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SROVNANÍ SYSTÉMŮ DRCENÝCH PRO FLÄNOVÄNÍ LÉČBY
V BRACHYTERAPII

ANDRLE J.í1) , ŽÁČKOVA H.*2)

1) Rádioterapeutický ústav , Praha
2) Institut pro vzděláváni lékařů a farmaceutů, Praha

V Rádioterapeutickom ústavu v Praze byly od roku 1979
postupně využívány k plánováni léčby v brachyterapii
4 systémy, IBM-360, EMG-777, TARGET(GE), NPS(NUCLETRON).
V předložené práci jsou uvedeny parametry těcnto systémů,
matematické modely aplikované pro vypočet dávek a pro
srovnání jsou uvedeny příklady výpočtů distribuce dávek
pro zadanou konfiguraci zářičů.
V závěru jsou zhodnocena uživatelské' kriteria.
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OPTOTBRMiÍLNÍ VYHODNOCOVANÍ RADIAČNÍCH DOZIMETRfl

BENEŠ R**1*, BENEŠ J

1) tfstav fyzikální elektroniky SAV, Piešťany

2) Ústav dozimetrie záření CSAV, Praha

Jsou shrnuty možnosti využití optotermálníeh metod

v dozimetrii ionizujícího záření a to jak pro přímé měře-

ní energie sdělené látce, tak i pro vyhodnocování barev-

ných oenter vytvořených v TLD dozimetřech* Jsou ukázána op-

toakustická spektra tří ozářených vzorků LiP ( práškového

LIP,Ti z HDR, komerčního dozimetru TLD-100 s pojivem a mo-

nokrystalu IIP z tfVWM Turnov ) a jsou uvedeny možnosti je-

jich optoakustického vyhodnocování při měření vysokých dá-

vek záření*
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SOUČASNÁ SITUACE OKOLO VÝSTAVBY JE TEMELÍN

BENEŠ M., KOC J.

Jaderná elektrárna Temelín

v přednášce je popsána situace kolem výstavby JE Temelín,

která se stala terčem zájmu a kritiky obyvatelstva, ať uz

rakouského nebo našeho. Pod tímto tlakem vznikl po vzoru

západoevropských jaderných elektráren útvar propagace,

respektive styku s verejnosti, o jehož činnosti také tento

referát pojednává. Dále se autori zamysli nad potrebou

osvety.
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MĚŘENÍ HOMOGENITY PLOŠNÝCH ZÁRlčB

BLUflOVSKÝ R., AUERBACH P., MILLER I.

Ústav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů, Praha

Popis konstrukce a principu měření na automatickém
241

acanovacím měřiči homogenity páskových zářičů s Am.

Přístroj je řešen jako mikropočítačem řízený automat se

zásobníkem vzorků. Umožňuje měření homogenity rozložení

aktivity, homogenity fluence emitovaných alfa částic a

relativní měření tloušíky překryvu.
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NOVÉ TYPY ETALONB VYRÁBĚNÉ V ÚVVVR

BLUĎOVSKÝ R., LÁTAL F., KITS J.

Ústav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů, Praha

Stručný přehled nových a do výrob připravovaných

etalonů a jejich parametry. Oedná se o sady zhášených eta-

nů pro kapalinovou scintilační spektrometrii. Zatím se

dodávají sady s 3H a 1 4C - typové označení HWQT a CWQT.
226

Do výroby jsou připravovány Marinelliho nádoby s Ra

ke kalibraci přístrojů pro měření koncentrace radonu, zdro-

je radonu pro kalibraci ionizačních nebo scintilačních de-

tektorů, plastické zdroje pro kalibraci systémů s fotoná-
14sobici a zářiče s C pro monitorování prašnosti ovzduší.
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NAŠE SKÚSENOSTI S MONITOROVANÍM NÍZK0ÚR0VŇ07ÝCH ĽAVOK GAMA

ŽIAREHIA POMOCOU IONIZAČHÝCH KOMOR

BOGXR I., NIKODEMOVA* D.

Výskumný ústav preventívneho lekárstva, Bratislava

Abstrakt

Práca .je venovaná porovnaniu troch typov meračov dávky

a dávkového príkonu:

- RSS 112 ry Reuter-Stokes (USA)

- RE 6OO/P fy SILENÁ (Taliansko)

- NB 9201 fy VÚPJT Přemyšlení (ČSF3R)

ktoré sa v praxi využívajú pre monitorovanie životného pro-

stredia*

Uvádza sa porovnanie technických parametrov prístrojov,

krátke charakteristiky ionizačných komôr a popis vyhodnocova-

cích jednotiek. Prezentované budú aj výsledky dlhodobých mera-

ní uvedenými prístrojmi. Z výsledkov zrovnania možno konstato-

vat, že najviac predností a kladov má zariadenie RSS 112, kým

roói KB 9201 aú vážne výhrady.
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POUŽITÍ AKTIVNÍHO UHLÍ V PROSPEKCI OBYTNÝCH OBJEKTŮ

BREDA M.*1', ZVOLÁNEK L.<1>

1) Výzkumný ústav pozemních staveb Praha

Při prospekci obytných objektů, u nichž byla zjištěna

zvýšena koncentrace přirozených radionuklidů, zejména pak

2 2 6Ba, v materiálu, z něhož byl objekt postaven, nebo byla

zjištěna zvýšená koncentrace 2 2 2Rn, je nutné před návrhem

ozdravných opatřeni najit zdroj 2 2 2Rn a stanovit rychlost

plošné exhalace 2 2 2 R n ze stěn jednotlivých místností. Pro

oba tyto účely se osvědčila metoda záchytu 2 2 2Rn na vrstvě

aktivního uhlí s následným gamaspektrometrickým nebo integ-

rálním stanovením aktivity zachyceného 2 2 2Rn.

V příspěvku jsou diskutovány jak teoretické podklady

pro používané metodiky, tak praktické zkušenosti s jejich

provozním nasazením.



- 8 -
PŘIROZENÁ RADIOAKTIVITA VE STAVEBNÍCH MATERIÁLECH

BREDA M.ď.ZVOLÁNEK L< l > , KOKTA L. <x > , JURÁK M. ' 1 '

1) Výzkumný ústav pozemních staveb Praha

Vzhledem k specifické geologické s i tuaci ČSR, j e zde

výrazné r iz iko radiační zvýšené zátěže obyvatel, a to jednak

v důsledku gama záření a emanace 2 2 2 R n z podloží, jednak ze

stavebních materiálů. Nejvíce rizikovou skupinu stavebních

materiálů tvoří ty, při je j ichž výrobě bylo použito tzv. se-

kundárních surovin (popílek, škvára, struska). V současné

době j e v CR produkováno as i 20 mil. tun popílku. Z toho je

cca 3 mil. tun zpracováno ve stavebnictví na výrobu pórobe-

tonu (38%), v dopravních a inženýrských stavbách (33%)

a v cihelnách. S použitím tohoto ekonomicky výhodného mate-

r i á l u j e spojene i redistr ibuce radioaktivních látek obsaže-

ných v uhl í . Tato redistr ibuce má negativní dopad na radiač-

ní s i tuac i ve stávajícím bytovém fcndu. Některé objekty pos-

tavené v letech 1950 až 1. pol 80. l e t s využitím j i ž zmíně-

ných odpadních surovin vykazují někdy výrazně zvýšené hodno-

ty celoroční průměrné ekvivaletní objemové akt iv i ty 2 2 2 R n

(CPEAR) v ovzduší bytů, daleko překračující doporučenou vy-

šetřovací úroveň. Podobná j e s i tuace i u zevního ozářeni

obyvatel. Vážnost s i tuace s i vynutila zvýšenou pozornost

MVS-ČSR. V roce 1988 bylo zahájeno řešení s tátního úkolu

N03-326-830 (dříve N03-326-823). V diskusi jsou uvedeny něk-

teré výsledky řešení; dále pak použité metodiky měření a j e -

j ich srovnání, výsledky průzkumu radioaktivity stavebních

látek a též použité metodiky pro stanovení dávkových příkonů

gana v obytných budovách. Zvláštní pozornost j e věnována

2 2 2 R n .

Na tento referát navazují podrobná sdělení pracovníků

VÚPS na tomto symposiu.
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KLINICKÁ DOZIMETRIE ŘÍZENÁ PC POČÍTAČEM.

BURIAN A., NOVOTNÝ J.

Rádioterapeutický ústav ÚNZ NVP, Praha

Řádný provoz rádioterapeutického pracoviště vyžaduje kaž-

dodenní rutinní kontroly používaných ozařovačů. Kontroly jsou

prováděny podle předem zpracovaného časového harmonogramu pro

každý jednotlivý typ ozařovače.Dodržení časového harmonogramu

s příslušným typem rutinních kontrol pro daný ozařovač a jejich

dokonalá dokumentace je typickým příkladem pro nasazení osobní-

ho počítače, který jediný je schopen správně řídit celý systém

rutinních kontrol, ale i dokumentovat a vyhodnocovat naměřená

data za určité časové období.

V práci bude podán přehled o hardwareovém uspořádání celé-

ho systému sestávajícího z multikanálového elektrometru s in-

terfacem na multiplexer spojeným s PC počítačem a periferiemi.

Bude též nastíněno připojení detekčního systému na případný

verifikační systém u jednotlivých ozařovačů vytvořený z PC po-

čítačů a jejich využití i ke klinické dozimetrii.

Softwareové vybavení by mělo zahrnovat soubor programů

přístupný pouze přes osobní kódy,zahrnující následující

oblasti: povinné činnosti pro daný den a daný typ

ozařovače,soubory kalibračních dat,soubory naměřených dat,

soubory s kontrolními záznamy o provedených činnostech,vyhodno-

covací a statistické programy,zabezpečení dat atd.

Nedílnou součástí celého systému je také návrh vhodných

fantomů a detektorů pro realizaci sběru nezbytných dat poskytu-

jících informace o všech potřebných kontrolovaných parametrech

Polovodičové detektory s velkou rozlišovací schopností a dosta-

tečnou přesností a snadným způsobem vyhodnocení signálu se jeví

jako nejvhodnější.Budou diskutovány různé možnosti uspořádáni

těchto detektorů ve fantomech •
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VYUŽITIE IN-SITU GAMA SPEKTROMETRIE PRI MOHITOROVAHÍ

RADIAČNEJ SITUA*CIE V SR

CEABÄHEKOVA* H . , JJUÍÁBEK M,

Výskumný ú s t a v prevent ívneho l e k á r s t v a , B r a t i s l a v a

Abstrakt

K rýchlej identifikácii príkonov dávkového ekviva-

lentu gama žiarenia od jednotlivých rádionuklidov obsiah-

nutých v pSde, alebo na jej povrchu, využívame na praco-

visku terénmi ije-situ gama spektrometrickú metódu.

V príspevku uvádzame výsledky analýzy pomeru •''Cs

a -^Cs v pôde pomocou in-situ spektrometrie, uskutočne-

nej v lokalite Kokava nad Rimavicou, v rámci overovania

zvýšených hmotnostných aktivít aut ̂ých húb v týchto mies-

tach, zistených pri monitorovaní radiačnej situácie pc ha-

várii černobyískej jadrovej elektrárne v SR.
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LETECKÉ' MONITOROVANIE V SKOREJ FÄZE PO HAVÄHII

JADROVO - ENERGETICKrMO ZARIADENIA

Carný. P.

