(1O) - PRIESTOROVÉHO

DXVKOVŽHO EKVIVALENTU V PRAXI

5UJAK P., ČARNÝ P., BAČEK D.

Výskumný ústav jadrových elektrární, Jsslovské Bohunice

V práci sú diskutované nové operačné veličiny externého

ožiarenia doporučované publikáciou ICRU 39o Uvedené sú možné

spôsoby aplikácie týchto veličín pŕs potreby osobnej dosixet-

rie a dozimetrie prostredia. Ns podklade reálnych energetic-

kých spektier žiarenia gama a neutrónov, boli spočítané kon-

krétne konverzné faktory prevodu starých veličín na nové ve-

ličiny, ktoré sa uvádzajú v tabelárněj forme.
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ETALON SIMULUJÍCÍ 1 2 5I

SURÁŇ J., PLCH J.

(Jstav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů, Praha

Pro měření sad zkumavek s radioimunologickými preparáty

značenými radionuklidem I jsou konstruovány specielní auto-

maty se scintilačními detektory. Aparatury vykazují dlouhodo-

bé i krátkodobé změny detekční účinnosti a správnost měření

je tedy podmíněna jejich periodickou kontrolou pomocí vhod-

ného etalonu.

Vzhledem ke krátkému poločasu rozpadu se I k tomuto

účelu nehodí. Problém byl částečně řešen použitím radionukli-
129

du I s podobným spektrem a dlouhým poločasem rozpadu. Vět-

šina měření I je však uskutečňována pomocí studnového

Nal/Tl/ detektoru, který vykazuje vysokou účinnost v této

energetické oblasti. V důsledku toho se při koincidenční emi-

si dvou fotonů vytváří pík vnitřních sumací s energií blízkou
12963 keV. U I takový pík neexistuje. Proto se případný posuv

horní hranice energetického okna nemusí prokázat změnou namě-
129řené četnosti I standardu.

V Ú V W R byl vyvinut etalon simulující scintilační spek-

trum 1 2 5 I pomocí radionuklidů 1 2 9 I a 2 4 lAm. Byl určen jejich

optimální poměr a odzkoušena technologie výroby, při které je

aktivita rozptýlena v epoxy-pryskyřici umístěné ve zkumavce

pro RIA stanovení. Je určena ekvivalentní aktivita pro případ,

kdy etalon simuluje vodný roztok I v této zkumavce.
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PLOŠNÍ RADIOAKTIVNÍ ZAŘIČ NA BÄZI UMELÝCH HMOT

ZURAN J., SATORIE Z., DUTKOVÍ V./X/, BLEHA M., ŠTAMBERG J. / 2 /

/I/ Ústav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů, Praha

/2/ (Jstav makromolekulami chemie ČSAV, Praha

Jako sekundární etalony pro dčely ověřování a zkoušení mě-

řidel radioaktivity lze použít plošné zářiče. Tyto musí být do-

stupné v širokém rozmezí plošných aktivit a tvarů, rozložení

radioaktivní látky musí být rovnoměrné a stálé, způsob přípra-

vy jednoduchý.

Dosud vyráběné etalony nesplňují tyto požadavky, zejména

nelze dosáhnout potřebných vyšších plošných aktivit.

V ÚWVR ve spolupi íci s &4CH ČSAV v současné době probíhá

výzkum přípravy plošných zářičů využívající sorpce radioaktiv-

ních látek na ionexových membránách a vrstvách.

Překrytím radioaktivních membrán /vrstev/ neaktivními fo-

liemi, s vysokou radiační odolností a následným svařením lze

získat plošné uzavřené zářiče splňující výše uvedená kriteria.
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APLIKACE MOBILNÍHO OZAŘOVAČE PŘI OŠETŘENÍ PAMÁTEK

IN SITU

TEPLÍ J.
tfstav jaderného výzkumu, Řež, 250 68

Ošetřováni předmětů v památkové péSi ionizujícím zářením se
stalo běžnou a efektivní metodou. Uplatňuje ae dosud výhrad-
ně ve stacionárních ozařowacíah stanicích. U mnohých předmě-
tů je vSak transport do těchto zařízení neproveditelný pro
jejich velikost, špatný stav, spojeni s budovou apod. Proto
se uvažuje o konstrukci ozařovacího zařízení, které by bylo
možno použít v místě uložení ošetřovaného předmětu.