Výskumný ústav jadrových elektrárni, Trnava

Abstrakt.

V skorej fáze počas alebo po havárii

jadrovo—energetirkého zariadenia je hlavnou úlohou rýchlej

leteckej skupiny monitorovať' rádioaktívny mrak a jeho stopu

na teréne a zisťovať" údaje o dávkových príkonoch použitelné

p." e účely ocíiiany obyvatelstva. V referáte je popisované

súčasné prístrojové vybavenie vrtulníka rýchlej leteckej

skupiny, metódy merania a navrhované metódy letu pri

vyhľadávaní rádioaktívneho mraku.



- 12 -

VYUŽITI SVĚTLOVODfl V DOZIMETRII
DAŘfČKOVA A.
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT Praha

V dozimetrii je známé využívání tvorby barevných
center ve sklech, na kterém je založeno kolorimetrické
stanovení dávky* Citlivost kolorimetrie je determinována
počtem barevných center na optické dráze světla,
procházejícího při vyhodnocování dožimetrém. Běžná
tloušíka dozlmetrů do několika centimetrů omezuje
citlivost metody na spodní hranici cca 10 Gy. Myšlenka
prodloužení optické dráhy nás přivedla na využití
světlovodných vláken v dozimetrii.

Přednesený referát uvádí základní fakta ze základů
optoelektroniky, dôležitá pro využití v dozimetrii
a seznamuje s aepekty volby vhodného experimentálního
uspořádání včetně výběru materiálu pro výrobu světlovodu,
citlivého k ionizujícímu záření. Jsou prezentovány
hlavní dozimetrické charakteristiky a diskutována
možnost využití v dozimetrii.
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POROVNANÍ RÔZNYCH PROGRAMS PRO VYHODNOCOVÁNÍ POLOVODIČOVÝCH

SPEKTER

DRÁBOVA D.. KUČA P.

Centrum hygieny záření IHE, Praha

Důležitou součástí moderních gama spektrometrických

systémů jsou i počítačové programy či soubory programů

umožňující do jisté míry au\omatizovat vyhodnocovaní

naměřených spekter. Tyto programy si může uživatel vytvořit

sám, v současné dobé je však obvyklejší, že je zakupuje

prostřednictvím dodavatele celého systému. Všechny programy,

které jsou na trhu bežné k dispozici postupují při hodnocení

spekter podle přibližné stejného schématu v následujících

krocích.

1. Automatické vyhledání píku, dekonvoluce překrývajících

se píku

2. Stanovení polohy píku v jednotkách energie

3. Identifikace radionuklidů obsažených ve vzorku

4. Výpočet ploch píku

5. Výpočet aktivity zvolených radionuklidů ve vzorku

6. Výpočet detekčních limitů pro zvolené radionuklidy

C tento krok není součástí všech programů)

Počítačové programy jednotlivých firem i programy firmy

jedné, které se používají pro různé aplikace, jsou navzájem

porovnávány takřka výhradně pomocí umele vytvořených

modelových spekter. Složitá směs radionuklidů ve vzdušném

aerosolu po havárii JE Černobyl poskytla příležitost k

porovnání vlastností programů SPECTRAN AT a MicroSAMPO firmy

Canberra a programů MINIGAM II firmy EG&S ORT5C při hodnocení

reálných spektar. Porovnání bylo zaměřeno spíše na

kvalitativní analýzu spekter, tj. zejména na

1. citlivost vyhledávání singletních píku a přesnost

stanovení jejich polohy a plochy a

2. správnost a přesnost dekonvoluce multipletů, tj.

stanovení polohy jednotlivých složek multipletu, Jejich

vzájemného pomeru a určení příslušných ploch.



- 14 -

ROZŠÍŘENÍ MOŽNOSTÍ METODY NEJMENŠÍCH ČTVERcB

DRYÄK P.

tístav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů, Praha

Velmi obvyklý způsob aproximace fyzikálních závislostí je pro-

ložení polynomu

f/x/ - a Q + a2x + a 2x
2 + ...

Jednoduchou úpravou systému rovnic pro koeficienty polynomu lze

prokládat závislosti typu

f/x/ = . . . + a .— + a + a x + . . .

Takový typ polynomu je výhodný pro případy, kdy závislost vyka-

zuje relativně prudké změny v blízkosti nulových hodnot nezávisle

proměnné veličiny, zatímco pro vyšší hodnoty se mění pomaleji. Jako

příklad lze uvést křivku závislosti polohy píku na energii pro spek-

trometry. Jiný případ využití metody nejmenších čtverců je situace,

kdy naměřená hodnota je určena sumou parciálních odezev /např. odez-

va ionizační komory na radionuklid emitující fotony s více energiemi/.

Použití běžných způsobů výpočtu koeficientů aproximačního polynomu

v tomto případě selhává a zpravidla je použita metoda postupného při-

bližování. V příspěvku je ukázáno, jakým způsobem je možno počítat

elementy matice soustavy lineárních rovnic, takže výsledné koeficien-

ty polynomu jsou stanoveny rovnou.
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NOVÉ MOŽNOSTI KALI3RACE SPEKTROMETRU POMOCÍ RADIONUKLIDS

Gč-153, Sm-14 5, T1-2O1, Eu-152

Pavel Dryák, Petr Kovář, Radek Váša, Jiří Plch

Ústav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů,

Praha 10, Radiová 1

ANOTACE

Zpřesněné hodnoty výtěžků fotonů v rozpadu radionuklidů

Gd-153, Sm-145, Tl-201 a Eu-152 mohou částečně překonat ob-

tíže při stanovování účinnosti polovodičových detektorů v

energetické oblasti od cca 40 keV do cca 170 keV. Pro uve-

dené radionuklidy byla vyvinuta metoda stanovení aktivity

absolutní metodou, což je základní předpoklad pro přesné

určení výtěžků. Ze získaných etalonových roztoků byly při-

praveny etalonové zářiče vhodné pro spektrometrická měření.

V příspěvku jsou popsány způsoby měření pro každý zkoumaný

radionuklid. Dosažená přesnost výtěžků byla zpravidla vyšší

ve srovnání s äcsud publikovanými \ídají. Námi naměřené hod-

noty výtěžků jsou následující:

1 5 3Gd Yv'69,7 keV) =-0,0245 + 0,0008

Y(97,4 keV) = 0,300 + 0,008

V(102,4 keV) =0,22 + 0,006

1 4 DSm Y(61,2 keV) = 0,1215 + 0,003

Y (KX) = 1,33 + 0,03

2 J 1T1 Y(165,9+167,4) = 0,106 + 0,004

1 5 2Eu Y (KX) = 0,739 + 0,0027

Chyby jsou udány pro P-99%.



- 16 -

ZPRAVA O STAVU METROLOGIE IONIZUJÍCÍHO ZUŘENÍ V UVWR

DRYÄK P., ZDFRADICKA J.

Ústav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů, Praha

Významného pokroku v zajištování metrologie ionizujícího záření

v ČSFR bylo dosaženo v nedávném období. Tím, že byla zahájena výstav-

ba speciálního Pavilonu měření v objektu ÚVWR. Plánované ukončení

výstavby je rok 1991. Po uvedení do provozu bude v Pavilonu koncent-

rována problematika metrologie radionuklidů, primární i sekundární,

2 sekundární metrologie veličiny dávka, kerma, expozice a některé

neutronové veličiny.

Vzniká tak po dlouhé době tlaku odborné veřejnosti centrum,

v němž budou kromě rozvoje primárních a sekundárních metodik zajišťo-

vány též metrologické služby - ověřování, kalibrace, cejchování -

pro celé lízeraí státu. V příspěvku jsou uvedeny konkrétní iídaje o za-

jištovaných rozsazích jednotlivých veličin, mezinárodních porovná-

ních a kapacitních možnostech.



- 17 -

STUDNOVÉ SCINTILACNI DETEKTORY TESLA - VÚPJT

DVOŘÁK V..NOVÁKOVÁ O., JURSOVÁ L., MLlKA V.

TESLA VUPJT, Přemyšleni

V TESLA VOPJT Přemyšleni se vyrábí mnoho let studnové

scintilačni NaJCTl) detektory, jejichž tvar je přizpůsoben

požadovanému použiti. Porovnáni těchto detektorů z hlediska

pozadí, energetické rozlišovací schopnosti, koeficientu

kvalityC z pohledu měřeni nízké měrné či objemové aktivity}

při uvedeni základních rozměrů a konstrukčních zvláštnosti

je náplni sděleni.
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RADIOAKTIVITA, EKOLOGIE A POSTMODERN! FILOSOFIE

DVOŘÁK Z.

Ústav dozimetrie záření ČSAV, Praha

Rád Jsem čítával, jak jedním z limitujích faktorů

rozvoje Jaderné energetiky v zahraničí je veřejné mínéní.

Dnes se tak tomu zdá být i u nás. Zpravidla se ovšem lze

setkat buď s odporem vůči jaderné energetice nezřídka

vystupňováváným k hysterii, anebo s pofesionální jistotou

propagátorů jaderné energetiky, která tím, že nepřipouští

možnost vlastního omylu, ve skutečnosti působí sterilně. Oba

tábory spojuje kladení důrazu na informovanost veřejnosti o

tomto tématu (protože za komunistické nadvlády bylo střeženo

přísným tabu - ?) . Výsledkem jejich snažení je dnešní stav,

kdy ty*o informace přestaly béžného člověka zajímat a

radioaktivita zůstala mýtickým pojmem, stejné jako beatnik

A.Ginsberg, který proti ní vystupuje (přestože v jeho zemi

toto téma tabu není a nebylo - ?).

Domnívám se, že pochopení vztahu člověka k jaderné

energetice, které je pro zdravý rozvoj naší ekonomiky

nepochybně žádoucí, nelze dosáhnout mechanickým používáním

zaklínadel moderní doby, jako jsou "informace",

"automatizace", "ekologická čistota" atd, ale hlubokou

analýzou. Takovouto analýzu poskytuje napr. kritický pohled

postmoderní filosofie na náš moderní svět. Je až překvapivé,

jak tento pohled anticipuje i vztah člověka a jaderné

energetiky. Považuji proto za zajímavé upozornit naši

odbornou veřejnost na obecné jevy, které postmoderní

filosofie v současném světě odhaluje a které dávají možnost

nahlédnout z jiného úhlu i na vztah člověka k jaderné

energetice.
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PRECÍZNY VYSOKOCITLIVY' DETEKTOR NEUTRÓNOV A MOŽNOSTI

JEHO VYUŽITIA V DOZIMETRII.

FLOREK M.,COMPEL J.,JANÍK R.,SZARKA I.,

Katedra jadrovej fyziky MFF UK, Bratislava.

V práci sa popisuje konštrukcia a parametre ^He-proporcionál-

neho detektora neutro'nov a diskutuje sa o jeho využití v spektro-

metrii a dozimetrii neutrónov.