Je popsána funkce navrženého zařízení - mobilního ozařovací-
ho robota a jeho hlavní radiační a technické parametry. Je
podán předběžný návrh na kontrolu radiační situace v okolí
ozařovaclho robota,při akci.

Jsou podrobeny analýze problémy, které je třeba při aplikaci
ozařovaclho robota řešit z hlediska zajištění radiační bez-
pečnosti okolí. Jsou uváženy modelové situace a jejich spe-
cifické rysy.

Teplý J.,Franěk C,Kraus R.,Červenka V.: Mobile irradia-
tor and its application in the preservation of the objects
of art; Proceedings of Int.Meeting on Radiation Chemistry
and Processing - Brdička Days 1966 in Mariánské Lázně
1966, Rad.Phys.Chem. £§, No 9/6 , v tisku.
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POKUS O ROZLIŠENÍ INHALAČNÍ A INGESČNÍ SLOŽKY VNITŘNÍHO

OZXŘENÍ OBYVATEL

THOMAS J.

Institut hygieny a epidemiologie -• Praha

Oasové průběhy aktivit 1 3 1 I , 1 3 7Cs, 1 3 2Te, 1 0 3Hu

zjištěné u dospělých osob měřením celotělovým počítačem

centra hygieny záření IHE, jsou analyzovány se snahou

rozlišit příjmy inhalační a ingesční cestou a stanovit

časové průběhy efektivního dávkového ekvivalentu a jeho

úvazku. Výsledky analýzy jsou porovnány s odhady získa-

nými z měření složek životního prostředí a z jednodušších

modelů interpretace celotělového měření*
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EXPOZICE OBYVATEL ČSSR ZEVNÍM ZÚŽENÍM

THOMAS J.1*, NIKODÉMOVA D. 2 )

1) Institut hygieny a epidemiologie - Praha
2) Výskumný ústav preventivného lekárstva - Bratislava

Je podán přehled o časovém průběhu dávkového příkonu
záření gama ve volném terénu na území ČSSR. Po korekci na
příspěvek přírodního pozadí a se zvážením frakce pobytu na
volném prostředí a v prostředí s redukovanou expozicí je
stanoven průměrný časový průběh přídatného příkonu efektivní-
ho dávkového ekvivalentu pro populaci ČSSR. Aproximace tohoto
průběhu mocninovou funkcí umožňuje i extrapolaci zevní expozi-
ce do blízké budoucnosti.
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VYUŽITÍ STOLNÍHO POČÍTAČE EMG 777 PRO VYHODNOCOVANÍ
DOZIMETRICKÝCH MŽŘENÍ

TOBOLA K., HLAVÍČOVÍ I.

Rádioterapeutické oddělení KNsP Ostrava

Jednou z nejpoužívanějších měřicích metod v dozimetrii
jsou iontometrická měření. Jejich vyhodnocení však zpravidla
představuje časově značně náročnou práci, kterou lze pod-
statně zjednodušit využitím počítače. Na RTO Ostrava Poruba
se na pomocné fyzikální výpočty používá maäarský stolní
počítač EMG 777. Na tomto počítači byly vytvořeny dva zá-
kladní programy pro vyhodnocení iontometrických měření:

EVIOMEAR - Evaluation of IOntometric MEAsurements
on RTG, Cs and Cd

EVTOMEAB - Evaluation of IOntometric MEAsurements
on Betatron

Program EVIOMEAR umožňuje pro zadanou energii fotonů
určit dávkový příkon pro libovolné pravouhlé nebo kruhové
pole z naměřeného expozičního příkonu. Závislost BSP na ve-
likosti pole je aproximována empirickou funkcí, jejíž koe-
ficienty pro různé energie jsou v referátu uvedeny.

Program EVIOMEAB umožňuje vyhodnocení iontometrických
měření jak elektronů tak fotonů, a to v různých fantomech
(voda, perspex, umaplex, vestyron, grafit). Výpočet se pro-
vádí ̂vzorců uvedených v Aktual. klin. onkol. č.8.