Charakteristickou črtou popisovaného detektora je využitie

povrchového náboja na izolátoroch k: odstráneniu okrajového efek-

tu. V citlivom objeme 1500 cnr3 a tlaku pracobnej náplne 223 kPa

obsahujúcej ^He+Ar+CEL sa dosiahla pri detekcii tepelných neutró-

nov rekordná hodnota FWHM = 22 keV.

Vzhľadom na vysokú citlivosť je vhodné jeho využitie na mapo-

vanie slabých neutro'nových poli až pod úroveň prírodného pozadia.
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DOZIMETRIA NEUTRÓNOV V SILNÝCH GAMA POLIACH POMOCOU

MINIATÚRNEHO DETEKTORA.

FLOREK M . / 1 '

NIKODEMOVX D . / 2 /
 HRABOVCOVA' A . / 2 /

l/Katedra jadrovej fyziky MFF UK, Bratislava

2/Výskumný ústav preventívneho lekárstva, Bratislava

V práci sa popisuje konštrukcia a parametre miniatúrneho

detektora 'neutrónov, umožňujúceho poskytnúť okamžitú informáciu

o príkone dávkového ekvivalentu od neutrónov aj v intenzívnych

gama poliach s príkonom dávky o niekoľko rádov vyiším.

Detekčná časť pozostáva z miniatúrnej ionizačnej komory. Kon-

vertorom neutron-nabitá častica je izotop JJ\S v množstve 1 mf
2

na ploche 2 cm . Merateľný rozsah hustoty toku tepelných neut-

rónov je od 2.10* m"*2s"*1 do 10 m" 2s" 1 a fixáciou v polyety-

lénovej fuXi umožňuje stanoviť príkon dávkového ekvivalentu s

hodnotami nad 5 jaSv/h.

Uvedené sú výsledky meraní neutrónových polí priamo na zväz-

ku a jeho okolí urýchľovača MEVATRÓN.
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VYUŽITÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY PŘI PLÁNOVÁNÍ V TELERADIOTERAPII

FRENCL L.

Rádioterapeutický ústav, Praha

V práci je popsán výpočetní systém pro plánování rádio-

terapie TARGET firmy GE CGR MeV a způsob jeho využití v Ra-

dioterapeutickém ústavu v Praze.

Současně je uvedena i jeho vazba k dalším systémům -

k zařízení pro měření dávkové distribuce RFA-7 firmy SCANDI-

TRONIX a k verifikačním a záznamovým systémům SINCER firmy

GE CGR MeV.
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MIKRODOZIMETRICKÝ MODEL TOXICITY AUGEROVYCH ŽIARIČOV

SOŇA FTÁČNIKOVÁ

Výskumný ústav preventívneho Ickárslva, Bratislava

Jedna z progresívnych ciest ako objasniť mechanizmus inaktivácie bunky a

účinku žiarenia na molekulárnej úrovni je sledovať účinok vhodných rádionuklidov

inkorporovaných priamo do vopred definovaných subštruktúr bunky. Veřmi vhod-

ným nástrojom preskúmanie rádiocitlivých subbunečných štruktúr sú rádionuklidy

rozpadávajúce sa elektrónovým záchytom s následnou emisiou Augerovych a Coster-

Kronigových elektrónov. Tieto elektróny s energiami niekoľko 100 eV majú dobeh

na úrovni subbunečných štruktúr (rádové desiatky nm). Mikrodozimetrickými

výpočtami sa zistilo, že energia okolo 100 <?V absorbovaná vo sfére s polonteron

1 nm v DNK stačí na úplné usmrtenie bunky. Takúto energiu deponujú viaceré

Augerove žiariče (75-Se, 125-1, 77-Br, 111-In, 201-T1 a iné).

Nami použitý mikrodozimetrický model sa snaží určiť počet dvojných zlomov

DNK (DZ DNK) vzniknutých účinkom nízkoeneigetických elektiónov emitovaných

pri rozpade Augerovych žiaričov. V modeli sa používajú mikrodozimetrické charak-

teristiky elektrónového žiarenia vypočítané met<kiou Monte Carlo a skúma sa zhoda

s experimentálne nameranými hodnotami DZ DNK. Model umožňuje aj relatívne

porovnávanie rádiotoxicity jednak navzájom Augerovych žiaričov (a z toho plynie

možnosť použitia v terapii a diagnostike) a tiež k iným typom žiarenia.
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SEKUNDÁRNY ETALON DOZIMETRICKÝCH VELIČIN

NEUTRÓNOV A FOTÓNOV V CSMU BRATISLAVA

GÁBPIS F.,BELAŇ J., ZEMAN J.

Československy metrologický ustav Bratislava

Československý met r •: ': ccji cV y ústav v Bratislave podľa svoj-

ho cta'.iit. u vyvíja a uchováva štátr.e a primárne etalony jednot-

livých fyzikálnych veličín. V oblasti veličín ionizujúceho žia-

renia., bol v.-ak z praktických dôvodov nútený začat s budovaním

sekundárnych ©talónov dozimetrických veličín zmiešaných pel í

fotónov a neutrónov. Preto boli v oddelení Metrológie ionizujú-

ceho žiarenia uvedene do prevádzky nasledovné sekundárne

e f :-•• 1 o n y :

1. SE príkonu absorbovanej dávky neutrónov a fotónov v tkanive

v rozsahu 10 až 10 ' Gy. s pre r adionukl idové zdroje Cf
2-í 1 . _,

a ArnBe.

J'. S'E príkonu davkového ekvivalentu neutrónov v rozsahu 5 až

!'..».) n S v . T.."1.

.?. SE íluencie a emisie r adionukl idových neutrónových zdrojov.
4. SE f lut-ncie tepelných neutrónov.

<so
5. SE expozície a ker my vo vzduchu fotónov pre Co.
6. SĽ príkonu absoi ľiovanej dávky vo vode pre fotóny zdroja Co.

Vset \ y uvedené SE su vzájomným porovnaní m naviazané na

et=.]:ny P'-'HP. alebo štátne etalony ZSSR.
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CHARAKTERISTIKA DOZIMETRA ZMIEŠANÝCH POLÍ NEUTRÓNOV
A FOTÓNOV NA BÁZE DUTINOVÝCH IONIZAČNÝCH KOMÔR

GÁ&filŠ F. , PRIBYLSKÝ P. , VALOVI Č J.

Československý metrologický ústav Bratislava

Dozimeter ČSMÚ je určený na meranie príkonu absorbovanej dáv-

ky neutrónov a fotónov v zmiešaných poliach neutrónových rádio-

nuklidových zdrojcv. Pozostáva zo sady dutinových ionizačných ko-

môr a presného elektrometra typu "dpi—02".Zostavou je možné merat

dávkové príkony v rozsahu 10 až 10 Gy. s a vyhodnotením me-

rania stanovit podiel neutrónovej a fotónovej zložky v celkovej

hodnote dávkového príkonu.

Základné parametre dožimetra:

Elektrometer dpi—OS : zvodový prúd < 5. 10 * A

rozsah merania do 1OO pA

riadenie merania a jeho vyhodnotenie pomocou

pripojeného PC

Ionizačné komory:

1. 1,5 cm , stena 1 mm, materiál steny A-l 5O Shonka, návlek

2. 1,3 cm , stena 1 mm, materiál steny Al-99,999 % čist. .návlek

3. 150 cm3, stena TE plast,alebo PE, hrúbka 4 mm

4. 450 cm , stena TE plast, hrúbka 4 mm

5. 45O cm , stena AL, hrúbka 3 mm

6. 450 cm3, stena PE, hrúbka 4 mm

7. 85O am3, stena PE, hrúbka 4 mm
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SOUČASNÝ STAV OBECNÉ TEORIE IONIZACE V DUTINĚ PRO FOTONY

HANÁK V. ( 1 }, KRÁTOŠKA J.iZ)

1) Fakulta jaderná a fyzikálne inženýrská ČVUT, Praha

2) Ústav dozimetrie zářeni, Praha

Referát je zaměřen na nové přístupy k teorii ionizace v

dutině publikované v posledním desetiletí.

Tato teorie vznikla v roce 1910, od té doby je rozvíjena

a upřesňovaná. Původní Bragg-Grayova teorie, v konečné formě

publikovaná v roce 1936, předpokládala spojité ztráty energie

sekundárních elektronů. Vznik elektronů delta zahrnuli v roce

1955 do teorie Spencer a Attix, jejich zpřesnění je určeno pro

případ malé dutiny. Pro dutiny libovolné velikosti a složení

formuloval v roce 1966 T. E. BURLIN obecnou teorii ionizace v

dutině, při některých aplikacích této teorie byly však

zjištěny významnější rozdíly mezi vypočtenými a

experimentálními hodnotami. Tento nesouhlas vedl ke snaze

zpřesnit obecný vztah, v roce 1982 navrhl Y. S.HOROWITZ modi-

fikovanou obecnou teorii dutiny pro fotony. Jeho teoretické

úvahy vyvolaly v odborné literatuře diskusi, ve které

převládala kritika modifikovaného vztahu. Nový postup použil v

roce 1984 E. KEARSLEY, který vzal v úvahu zpětný rozptyl na

rozhraní stěna-dutina a publikoval novou obecnou teorii dutiny

pro fotony. Srovnání tří obecných teorií s experimentálními

výsledky O. T. Ogunleye z roku 1980 neumožnilo preferenci

žádné z nich, proto byly provedeny další experimenty a využita

metoda Monte Carlo. V referátu je provedeno srovnáni, rozbor a

zhodnocení zmíněných obecných teorií dutiny pro fotonové
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PŘÍPRAVA SPEKTROMETRICKYCH ETALON8 ZÁŘENÍ ALFA O VYSOKÉ PLOŠNÉ

AKTIVITĚ

HAVELKA M., SATORIE Z., ZÍDKOVÁ M.

tfstav pro výzkum, výrobu a využití radioizopů, Praha

Vzhledem k požadavkům odběratelů speciálních spektroraetrickych

etalonů na tok částic alfa a šířku spektrální čáry byla ověřena me-
241 241

toda elektrodepozice Am z nevodného prostředí. Roztok Am v

izopropylalkoholu o měrné aktivitě 10 -10 Bq/g byl elektrolyzován

proudem menším než 1 mA po dobu 15 minut. Vyloučená vrstva /AmO_/

je poměrně homogenní, adherentní, je ji možno případně překrýt TiO_.

Experimentální vzorky potvrdily, že touto metodou je možné připravit

etalony o aktivitě 1 MBq s ±• WHM menší než 5 keV /bez překryvu/ a

0,2 MBq s FWHM menší než 3 keV /bez překryvu/ na ploše 1,25 cm .
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EXPRESNÍ STANOVEMB HMOTNOSTNÍCH AKTIVÍT STAVE8BÍCH

Havlík Fo9 Uralevá M., Hrabim* J.

Výskumný ústav preventívneho lekárstva, Bratislava

Histéri» výveja metodik pro stanovenie aktivit stavebných

látek možne s hľadiska apOsebu využitia v praxi rozdeliť na 2

časové etapy,, V prvej sa vyvíjali metodiky, ktoré b»li «bae-

4z«vané p«éUiienk»u i«stupn»sti a presnosti. Vzcrky k«li vyh«á*

n«c«vené bez požiaiavky >rátk«k« čas«véh« limitUo Takt* získa-

né výsledky potvrdili petrebu priebežného servisnéh* aleá»vania«

Tý»t« vsniká áruhá •tapft9 kde ekrea pedaienek platiacich pre

mettáiky s predchádzajúcej etapy, vyatupuje ie pepredia zásadná

pedmienka čaaevéhe faktera, která sa ečividne prejaví naJBä v

nastáva júeea eMebí trhevéhe »*chaniz»u v našej s pele č nes t i, kde

výrebca bude pln* zedpevedn^ sa predávaný vyrebek s škedy vznik-

nuté nededržanía parametre v výrebku / napro prekrečenie haiet*

nestnej aktivity / bude znášať z vlastných finančných prestried-

kev, bes ukrytia sa v ebjektívnych príčinách a kelektlvnej zed-

pevednestio Tu zákenite zaniká aežaesť využitia väčšiny aetedík

z prvej etapy9 nakeľke tiete beli budevané na vytváraní rádie*
C* 9 f\

aktívnej revneváhy aedzi Ra a dcérskymi produkta»i, čí» je

výsledek analýzy destupný až pe niekeľkých týždňech, če je v

aúčesnem tempe výreby nevyhevujúeeQ V súčasnej etape sledevania

hmetne8tných aktivít &ú Dctrebné eperatívne expresné metediky,

které umežňujú získať výsledky de 24 hedín» Na Yýskumn'em ústave

preventívneho lekárstva v Bratislave sme navrhli jednu variantu

takejte metediky, která minimalizuje nevyhnutnú debu pre tanú

aaalýsu» V naáem príspevku je bližšie pepísaná uvedená metedika

spelu s uzávermi s jej everevania v praktickém využití*
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ZAJIŠTĚNÍ KVALITY KLINICKÉ DOZIMETRIE FOTONOVÝCH A
ELEKTRONOVÝCH SVAZKU.

HOBZOVX L., NOVOTNÝ J., KINDLOVA A.
Rádioterapeutický ústav ÚNZ NVP, Praha

Současná praxe v radiační terapii vyžaduje vysoké dávky zá-
ření aplikované do tumoru s vysokou přesností (podle ICRU by se
hodnota absorbované dávky nemele lišit od předepsané o více než
5%). Tento požadavek klade vysoké nároky na dozimetrii, která
musí zajistit minimalizaci véech nepřesností a maximální přes-
nost při stanovení hodnoty absorbované dávky. Kalibrace radiač-
ních svazků fotonových i elektronových a jejich následné pravi-
delné kontroly jsou založeny na pomérné složitých dozimetric-
kých měřeních vyžadujících aplikaci různých konverzních a ko-
rekčních faktorů.Je snahou vypracovat takové postupy (protoko-
ly), které umožni přesné stanovení potřebných fyzikálne inte-
rakčních koeficientů a konverzních faktorů a poskytnout zároveň
návody na zajištění přesnosti a úplnosti prováděných dozimet-
rických měření.

V práci budou uvedeny metody a měřící systémy užívané
v našem ústavu pro zajištění kvality klinické dozimetrie a to:
- při kalibracích elektronových a fotonových svazků, tj. při

určování jejich základních parametrů včetně stanovení
absorbované dávky,

- při přenosu dat do plánovacího systému Target,
- při pravidelných rutinních kontrolách prováděných v různých

časových obdobích,
- při zajištění osobni dozimetrie pacientů a obsluhujícího
personálu.
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VElKOOBJEMOVX SCINTILACNX KOMORA NA KONTINU/LNE MERABIE

RADONU.

HOLÍ K. ( 1 ), BEL/Ň T. ( 1 ), SÍAVINA P . ( 1 \ COMPEL J. í 2 )

1) Katedra jadrovej fyziky Matematicko-fyzikálnej fakulty

Univerzity Komenského, Bratislava

2) Krajská hygienická stanica, Bratislava

Detailné štúdium rôznych vplyvov na koncentráciu Rn

v domoch, v prevádzkach, ale tiež vo vonkajšej atmosfére vy-

žaduje spravidla kontinuálne sledovať koncentr i radónu.

Zariadením vhodným pre tieto účely je nami postavená mnoho-

sektorová scintilačná komora o objeme 4*5 1* Pozadie komory
r

je - 0.055 s"1 a celková detekčná účinnosť 1.7 s"1 / 1 Bq
222

Rn. V kontinuálnom í^žime je možné komorou určovať obje-

movú aktivitu radónu na úrovni 4 Bq.nT^ s presnosťou lepiou

ako 20 %,

V závere príspevku sú uvedené výsledky monitorovania ra-

dónu vo vonkajšej atmosfére a je prevedená ich analýza.
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EXPERIMENTÁLNÍ STANOVENÍ ÚČINNOSTI STERU PŘI MĚŘENÍ

POVRCHOVÝCH KONTAMINACÍ

HORÁK A. , NEUŽIL J.

Ústav jaderného výzkumu , Řež

Jedním z aspektů monitorováni pracovního prostredí je

měřeni povrchových kontaminaci-Úroveň kontaminace povrchů

radioaktivními látkami lze v zásadé stanovit dvěma

metodami — přímým měřením a metodou stěrů.

Při použiti metody stero způsobuje značnou nejistotu

ve stanovení povrchové kontaminace neznalost hodnoty

účinnosti steru,která je různá pro různé povrchy a závisí i

na dalších faktorech (zvlhcující kapalina, chemické a

fyzikální vlastnosti kontaminantu).

Experimentálně získané hodnoty účinnosti steru

stanovené pro některé běžné materiály jsou prezentovány v

předkládaném sdělení.
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STANOVENÍ ÍÍEPŘEňNOSTÍ PŘI VYHODNOCOVÁNÍ DOZIMETRICKÝCH

MĚŘENÍ

Á I.

Ústav dozimetrie záření ÍSAV, Praha

Je uveden nový způsob zpracování nepřesností podle do-

poručení BIPM z roku 1981. Nepřesnosti se dělí podle způso-

bu, jakým byla získána jejich numerická hodnota, na typ A -

objektivní nepřesnost, statistický odhad na základě opaková-

ní měření a typ B - subjektivní nepřesnost, odhad jiným

způsobem. Vyjadřují se ve formě směrodatných odchylek a sčí-

tají se (bez ohledu na typ) podle obvyklých pravidel matema-

tické statistiky, tj. ve většině případů kvadraticky. Jsou

uvedeny konkrétní příklady vyjadřování nepřesností některých

dozimetrických veličin.
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DÍLČÍ VÝSLEDKY SLEDOVÁZíí KOiíCEííTiiACÍ PLUTOKIA.Ai.SRICIA A CU2IA
VE VZDUŠNÝCH VÝPUSTECH JAuEIÍIJÉ BLEKTBÁHBnr 7-1 7 JA3L073EÍC:Í
BOHUNICÍCH

HOLGYE Z . ^ , FILGA3 fi.^, KAIZSii j

1) Centrum hygieny zářeni 1:13, Praha
2) Atomová elektrárna Jaslovské Bohunice, Jaslovské Bohunice

V roce 1988 a 1989 jsme v naši laboratoři pokračovali ve
stanovení koncentrací izotopů plutonia a zahájili jsme stanovení
koncentrací izotopů americia a curia ve vzdušných výpuetech
jaderné elektrárny V-l v Jaslovských Bohunicích, Odběry aerosolů
byly prováděny pomocí vzdušných filtrů umístěných ve ventilačním
komínu za filtračním systémem elektrárny. Transurany byly
separovány pomocí radioanalytických uetod a elektrodeponovany
na nerezový ocelový disk. Aktivita jednotlivých radionuklidů
byla měřena pomocí spektrometru alfa, Bylo zjištěno,že ve vzduš-
ných výpustech sledované jaderné elektrárny jsou prokazatelně
přítomny 2 5 9 » 2 4 0 P u , 2 5 8 P u , 2 4 1Am, 2M~20m a 2 4 4Cm. Koncentrace

^"* Pu ve vzdušných výpustech se ve sledovaném období pohybo-
vala v rozmezí 1,2 - 19»0 /uBq.m"-3, Koncentrace '"̂  Pu v tt-chto
výpustech je o *30% vyšší, Am je o n/20% nižší, 2^ 2Cm je o
v50?o vyšší a ^ C m o i»30/ó nižší než koncentrace '"^^'2i|"°Pu,
V práci jsou i uváděny celkové hodnoty vyijoiištěné aktivity Jed-
notlivých transuranů do okolního ovzduší ve sledovaném období.
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TERMOLUMINISCENČlfí SILIKONOVÉ DETEKTORY VYRÁBĚNÉ V ČSFR

HRUŠKA J.íl1, NEBESAŘ K., HAUBERT J.(2)

1) Rádioterapeutický ústav UNZ NVP, Praha

2) Lučební závody, Kolín

V práci jsou uvedeny termoluminiscenční silikonové detektory

vyráběné poslední dobou v ČSFR, jsou popsány jejich vlast-

nosti, základní charakteristiky a způsob použití.
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POROVNÁNÍ RADIAČNÍ ZÁTĚŽE PACIENTÔ PŘI VYŠETŘENÍCH VÝPOČETNÍ
TOMOGRAFIÍ, RADIODIAGäDSTICKÝMI A RADIONUKLIDOVÝMI POSTUPY

HUSÁK v / 1 ^ , LIDOVÍ L. ̂ , VARČEAJA V . Ž P } GUBATOVA D.J.^V

1) Klinika nukleární medicíny FN a LF UP, Olomouc

2) Katedra lékařské biofyziky ĽF UP, Olomouc

3) Lotyšská lékařské akademie, Riga

V klinické praxi se pacienti vyšetřují často jak klasický-

mi radiodiagnostickými postupy, tak i výpočetní tomografií a

radionuklidovými testy. Komplexní porovnání radiační zátěže

při uvedených vyšetřeních, pro něž je typické velmi nerovno-

měrné ozáření, je možné samozřejmě jen na základě efektivního

dávkového ekvivalentu, který dovoluje - vedle souboru dávko-

vých ekvivalentů v jednotlivých orgánech - vyjádřit radiační

zátěž těla jedinou hodnotou a rovněž odhadnout snadno riziko

vzniku stochastických biologických účinků záření spojené 3 vy-

šetřovacím postupem.

Naše práce se opírá především o literární údaje o efektiv-

ním dávkovém ekvivalentu u dospělých a dětí při výše zmíněných

vyšetřeních. Jsou zahrnuty rovněž některé naše předchozí publl to-

če s touto tematikou. Značné pozornost je věnována variabili-

tě hodnot radiační zátěže způsobené v radiodiagnostice např.

variabilitou nastavovaných parametrů, typem přístroje a j .

a v nukleární medicíně rozdíly v aktivitách aplikovaných ra-

diofarmak. Je sledována věková závislost radiační zátěže - za-

tímco při radionuklidových vyšetřeních tato závislost prak-

ticky neexistuje, při radiodiagnostických vyšetřeních roste

efektivní dávkový ekvivalent s věkem (hmotnost^) člověka. V ka-

tegorii dospělých rozdíly v efektivním dávkovém ekvivalentu

u většiny VT» radiodiagnostických a radionuklidových vyšetře-

ní nepřevyšují jeden řád.
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ODHAD DÁVKOVÝCH EKVIVALENTU Z EXPOZICÍ !.'. p. RADONU

ZAMĚSTNANC0 STÁTNÍCH LÉČEBNÝCH I.ÁTIÍ, JÁCHYMOV

HYBS K.