Oba programy jsou napsány v jazyce Basic, pracují ftar-
mou dialogu B obsluhou, což umožňuje jejich obecné použití.
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SLEDOVÁNI PŽECHODOVÝCH KOEFICIENTŮ VE VYBRáJTÍCH POIRAV-
NÍCH ŘETŽZCICHc

Vladimír Torna j,pi>., RNDr»Petr Londýn, Ing.Lubomír Staffer
Laboratoř vnější doxinetrie JE ©ukovaný - Moravský Erualov

Zvýšený obsah radiomtddldô T životním prostredí po
události T Černobylu byl využit ke stanovení" přvcfcoanvýeh
Iceefieientů v nSkterycte důležitycii potrayníea řetč»oíeh
(pícniny - skot - mléko, knmá smev - slepiee - vejce)*
Sledovaným radienukllťlem bylo Cs 137* Byl stanoTea obsah
radionuklidů ve všech vložkách krsajeh wm&w£, které vyly
sledovaným zvířatům podávány. Dále byl sledován obsah oesia
v mléku, u slepic v mase a re vejoíeh*
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SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVY VÝZKUMU METOD OSOBNÍ

DOZIMETRIE V CELOSTÁTNÍ SLUŽBĚ OSOBITÍ DOZIMETRIE ÚVWR.

TROUSIL j / 7 * , KOKTA L £ 1 *

1) Úatav pro -výzkum, výrobu a v y u ž i t í r a d i o i z o t o p ů , Praha

S o u h r n

V příspěvku jsou diskutovány současně zavedené metody
osobní dozimetrie, zejména z hlediska plnění požadavků me-
zinárodních doporučení (ICRP 26, 35, ICRU 39). Pozornost
je soustředěna na metodiky automatizace měření a výpočtu
dávek, současný stav využití počítačů, který je dosud za-
měřen pouze na výpočet dávek a v menší míře u termolumini-
scenční metody i na řízení celého procesu. Je rovněž disku-
tována metodika standardizace dávek pro účely osobní dozi-
metrie. Na konkrétních programech výpočtu dávek je poukázá-
no na možnost odhadu energie záření- pomocí měřených veličin
odezvy a jsou navržena kritéria t.j. limity dávek a energií
u kterých by určení pronikavého a povrchového dávkového
ekvivalentu mělo opodstatnění.

7 závěru jsou shrnuty dosažené výsledky a jsou ukázány
směry dalšího výzkumu v oblasti metod osobní dozimetrie pro
oelostátní služby poskytované ÚVWR.
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VELKOPLOŠNÝ NÍZKOŠUMOVY AE/ Ax DETEKTOR DO SVAZKU

RELATIVISTICKÍCH Č.ÍSTIC

TYKVA R., HANZLÍK J., STANĚK S.

Ústav oTganické chemie a biochemie ČSAV, Praha

Ve výzkumu technologie a konstrukce křemíkových detektorů

byly získány výsledky umožňující přípravu nízkošismových 4E/áx
p

detektorů s účinnou plochou 10 cm a tlouštkou oblasti prostoro-

vého náboje 350 až 400 ̂ um.

Pro alfa částice s energií 5,486 MeV bylo dosaženo energe-

tické rozlišení 38,3 keV tj. 0,698%.

V rámci dvoustranné dohody našeho pracoviště se opojeným

ústavem pro jaderný výzkum v Dubne byl vyvinutý typ detektoru

společně testován pracovníky obou organizací v Serpuchově, kde

je určen do detekční soustavy pro sledování bozonů tvořených

při disociaci mezonů. na jádrech (sovětský projekt MIS-2).
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ROZBOR EXPOZIC ZBYIÍMU ZÍRElf PRACOVISKU ODDÉLEJfř

VÝROBY RADIOFARMAZ tfJV

VSJK1R J., POPPER J.

Ústav hygieny práce v uranovém průnyslu, pobočka Řež

7 referát* je popsán výrobní program oddělení výroby

radiofarmak ÓJT. Je nveden trend spotřeby radionuklidů

pouSíváných k výrobě radiofaxnak za poslední láta. la zá-

kladě zhodnocení radiační situace na pracovišti výroby

radiofaraak při jednotlivých výrobách je posouzena účinnost

ochrany pred sevaía záienín a vývoj kolektivního dávkového

ekvivalentu.
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MODELOVÉ VÍPOČTY ŠÍRENÍ RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK Z NORMÄLNŽ
PROVOZOVANÉ" J E

VEVERKA O.

Závod Energetické strojírenství k.p. ŠKODA, Plzeň

V roce 1986 byl na našem pracovišti sestrojen výpočetní
model pro budoucí program ATHOS, který má řešit transport radio-
aktivních látek z normálně provozované JE s následným radiačním
zatížením obyvatelstva.