Státní léčebné lázné, st. podnik, radiologická laboratoř Jáchymov

Odhad efektivních dávkových ekvivalentů (Hp) je proveden

na základě dochovaných záznamů výsledků stanovení koncentrace

radonu v ovzduší balneoprovozu od roku 1962.

Od roku 1988 byl H£ odhadován na základě stanovení tzv.

koncentrace latentní energie měřením alfa aktivity filtru po

prosátí 100 1 vzduchu, dále na základě zjištování objemové ak-

tivity alfa zářičů integrální metodou pasivní stopové dozimet-

rie a konečně za použití osobních dozimetrů dceřinných produk-

tů radonu. Ve všech případech s dobrou shodou paralelně pro-

vedených měřeni.

Rekonstrukcí pracovišt a výstavbou nových balneoprovozu

bylo dosaženo významné snížení průměrné hodnoty ročního Hr

u profesionálně exponovaných osob. Neprofesionálni expozice

je pro většinu zaměstnanců na přijatelné úrovni s výjimkou

pracovníků v budově laboratoří. Od uvedení této budovy do pro-

vozu po rekonstrukci v roce 1978 byla provedena opatření,

kterými bylo dosaženo snížení průměrné hodnoty ročního Hp na

jednu desetinu původní hodnoty. Současná expozice je srovna-

telná s profesionální expozicí pracovnic balneoprovozu.

Jsou navržena další opatření ke snížení expozice.
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ČASOVÁ PRODLEVA PRI VYLEPTÁVÁNÍ STOP V POLYMFRNÍCH DSPK

CHARV/CT J . , HAVLENOVÁ J .

0D2 ČSAV,Praha

Standardními parametry proleptáváni stop nabitých

částic v detektorerh stop v pevné fá^i f'DSPF) jsou rychlost

leptání nezasaženého povrchu a rychlost leptání ve stopě

částice, resp. jejich pomér. Tyto parametry určuji

charakter vyleptaných stop, tedy i možnost jejich

spolehlivé registrace případně identifikace částice V

případě některých detektorů se však objevuje další významný

parametr počáteční časová prodleva proleptáváni stopy, tzv.

"etch induction time." Ukázalo se že tento parametr je

závislý na konkrétních podmínkách ozařování tj. brzdné

schopnosti dopadajících částice a přítomnosti či absenci

vakua. Byly testovány detektory typu CN 85 a CR 39.



SYSTEM Pk'i, AUTOMATICKÉ VYHODNOCOVÁN í STOPOVÝCH DETEKTORU

V 0D2 "SAV

CHARVA"'! J l ] ' , Ml K KS J . ( '"' '

1.) ÚD? ČSAV, Praha

2> TESSEK,Praha

Značné omezení praktického nasazení detektoru stop v

pevné fázi (DSPF) predstavuje velké pracnost jejich

manuálního vyhodnocení. Současný trend v oblasti aplikac:

DSPF směruje k automatizaci vyhodnocovacího procesu.

V ÚD7. ČSAV je v současné dobé kompletována konfigurace

zařízení pro automatické vyhodnocování DSPF. Jádrem sestavy

je universální analyzátor obrazu LUCIA II fy I.eitz Austria.

Na vývoji software se podílejí čs odborníci. Příspěvek

popisuje současný stav zařízení v ÚDZ ČSAV a možnosti

systému.
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NĚKTERÉ POZNATKY S PH7T.KC í RADONU A JEHO

PRODUKTU POMOCÍ STOPOVÝCH DETEKTORŮ

J . , PELNAR.OVÄ R

UDZ ČSAV,Praha

Vážnost hygienického problému způsobeného praktickými

koncentracemi dceřinných produktů radonu způsobila, že se

možnostmi jejich detekce v současné době zabývá velmi mnoho

pracovišť. Také v ÚDZ ČSAV se rozhodli rozšířit své

dosavadni zkušenosti s detektory stop v pevné fázi CDSPF) o

některá specifika spojená s jejich použitím pro detekci

radonu a jeho dceřinných produktů. V práci jsou popisovány

dosavadní zkušenosti získané při použití různých detekčních

geometrií a za použití různých typů DSPF (LR lib, CN 85, CR

39) v prostorách ÚDZ a v kalibrační komoře ÚHZ UP Kamenná.
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O , , r'î ".I.'J".J.Y. I , , í'Or.AVL.-. J .

ú s t a v ;••.•••/?. f l e k t r i r r . í , T r n a v a .

V }v\c;). -"-.í uveden- výsledky piatich exporimi-ritov, ktorými bola

ov°rova:i.i ú-i:;.'";0 3r r:jr./' :rov ;:r:..•-- ::yastenía JE V—̂ , r. . :-JU, po

pr'.o.-. rc-ku prtvaclz^y ĴLJ h ;o j.ialic:. rcr'cci; prev>ci::ky JL 7-2 a

I. dvoj bloku ii-DU.

Sú. porjvr; iJit parametre ndoorbérov naplnených rounyrr.i typr.i ak-

tívn-iio uhlia /V-2 u EDU/ a t iež vývoj ť/cľ.to parametrov po piatich

rokoch pri rôznom prieniku vlhkosti do ad^oľbérov.
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DOZIMETRICKÉ FÚLIE NA BÁZI ALANINU

JANOVSKÝ I.

Ústav jaderného výzkumu, Řež

Ozařováním kí ystal ického L-«C~alaninu vznikaj?' stabili/uvanO vulne IJĽL-

kály, v koncentraci úměrné absorbované dávce. Tyto radikály lze s tanu vi t nu;-

todou spektroskopie EPR a využít k dozimetrickým účelům.

Vhodnou formou dozimetru jsou folie vyrobené ze směsi kopolymeru etyléi-
(1 2)-vinylacetát a mikrokrystalického L-oc-alaninu ' ; na rozdíl od běžnějších

dozimetru, pripravovaných ve formě tablet či tyčinek, umožňují stanoveni di-

stribuce dávky v materiálu, zejména při ozařování elektronovými svazky. Folie

poskytují největší přesnost výsledků v oblasti dávek ~ 1 - 50 kGy, které jsou

aplikovány v radiačních technologiích. Odezva v této oblasti dávek nezávisí na

dávkovém příkonu.

Odezva dozimetru je málo závislá na teplotě při ozařování; při dávkách do

^10 kGy byl stanoven teplotní koeficient + 0,1 V C. Přítomnost kyslíku ani

vlhkost neovlivňují odezvu. Pokud jsou ozářené vzorky přechovávány při labora-

torní teplotě ve tmě, nedochází ani běheiu jednoho roku po ozáření k pozorova-

telnému poklesu odezvy. Dlouhodobé vystavení světlu však způsobuje fading.

K úbytku stabilizovaných volných radikálů ovšem doch;}/í při vyhřívání ozá-

řených vzroků, rychlostí rostoucí s teplotou a s absorbova • MJ dávkou. U vzorku

ozářeného dávkou 30 kGy poklesne odezva o 5 % za ~ 700 hodin při 72 °C a za
c 5

~ 100 hodin při 91 C; aktivační energie procesu činí 1 x 10 J/mol.

Dozimetrické fólie byly kalibrovaný ozařováním vzorků několika zdroji a to

jak ť- Co, tak lineárními urychlovači elektronů a získané výsledky jsou ve

vzájemném souladu.

Literatura

1. I. Janovský, J. W. Hansen, P. Černoch: Appl. Radiat. Isot. 39, 651 (1988)

2. I. Janovský, J. W. Hansen, P. Černoch, K. Vacek: Dozimetrická fólie na bázi
ň

alaninu a způsob její výroby. PV 689-87, Int. Cl.
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POUŽIT f 3K2KTRETU1 PRO DOZILIZTRII RADOI.'U

JÍLEK K / 1 ) , MOUČKA L.'2"1

1 ) ľ':3LA YťjPJT Přemysloru

2) Institut hygier.y .?. epidemiologie Praha

Problematika dozimetrie radonu a j oho dceřiných produktů není

z hlediska laírící techniky stále uspokojivě vyřešena.Princip

elektretoveho dosimefrru Jr.- využil ván pro dozimetrii £rama záření

a stále častěji se objevují řij;-11 kece 3tejn4ho principu p .-o

dozimetrii rsdonu.

V příspěvku je vysvětlen princip elektretoveho cozimetru pro

radon, jeho základní parametry a přehled používaných systémů.

Dále jsou popsány experimentální práce provedené autory,pre-

zentovány jsou výsledky a dal^í zkušenosti.
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STANOVENÍ DÁVKOVÝCH 1'ŘÍKONU GAMA V MlSTNOSTKCH OHYTNVCIÍ

OBJKKTŮ

JURÁK M.' ' i , BKLDA M. ' ] '

1 ) Výzkumný ústav pozemních stavci) Praha

V rámci státního úkolu N03-3ľ6-830 "F'ŕírodn; racnoak; i-

v i t-!3 ve stavebnictví" byly zpracovány a ověřeny metody sta-

novení dávkových příkonu záření gama ze stěn obytných míst-

ností obsahujících zvýšené koncentrace přirozených radionu-

klidů, zejména 22ť>Ra, 232Tll> 40K,

Účelem navržených zkušebních postupu je reprodukovatel-

né stanovení dávkového příkonu ve smluvených místech obyt-

ných místností. Zjištěné hodnoty jsou použity pro výpočet

charakteristického č í s la pro danou obytnou místnost, rodinný

domek nebo byt. Do hodnoty charakteristického č ís ia j KOU za-

hrnuty i hodnoty koncentrace 2 2 2 R n a jeho rozpadových pro-

duktů v ovzduší objektu a plošná ť.xhaJaco 12íkn ze stčn.

Charakteristické čís lo vyjadřuje situaci v objektu z hledis-

ka radiační zátěže obyvatel.



Opt. im i] izir:o měřeni nízkých -ikt.jvit. záření gama

•-; i [i t i !,H("i]ími lietektorv

.J!JRSO\A I.. .NOVÁKOVA O.

TEŠI.A VTiP.JT. rřfmyílPiií

iři \ ybrru M< : int. i J aŕŕn í ho detektoru pro měření nízkých

akt. i vit. zářeni janw .jsou kladeny nejvyšší .íadavky na

vysokou celkovou dpt.pkční úĚinnosl a nízké pozadí. Jsou

stanoveny podmínky pro vybřr rlct.pkčního systému a

geometrického uspořádaní detektoru a vzorku. Při vyberu jsou

zvažovány i provozně-technologické otázky, jako

např.množství vzorku, které je reálne k dispozici, vhodné

stínění a měřící čas.
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OVERENIE VLASTNOSTÍ TBRMOLUMINISCENČNÝCH MA.TERlZl.OV
6»7LiF(Mg,Cu,P) PRE POTREBY DOZIMETRIE V ZMIEŠANÝCH

N-GAMA RADIAČNÍCH POLIACH

KACLÍK S., NIKODÉMOVA* D.

Výskumný ústav preventívneho lekárstva, Bratislava

Abstrakt

Pre potreby dozimetrie n-f radiačných polí bol vo VTÍPL

dávnejšie vyvinutý albedo dozimeter používajúci TL dozimet-

re TLD-600 a TLL-700 firmy Harshaw.

V príspevku uvádzame výsledky porovnania základných

dozimetrických vlastností dozimetrov TLD-100, 600, 700 a

novovyvinutýoh čínskych TL materiálov LiP (Mg,Cu,P) a

LiP (Mg,Cu,P) ako aj výsledky overenia albedo dožime tra

s týmito materiálmi v praxi*
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PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S POVOZNÍM NASAZENÍM HORKING-I£HEL

METRŮ PŘI PROSPEKCI BYTOVÉHO FONDU

KILIÁN V . ' 1 ' , ZVOLÁNEK L.' l>, BREDAM.(1>

V příspěvku jsou uvedeny praktické provozní zkušenosti

z nasazení WLM model 3S od fy. SÍLENA ( I t á l i e ) při prospekci

bytového fondu. Je uvedeno i je j ich hodnocení z hlediska

spolehlivosti .
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MODELOVANÍ ODEZVY A TEORETICKÁ' KALIBRACE LETľiCKÍľHO

SPEKTROMETRU PRO MONITOROVANÍ RADIOAKTIVNÍCH LA'TEK
v ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

KLUSOŇ J.

Katedra dozimet-ie a aplikace ionizujícího záření

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praz«

V příspěvku je popsána stochastická metoda modelování

odezvy leteckého spektrometru vztažené k plošné aktivitě

radionuklidu deponovaných v povrchové vrstvě terénu.

Navržený postup vychází z modelování úhlově energetických

distribucí fotonových polí nad seminekoneonym zdrojem

simulujícím kontaminovaný terén a z modelování odezvy

scintilačního detektoru zvoleného typu, tvaru a rozměrů

ve fotonových polích takto stanovených úhlově energetických

charakteristik. Modelové výpočty umožňují stanovení

výškové závislosti expozičního příkonu, absolutní kalibraci

spektrometru ve smyslu stanovení spektrálního rozložení

detekované četnosti ve vztahu k plošné (nebo objemové)

aktivitě zvoleného radionuklidu nebo stenovení matice odezvy

detektoru spektrometru, studium vlivu distribuce radionuklidu

v povrchové vrstvě terénu apod.

Uvedené možnosti jsou demonstrovány na příKledeci

výsledků dosud provedených výpočtů.



PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ SYSTÉMU RADIAČNÍ KONTROLY

OKOLÍ JE TEMELÍN

KOC J., BENEŠ M.

Jaderná elektrárna Temelín

Obsahem panelového sděleni bude seznámeni s prístrojovým

vybavením laboratoře radiační kontroly okolí iLRKO) jaderné

elektrárny Temelín, která bude uvedena do provozu béhem roku

1990, Dále bude znázorněna koncepce bilančních měfeni

radioaktivních vypustí na. JE Temelín.



- 48 -

METROLOGIE A PŘIROZENÁ RADIOAKTIVITA VE STAVEBNICTVÍ

KOKTA L.* 1), ZVOLÁNEK L. < i >

1) Výzkumný ústav pozemních staveb Praha

V současné době roste počet organizací, které se

zabývají problematikou spojenou se zvyšováním radiační

zátěže obyvatel v důsledku zvýáeného výskytu přirozených

radionuklidů, zejsena pak 2 2 6Ra, ve stavebních materiálech a

2 2 2 R n v ovzduší obytných objektů. Vzhledem k tomu, že na

základě výsledků těchto měření jsou činěna rozhodnutí, která

vedou mnohdy k desetitisícovým dodatečným nákladům na

ozdravná opatření, je třeba, aby použité měřící metodiky i

používané metody měly odpovídající legální podklad, zejména

pak metrologickou návaznost na etalony příslušných

sledovaných veličin.

Je nutné konstatovat, že v tomto směru je situace v ČR

více než tristní. To se týká zejména celé problematiky

stanoveni koncentrací 2 2 2 R n a jeho dceřinných produktů.

Uspokojivá však není situace ani v oblasti stanovení

dávkových příkonů, integrální dozimetrie přirozených zářičů

alfa v ovzduší atd.

Situace vyžaduje urychlené řeěení, jehož některé

varianty se zde předkládají.
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REKOMBINACE V IONIZAČNÍCH KOMORÁCH PŘI KONSTANTNÍ IONIZACI

KOVÁŘ I., HORÁKOVÁ I.

Ústav dozimetrie záření ČSAV, Praha

Pro ionizační komory, v nichž ionizačním prostředím je vzduch

při atmosférickém tlaku, je odvozen a experimentálně ověřen vztah pro

účinnost sběru iontů n při konstantní ionizaci ve tvaru

<*l = 1 / (1 + bx/U + b 2.I s/U
2) ,

kde U je napětí na komoře, I je saturační proud při dané ionizaci a

b, a by jsou konstanty pro danou komoru.

V uvedeném vztahu jsou zahrnuty jak ztráty počáteční rekombinací

a difúzí, tak ztráty objemovou rekombinací.

Necht f, je účinnost sběru iontů při napětí U, vypočtená metodou

dvou napětí dle Boaga,

t1 = (u2 - q) / (u2 - 1) ,

kde u=U1/U2 a q=I,/I2 je poměr ionizačních proudů při napětích U, a IL.

Lze snadno ukázat, že - vyjadřuje-li m skutečnou účinnost sběru iontů -
i*

je relativní rozdíl mezi účinností sběru získanou metodou dvou napětí

a účinností skutečnou dán vztahem

Tato veličina, jak vidno, nezávisí na ionizačním proudu a je pro danou

komoru pouze funkcí součtu obou napětí.

Závěr je zřejmý: Systematické chyby při stanovení expozice (kermy,

dávky) v uživatelově svazku se nedopustíme, jestliže 'íčinnost sběru

iontů při kalibraci komory v kalibračním svazku i při měření v uživate-

lově svazku určíme metodou dvou napětí, přičemž ionizační proudy v obou

svazcích měříme při týchž hodnotách napětí U. a LL.
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PARAMETRE SÚČASNE PONÚKANÝCH URÝCHĽOVAČOV PRE RÁDIOTERAPIU

KRÁLIK G., BOČÁNEK J.

Národný onkologický ústav, Bratislava

Vývoj nových terapeutických ožarovacích prístrojov a ich na-

pojenie na počítače rozširuje možnosti využitia žiarenia i pres-

nosť aplikácie dávky do ložiska pri zohľadnení zaťaženia kritic-

kých orgánov a tkanív.

V ÚKO sme 15 rokov využívali pre rádioterapiu 42 MeV beta-

tron fy Siemens. Vzhľadom na opotrebovanosť zariadenia, častej-

šie poruchy a zvyšovanie cien náhradných dielov sme požiadali

MZaSV SR o zakúpenie nového urýchlovača. V rámci výberu nového

urýchlovača sme navštívili na pozvanie výrobcov GE CGR, Philips,

Siemens a Varian viaceré rádioterapeutické pracoviská vrátane vý-

robcov v Dánsku, Francúzsku a SRN. V referáte sú uvedené parame-

tre jednotlivých urýchlovačov doplnené informáciami získanými

priamo na klinických pracoviskách.



- 51 -

MONITOROVÁNI VÝTĚŽKU 14 MEV NEUTRONŮ Z TLUSTÉHO TERČÍKU

KRÁLlK M., POLPÁN J.

Ústav dozimetrie záření ČSAV. Praha

Nejpřesnější metodou pro absolutní určení výtěžku 14 MeV

neutronů produkovaných v reakci T(d,n)4He je metoda

asociovanvch částic. Tato metoda však není vhodná pro

rutinní monitorováni zvláště při vysokých výtěžcích neutronů

z tlustých terčíků, neboť dochází k radiačnímu poškození

Si-detektoru částic alfa a díky tloušťce terčíku se

uplatňují neurčitosti faktoru anisotropie. Pro rutinní

monitorování výtěžku neutronů byl proto sestaven monitor

založený na scintilátoru NE-213. V příspěvku je popsána

absolutní kalibrace tohoto monitoru metodou asociovaných

část i c.
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DOZIMETRIA A SPEKTHOSKOPIA NEUTRÓNOV V ZMIEŠANÝCH n~r POLIACH
POMOCOU TIDD

KUBl"r MIROSLAV
Hygienická s tanica hl.m.SR Bratis lavy

V r e f e r á t e , ktorý bude prezentovaný plagátovou formou. ukážeme
možnosti TIDD(Termoluminiscenčný Ihlový Diferenčný Dozimeter) ako
dozimetra a spektrometra neutrónov v zmiešaných n-y pol iach niektorých
zdrojov neutrónov,a le aj možnosti použi t ia v radiačných pol iach e ,y
urýchľovačov.

Na hornom obrázku je pr iebeh signáIuS(nC) z LiF(o) a LiF(+) vo
vodnom fantome p r i o ž a r o v a n í kolimovaným zväzkom (n,y) od Am-Be zdroja .

Na dolnom obrázku je obdobný pr iebeh S(nC) od nefiltrovaného(o) a
f i l t rovaného (o) zväzku (n,y) s Cd vrs tvami v LiF od neutrónového
g e n e r á t o r a a pr iebeh s ignálu v LiF u nef i l t rovaného (+) a f i l t rovaného
(A) zväzku všetko vo vodnom fantome.

AMN1OO.CSMU.STR79

l(cm)

NG-1 ,tvH-A(Cd)

I

T 1 1 1 1 1
1O 12 1 *

i [em3
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KALIBRACE A MOŽNOST POUŽITI STUDNOVÉHO POLOVODIČOVÉHO

DETEKTORU

KUČA P., VUONG THU BAC, MALÁTOVÁ I.

Centrum hygieny záření IHE, Praha

K práci byl použit studnový detektor firmy Canberra z

čistého germania o relativní účinnosti 15 %, hloubkou studné

•40 mm a průměrem i5 mm. Rozlišení detektoru pro energii 1,33

MeV je 2,2 keV. Kalibrace se provádí jak s monoenergetickými

zářiči, tak se zářiči s více energetickými liniemi. U zářičů

s kaskádními píky byla studována vhodnost jejich použití pro

kvalitativní i kvantitativní analýzu spekter. Veškeré

získané výsledky jsou pak posuzovány zejména z hlediska,

dosažení co nejnižší minimální detekovatelné aktivity CMDA).

Pro vzorky o malém objemu je při měření ve studni MDA téměř

o 1 řád nižší než při umísténí na čelo detektoru.

Použití kaskádních píku je studováno na příkladu

reálných vzorků se složitou smésí radionuk lidů. Za. příklad

sloužily aerosolové filtry z Jednotlivých stupňů kaskádního

impaktoru z odběrů z ventilačního komína jaderné elektrárny

VI.