Model uvažuje gaussovský nebo "boxový" rozptyl RA-látek
v ovzduší, statisticky do kruhového okolí JE o libovolném
poloměru, na základě pravděpodobností meteorologických jevů,
definovaných ze statistických měřených meteorologických údajů.
Uvažuje kontaminaci terénu procesy suchého spadu a vymývání
příměsí z ovzduší vodními srážkami, a následnou kontaminaci všech
povrchových vod procesy splachu deponátů, spadu na volnou hladi-
nu, a v důsledku přímých výpustí odpadových aktivovaných vod
z prostoru JE. Veškeré bilance transportu RA-látek v životním
prostředí jsou provedeny na základě publikovaných, dlouhodobě
měřených údajů meteorologické a hydrologické služby.
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SESTROJENÍ KOVARIANČNÍ MATICE ZMĚŘENÝCH AKTIVIT

VYCHYTIL F.

Závod Energetické strojírenství, k,p, ŠKODA Plzeu

Aktivity, změřené v daném souboru vzorků, jsou větainou

závislé veličiay. K jejich dostatečnému popisu je oezbytné

udávat kromS vektoru středních hodnot také kovariaačuť matici.

Určení kovarianční statice změřených aktivit přímo podle defi-

nice Je prakticky nerealizovatelné, tuto skutečnost väak lze

obejít. Hodnoty změřených aktivit určujeme pomocí řady para-

metrů (např. plocha fotopiku, měřící doba, účinnost detekce,..).

Za určitých předpokladu, které jsou vôt5inou při měření

aktivit splněny, lze kovarianoní matici aktivit M. určit pomocí

kovarianční matice těchto parametrů (Mp) vztahem

M A = S Mp S
T

kde S je matice oitlivosti • cleny S. = —
i J

9 A±

— — —

J

Sestrojení M_ je poměrni jednoduché.

V příspěvku Je uveden konkrétní příklad postupu

při konstrukci kovarianční matice změřenýoh aktivit.
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HODNOCENÍ KONTAMINACE ATMOSFÉRY 8 5Kr

WIIHEUIOVX L . í 1 \ DVORXK Z.* 2\ TOMÍŠEK M*(1*

1) Ústav dozimetrie záření ČSAV, Praha

2) Centrum hygieny záření IHE, Praha

rte

Dlouhodobý radionuklid 3Kr se v přírodě v měřitelných

množstvích objevil v 60-tých létech následkem antropogenní

činnosti spojené s využíváním jaderné energie pro mírové

i vojenské účely* V souvislosti s celosvětovým rozvojem ja-

derné energetiky jeho množství v atmosféře neustále roste a

přispívá k jejímu znečištění zejména v globálním měřítku*

7 práci jsou shrnuty některé poznatky získané při studiu

dané tématiky* 7 návaznosti na stručný popis metodiky měření

atmosférické aktivity 'Kr jsou uvedeny výsledky pozorování

jeho úrovní v Praze i jinde*

Stanovený průběh vývoje globální kontaminace atmosféry
85JCr ukázal, že v období let 1955-1985 se jeho koncentrace

zvýšila celkem 10z na současnou hladinu cca 0,8 Bq.m"3* Hod-

noty středních zonálních úrovní pozorované v Praze jsou v do-

brém souladu s globálním trendem a jejich variace jsou disku-

továny ve vztahu k vybraným parametrům meteorologické situace

v době odběru vzorků*

Výsledky modelování kumulace 8 5Kr dovolily předpovědět

budoucí úrovně a jim odpovídající dávkové sátěie světové po-

pulace jako stanovit emisní rychlosti, které Jsou diskutovány

ve vztahu k rozsahu přepracování vyhořelého jaderného paliva*
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KONTAMINACE ŽIVOTNÍHO PROSTREDÍ PO HAVÍRII JE V ČERNOBYLU,

OBJEMOVÍ AKTIVITY VYBRÁNÍCH STOPNÍCH PRODUKTŮ VE VZDUŠNÉM

AEROSOLU.

WILHELMOVJC L., RYB/CEK K., STUKHEIL K., TOMÍSEK M.