- 54 -

KALIBROVANIE DOZIMETROV A ZDROJOV ŽIARENIA PRE RÁDIOTERAPIU -

8 ROČNÉ VÝSLEDKY

LAGINOVÁ V., BOČÁNEK 3.

Národný onkologický ústav, Bratislava

Vzhladom k tomu, že v našich republikách nie je zabezpečená

kalibrácia dozimetrov pre rádioterapeutické pracoviská v špecia-

lizovaných organizáciách, dostal náš ústav od ÚNM poverenie na

vykonávanie prác sekundárnej etalonáže ešte v roku 1982.

Referát je zameraný na ukázanie možnosti vykonávania prác

SSDL na rádioterapeutických prístrojoch, popri klinickej prevádz-

ke. Počas 8 rokov sa okalibrovali desiatky ionizačných komôr a

dozimetrov pre pracoviská v SR. Na pracoviskách, kde nie sú vy-

tvorené možnosti dozimetrie, boli okalibrované priamo zdroje žia-

renia. V rámci kalibračných prác sa zistili niektoré závady dozi-

metrov, na ktoré by užívate! pri práci neprišiel, spresnila sa do-

zimetria primárnych zväzkov žiarenia, ale hlavne sa prispelo k ús-

pešnejšej liečbe pacientov liečených žiarením.

Referátom chceme poukázať na potreby pravidelných kalibrácií,

ale hlavne na potreby vytvorenia možností kalibrácie. Napojením

našeho pracoviska na pracoviská SSDL v IAEA si sľubujeme ďalšie

zlepšenie našej práce a tým ďalšie spresnenie aplikovanej dávky

pacientom.
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MERANIE RÁDIOJÓDU V ŠTÍTNEJ ZĹAZE

LAHHAM A., FULOP M., HRABINA J.

Výskumný ústav preventívneho lekárstva, Bratislava

Pre odhad dávky v štítnej žľaze z vnútornej kontaminácie

rádiojódom je potrebné poznať retenciu rádiojodu v tomto or-

gáne ako funkciu času.

Jeden z problémov, s ktorými sa stretávame pri meraní rá-

diojódu v štítnej žľaze je nepresnosť v určovaní polohy štítnej

žľazy v krku (hľbka pod povrchom), veľkosť a s tým spojené chyby

merania vzhľadom na zoslabenie gama žiarenia v tkanive.

V snahe riešiť tento problém sme vypracovali metódu merania

rádiojodu v štítnej žľaze pomocou polovodičového detektora HPGe

s kolimátorom.

Kalibračné merania sa uskutočnili na troch fantómoch simu-

lujúcich ľudský krk. Detský fantom a fantóm dospelého človeka

boli skonštruované na našom pracovisku a boli porovnávané s ana-

tomickým fantómom štítnej žľazy, vyrobeným v USA špeciálne pre

onkologické pracoviská.

Metóda je vhodná pre meranie rádiojodu v štítnej žľaze

z hľadiska monitorovania obyvateľstva.
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MĚŘENÍ TĚSNOSTI UZAVŘENÝCH ZÁŘIČE S 2 2 6Ra S OHLEDEM

NA LIMIT 185 8q

LÁTAL F., BLUCúVSKÝ R., STAROSTOVÁ V., CHOC M.

Ustav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů

Jsou uvedeny výsledky porovnávacích měření stano-
226vení těsnosti zářičů s Ra emanační metodou a metodou

ponoření do scintilačního roztoku. Je uveden detekční

limit dosažitelný uvedenou laboratoří (jednokanálový

spektrometr gama, zařízení na měření s kapalnými scinti-

látory).



SOUČASNÝ STAV VÝROBY ETALONB RADIONUKLIDB

LÁTAL F., BIUÓOVSKÝ R., TRNĚNÁ V.

Ústav pro vý/kum, výrobu a využití radioizotopů, Praha

Je uveden stručný přehled vyráběných typů etalonů

s důrazem na rozšířený sortiment radlonuklidů a typů.

Jsou uvedeny rámcové dodací možnosti a informace o před-

pokládaném vývoji cen etalonů. Je citována vyhláška ÚNM

č. 93/88 Sb a informace dané Věstníkem ÚNM, stanovující

povinnosti uživatelů hlavních podnikových etalonů a vy-

braných provozních měřidel.
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STANOVANÍ JEDNOTLIVÝCH KOíiPONÄNTU SMÍSNÍHO POLÍ NiUTRON

GAMA POMOCÍ TKÁNIáK\řIVALi!NTNÍHO PROPORCIONÁLNÍHO POČÍ

LINH H.^. , 3AB0L J.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT Praha

Při zpracování mikrodoziinetrických sšření smésnálio

pol"; n-gama pomocí fclcrniekvivalentního proporcionálního

počítače (TJCPPJ Je cojad aaoaracní táchnika J 3 dno tlivých

slo.jek pole prováděna různýaii metodami : aproximací

fotonové složky pomocí určitého referenčního gama -

spektra, použitím nominálního prahu rozlišujícího

fotonu/ou a neutronovou složku, atd., jež nejsou

dostatečně přesné. Práce se zabývá možností aproximace

fotonové složky použitím souboru vybraných referenčních

spekter monoenergetických fotonových záření, jež jsou

vypočítány metodou iViOnte - Carlo a ověřovány pomocí

experimentálních dat. Na základě důkladného rozboru

odezvy TdPP pro fotonové záření a diskuse o výhodách a

nevýhodách uvedené metody v konkrétních experimentech se

prokázala vhodnost její praktické aplikace v neutronové

dozimetrii •
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VNITRNÍ KONTAMINACE CS 137 U ČS. OBYVATELSTVA

V LETECH 1965 AŽ 1990

MALATOVÁ I., DRÁBOVÁ D., ČESPÍROVÁ I.

Centrum hygieny záření IHE, Praha

Celotělový počítač v CHZ IHE (tehdy v Ústavu hygieny

práce a chorob z povolání) byl zbudován v roce .1962. V roce

1965 bylo provedeno mezinárodní porovnání měřeni vnitřní

kontaminace 2 osob, u nichž se porovnávala změřená retence

Ra 226, Sr 90, Cs 137 a K 40. Stejné detektory a stejný

kalibrační postup se pak používal až do roku 1985, kdy se i

pro rutinní měřeni začalo používat polovodičového detektoru.

Po celou dobu se na celotélovém počítači provádělo

pravidelné monitorování osob pracujících s otevřenými zdroji

záření, dále byly měřeny velké skupiny liJí pro různé

studie. U všech těchto lidí byla až do druhé poloviny

sedmdesátých let měřitelná retence Cs 137.

V současné době byly všechny tyto údaje shrnuty a

doplněny o nepřímé stanovení vnitřní kontaminace

prostřednictvím měření moči a na jejich základě odhadnut

průměrný úvazek efektivního dávkového ekvivalentu z vnitřní

kontaminace Cs 137 pro jednotlivce. Výsledky jsou porovnány

s obdobnými studiemi z jiných zemí.
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f OP I S PROSTOROVÝCH NEHOMOGENXT DEPOZICE ENERGIE POMOCI K L AS TRU

V. Michalik

SÚJV Dubna, SSSR

Pojem kvalita záření úzce souvisí s prostorovou distribucí

energie deponované v ozářené látce. V současné dobe se ke

specifikaci kvality záření používají fyzikální charakteristiky

jako je lineární přenos energie, radiální distribuce dávky,

frekvenční, resp. dávkové střední hodnoty lineální energie,

proximitní funkce apod. Tyto charakteristiky vsak neodrážejí v

dostatečné míře prostorové aspekty depozice energie, což lze

dokumentovat na mnoha chemických a biologických účincích záření.

V práci je prezentován jeden z možných přístupů k popipisu

prostorových nehomogenit deponované energie pomocí k 1 astrů.

Schopnost stopy vytvářet klastry se vyšetřuje k-means metodou,

kdy růst klastrů je omezen zvoleným parametrem klasterizace. Pro

rôzne druhy záření a parametry klasterisace jsou vypočtena

•frekvenční rozdelení klastrô g(j,p) udávající střední počet

klastrů j-tého řádu, vytvořených daným typem záření na jednotku

deponované energie při zadaném parametru klasterizace p. Pro

srovnávání radiačních účinků lze použít Ftřední hodnoty těchto

rozdělení. Dále jsou diskutovány kritéria pro výběr parametru

klasterizace a možnosti využití získaných poznatků v teoriích

biologických účinků záření.
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RÁDIOHYGIENICKá PROBLÉMY PRI APLIKÍCII NEUTRÓNOV

V BRACHYTERAPII

NIKODÉMOVÉ D., 1 ) HRABOVCOVA* A. 1 ), VIČANOVA* M. 1 )

TAČEV T.2\ KRYŠTOF V.2^

1) Výskumný ústav preventívneho lekárstva, Bratislava

2; Výskumný ústav klinickej a experimentálnej onkológie,

Brno

Abstrakt

oco

Klinická prevádzka brachyterapie pomocou 3 Cf zdro-

jov neutrónov vyžaduje zabezpečenie ochrany a bezpečnosti

praje aplikujúceho a ošetrujúceho personálu, vhoäné moni-

torovanie prostredia i osôb a to pri príprave ožarovačov

k aplikácii, samotnej aplikácii na pacientovi, ako aj v oko-

lí pacienta s aplikovaným žiaričom. V referáte budú disku-

tované uvedené problémy a odhad osobných i miestnych prí-

konov dávkového ekvivalentu n + gama na pracovisku bra-

chyterapie vo Výskumnom ústave klinickej a experimentálnej

onkológie v Brne.



NOVÝ OZAŘOVACl PAVILON RÁDIOTERAPEUTICKÉHO ÚSTAVU V PRAZE.
NOVOTNÝ J. a kol.
Rádioterapeutický ústav ÚNZ NVP, Praha

V tomto roce byl v Radioterapeutickém ústavě ÚNZ NVP otevřen

nový ozařovací pavilon vybavený dvěma lineárními urychlovači

SATURN 43 a ORION 6, dvěma kobaltovými ozařovači CHISOBALT,

jedním ozařovačem CESIOTHERAX 3N a dvěma RTG jednotkami lOOkV

a 250kV.Kromě uvedených zdrojů je pracoviště vybaveno simulátorem

VERASIM, plánovací konzolí TARGET , plánovacím počítačovým

tomogramem CT MAX,sonografií. Pro přenos dat od plánovací

jednotky k ozařovačům slouží počítačová sít vytvořená

z verifikačních a informačních počítačů SINCER. V současné době

se buduje i počítačová sít pro přenos běžných dat o pacientech.

Vedle úkolů rádioterapeutických bude pracoviště plnit

i funkci sekundární standardizační laboratoře pro MZ ČFR

K tomuto účalu je vybaveno ozařovačem CHISOSTAT a dozimetrickou

technikou zahrnující kalibátor napětí a proudu, PC řízenou

dozimetrickou jednotku KEITHLEY s řadou nejrůznějších komor.

Pro provádění klinické dozimetrie in vivo, jakož i pro provádění

srovnávání absorbovaných dávek je pracoviště vybaveno

termuloniniscenčnim dozimetrém HARSHAW 4000.