Ústav dozimetrie záření 5SAV, Praha

V období po havárii JE v Černobylu byl v ÚDZ CSAV zahájen

nepřetržitý odběr vzorků vzdušného aerosolu* V příspěvku jsou

podrobně popsány metoda odběru vzorku a /"-apektrometrická ana-

lýza zachycených radionuklidů. Dále jsou uvedeny zjištěné

úrovně kontaminace přízemních vrstev atmosféry vybranými ra-

dionuklidy.

Pro odbSr vzorků byla použita velkoobjemová odběrová

stanice, ornístená na terase ústavu v areálu Nemocnice na Bu-

lovce s výkonem 5 m .min pro sátého vzduchu* Perioda výměny

vláknitého filtru byla obvykle 24 hodin.

Vzorky byly měřeny Ge-Li detektorem ve spojení s MCA

Tracor 1750. Naměřená data byla zaznamenána na magnetofonové

kazety a f spektra byla vyhodnocena na kalkulátoru Wang 2200*

Analýza p spekter ukázala, že ve sledovaném období byla

u všeoh základních radionuklidů štěpného spektra maximální

koncentrace pozorována ve dnech 30.4.-1•5.1986» Ve jvyšší podíl

na aktivitě aerosolu byl zaznamenán u těchto radionuklidůt
132*., ^ I . 1 3 1 I . 1 3 7Cs. 1 3*C«. 1°3RU, H O J . . 1 4 0 ^ j

SHBární objemová aktivita nepřesahovala oca 160 Bq.m"3. Po-

druiná mart— se vyskytla v období 2.-4»5* a 7.-8.5*
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KONTAMINACE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PO HAVÁRII JB V ČERNOBYLU.

KONCENTRACE RADIOJÓDU A JEHO FOREM VE VZDUCHU.

WILHELMOVA* L. ( 1 ), RYBÁŘEK K. { 1 ), STUKHBIL K . Í 1 ) , TOMÁNEK M. í 1 ),

ZELINKA f. ( 2 )

1) Ústav dozimetrie záření CSAV, Praha

2) Výzkumný ústav vzduchotechniky* Praha

V příspěvku jsou uvedeny výsledky měření objemové aktivity

radiojódu ve vzduchu v období 3O.4.-9»5»1986»

Vzorky byly odebírány nepřetržitě s periodou obvykle 24 h

pomocí odběrové soupravy* umístěné na terase ÚDZ ČSAV v areálu

Nemocnice na Bulovce, a výkonem cca 4 l.min • Pro záchyt plyn-

ných forem jódu (I,* CiUI) byl použit adsorbent GA-J-O,5 vyvi-

nutý VÚV Praha jako náplň jódových filtrů pro vzduchotechnické

systémy JB. Aerosolové formy jódn byly na vstupu do lože ad-

sorbentu oddělovány na vláknitém filtru typu FPP-15-1*7.

Nejvyšší kontaminace vzduchu 1-*1I byla zjištěna v nočních

hodinách z 30.4* na 1.5*1986 (cca 60 Bq.m"3) v dalších dnech

až do 8.5* se pohybovala na úrovni do 10 Bq«m~ • Dále bylo

zjištěno, že podíl neaerosolových forem jódu ve vzduchu byl

významný a ve sledovaném období se měnil v rozsahu 65-85%*
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HROMADNÉ ZKOUŠENÍ MĚŘIDEL EXPOZICE A DÄVKY NA FOTONOVÝCH

SVAZ C fCH IJWVR.

ZDERADIÍÍKA J., CZAP L., JASANOVSKÍ P., DRYÄK P., KOKTA L.

iJstav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů, Praha

Referát je věnován problematice metrologického zabezpečení

měřidel expozice a expozičního příkonu, která jsou používána v

ochranné dozimetrii. Je uvedeno typové schema návaznosti těchto

měřidel a diskutovány jednotlivé stupně přenosu jednotky, od

nejvyšších etalcAů na provozní měřidla, technické i metodické

zajištění a přesnosti dosahované nebo požadované na jednotli-

vých stupních. Je ukázána významná práce lab. sekundární eta-

lonáže /SSDL/ jak z hlediska národní tak mezinárodní metrologie

a uvedeny možnosti a prostředky, kterými v současné době ÚWVR

disponuje a které připravuje pro další období. Dále jsou disku-

továny problémy způsobené nedostatkem nebo zastaralostí někte-

rých legislativních nebo normativních materiálů.