V práci budou uvedeny základní parametry svazků všech

ozařovačů, především s hlediska jejich možného dozimetrického

využití, jakož i nástin organizace oddělení, způsob provádění

dozimetrických prací a způsob zajištění kvality rádioterapie na

pracovišti.Podrobnější údaje o jednotlivých součástech

dozimetrického systému bude předložen v referátech jednotlivých

spolupracovníků.
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PRŮCHOD 14 MEV NEUTRONŮ SFÉROU Z TITANU A JINÝCH MATERIÁLŮ

\OV0TIW T.

Ústav dozimetrie zářeni ČSAV. Praha

V plakátovém sděleni jsou prezentovány výsledky výpočtů

transportu 14 MeV neutronu některými materiály, které budou

pravděpodobné použity při konstrukci termojaderného

r e a k t o r u

Je d i s k u t o v á n vliv vstupní cli p a r a m e t r ů v p o u ž i t é m

transportním kódu AN1SN na počítané spektrum. Zejména pak

vliv zadaní zdroje neutronu.

Spočtena spektra jsou srovnaná s výpočty provedenými v

LAfc. Moskva a se spektry získanými experimentálně v ÚDZ ČSAV.
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POZNÁMKY K ELEKTRONOVÍ ROTAČNÍ OZAŘOVANÍ TECHNICS

OTT O.

Výzkumný ústav klinické a experimentální onkológie, Brno

Technické vybaveni terapeutických urychlovačů elektronů

umožňuje jejich využití pro rotační ozařovací techniky elek-

tronovým i brzdným zářením. Jsou uvedeny klinické požadavky

na tuto ozařovací techniku a naznačeny její výhody i nevý-

hody. Jsou popsána měření, která provázela vývoj vhodného oza-

řovacího přípravku pro elektronovou rotační terapii až po jeho

definitivní podobu. Je předloženo výsledné pole záření, jeho

dozimetrické charakteristiky a aplikační možnosti. Pozornost

je věnována brzdnému pozadí. Specielní ozařovací podložka na

pacientském 3tole odstraňuje nežádoucí vliv změn vzdálenosti

ohnisko-kůže na dávkové rozložení při reálných ozařovacích

podmínkách.
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EXPERIMENTÁLNÍ STANOVENÍ H*(1O) a H'(10,a) PRO ZÁŘENÍ I37Cs A

SVAZKY ZÁŘENÍ X S ÚZKÝM SPEKTREM

PKRNICKA F(1! LUND E!2! CARLSSON C A ! 2 ! GULLBERG OÍ3!

LINDRORC. LÍ3! SAMUELSSON G < 3 )

(1) Ústav dozimetrie záření ČSAV. Praha

(2) Dept . of Radiation Physics, Faculty of Health Sciences.

Linkoping University, Sweden

(3) National Institute of Radiation Protection. Stockholm.

Sweden

Současná radiační ochrana je založena na principu monito-

rování s cílem ověřit, jak jsou plněny požadavky systému limi-

tu odvozených z dávkových ekvivalentů v jednotlivých orgánech

a jejich váženého součtu, tj.efektivního dávkového ekvivalen-

tu. Operační veličiny pro externí ozáření byly definovány v

ICRIi 39.

S pomoci 7 iozimetru byly experimentálně stanoveny hod-

)|( 1*37

noty H (10)/F a hodnoty H1 (10.a) pro svazek ' Cs a tři svaz-

ky zářeni \ s úzkym spektrem. Vlastní ICRU koule byla

simulována kouli z PMMA. Experimentální výsledky jsou srovnaný

s teoretickým výpočtem pomocí metody %lonte Carlo.
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SPEKTRÁLNÍ CHARAKTERISTIKY STANDARDNÍCH SVAZKL ZÁŘENÍ X

PERN I OKA FÍ' . MICH.aiK V M > . KODL O ( Z ). PACHOLÍK jí1>;

(1) Ústav dozimetrie záření, Praha

(2) Institut hygieny a epidemioi og i e . Praha

V oblasti kalibrace dozimetru a ureetw jejich energetické

závislosti, spadající do kompetence kalibračních laboratoři,

je většina národních doporučeni odvozovaná 7 doporučeni ISO

4037. Toto doporučeni specifikuje charakteristiky svazků z

způsoby jak lze svazky realizovat. V doporučeni se dale praví,

že každá referenční laboratoř by měla spekt rumet r ickym měřením

ověřit, že hodnoty středních energií a rozlišeni souhlasí v

mezích +-3% a +-10% s doporučovanými hodnotami.

Polovodičovým Ge(Li) detektorem bylo změřeno 67 spekter

svazků záření X. generovaných na zařízeni Isovolt U.S-2 s tru-

bicemi KB 150 a KB 400. Byly realizovaný celkem tri skupím

standardních svazků, které svým charakterem odpovídají svazkům

s úzkým spekt rem, svazkům se širokým spektrem a svazkům s

vysokým expozičním přikonem dle specifikace ISO.
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VYUŽITÍ OSOBNÍHO POČÍTAČE PRO EVIDENCI A VYHODNOCOVÁNÍ

DOZIMETRICKÝCH CHARAKTERISTIK OBYTNÝCH OBJEKTŮ

PĚKNÁ M . " 1 ) , BREDA M.*1', ZVOLÁNEK L. <l»

1) Výzkumný ústav pozemních staveb Praha

Výsledky dozimetrických měření z terénní prospekce

obytnýcn objektů jsou zpracovávány a archivovány pomocí

osobního počítače Olivetti M290 komaptipabilního s IBM

PC-AT. Tento počítač je vybaven kromě pevného disku o kapa-

citě 100 MB také optickým diskem typu WORM pro trvalou ar-

chivaci dat o kapacitě 200 MB.

Data z terénní prospekce obytných objektů jsou zpraco-

vávána pomocí programu DOMKY pracujícím pod databázovým sys-

témem FoxBase 2.11. Tento program byl vytvořen pomocí pro-

středku FoxView (prostředek pro objektově orientovaný návrh

struktury databáze a vstupních a výstupních sestav) a pro-

gramového generátoru FoxCode. Program je plně interaktivní

s plnou autoriiatickou kontrolou zadávaných dat. Ze zadaných

dat počítá ekvivaletní měrnou aktivitu radia 226, roční dáv-

kový ekivalent pro zevní ozáření gama, odhad dávkového ekvi-

valentu vnitřního ozáření, kritérium zavadnosti a odhad cel-

kové radiační zátěže.

Program je vzhledem k způsobu návrhu jednoduše modifi-

kovatelný podle přání ev. dalších uživatelů.
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ELEKTRONICKÉ VYBAVENI PRO EXTRAťOLAČNÍ MÉRENÍ AKTIVITY

RADIODUKLIDO METODOU POČÍTAČOVÉ DISKRIMINACE

Plch J., Důtka Z., Zídek V., Bucháček J.

Ústav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů, Praha

Metoda počítačové diskriminace nahrazuje klasickou extra-

polační metodu stanovení aktivity radionuklidů, kdy se dis-

kriminační úroveň v |S kanálu mění postupně a zpracovávají se

integrální počty impulzu.

Referát stručně popisuje elektronickou aparaturu pro tuto

metodu, která využívá kumulace koincidenčních a antikoin-

cidenčních spekter. Podrobněji je popsán mnohokanálový analy-

zátor 4x256 kanálů, který byl pro tuto aplikaci v tJWVR

vyvinut.

Vstupní impulzy jsou amplitudově analyzovány a podle kom-

binace vstupních logických signálů COIN1 a C0IN2 jsou pak za-

řazeny do jedné ze čtyř nezávislých sekcí po 256 kanálech.

Obsahy jednotlivých spekter je možno přenášet přes normali-

zované rozhraní V24 do počítače k dalšímu zpracování.
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METOD* MONITOROVANÍ A ODHADU DÁVKY OD ZEVNÍHO ZAPĚNI

PROUZA Z..BUČINA I.

Centrum hygieny záření,IHE.Praha

V období po havárii černobylské jaderné elektrárny

dochází k urychlenému dobudování čsl. monitorovací síté ,

která má. zajistit včasné zjištění případné radiační havárie

izískáváni a sbér dat.umožňujících odhad havárii způsobených

dávkových zátěží obyvatelstva od zevního i vnitřního

ozáření. Jsou popsány principy a metody používané v této

síti pro monitorování zevního záření, jak na principu měření

integrálních hodnot,tak příkonů dozimetrické veličiny,jakož

i problémy související s interpretací výsledků těchto

měření.

Na bázi dat získaných po havárii černobylské jaderné

elektrárny jsou analyzovány metody odhadu efektivních

dávkových ekvivalentů za jednotlivá období po havárii a 1s<->u

srovnány s hodnotami v okolních evropských státech.
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DÁVKOVÉ EKVIVALENTY V CELOSTÁTNÍ SLUŽBĚ OSOEfľf DOZIMETRIE NEUTROtfU

PRÍ'SA J. 1\ TROUSIL J. 1\ PROUZA Z.2^

1) Ústav pro výzkum, výrobu a využití radioizotop! Praha

2) IHE - Centrum hygieny záření Praha

Jsou diskutovány výsledky statistických zpracování ročních

dávkových ekvivalentů od neutronů, měřených v celostátní službě

osobní dozimetrie tfVWR. Dále Jsou uvedeny některé faktory ovliv-

ňující přesnost a správnost měření, jako dlouhodobá hodnocení

průběhu pozadí a kalibračních hodnot* Jsou diskutovány níkteré"

zdroje možných chyb, projevující se převážně při měření malých

dávkových ekvivalentů a uvedeny možnosti zkvalitnění celostátní

služby osobní dozimetrie neutronů. Uvedená statistická zpracové-

aí navazují na sdělení v předchozích letech, např. na referát

Průša a kol., uveřejněný v Bánské Bystrici 1989.
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VÝSLEDKY DLOUHODOBÉHO SLEDOVANÍ AEROSOLOVÝCH VYPUSTI Z JE VI

JASLOVSKÉ BOi'UNirE

RULÍK P.'1' , BUČINA I.'1' , DRÁBOVA D.'1' , MALÁTOVÁ I.'1' ,

KAIZER J .' 2 )

1) Centrum hygieny zářeni IHE, Praha

2) Atomovď elektrárne Jaslovské Bohunice, Jaslovské

Bohun ice

Z ventilačního komínu JE VI Jaslovské Bohunice jsou

dlouhodobě odebírány vzorky aerosolů obsažených ve výpustech

do ovzduší. Odbér se uskutečňuje velkoodběrovým čerpadlem

firmy Síerra-Misco C typ 8O8O) s regulátorem konstantního

průtoku C typ 5OOO) . Objem prosátého vzduchu jedním fil -»m

činí několik tisíc metrů krychlových. Používaným filtračním

materiálem je tkanina FPP-15-5,5 z SSSR. Odebrané vzorky

jsou měřeny polovodičovou spektrometrií gama.

J© provedeno porovnání aktivit významných radionuklidů

nalezených v aerosolech ve vypouštěné vzdusnině jednak za

normálního provozu a jednak v době odstávky od roku 1985 až

do poloviny roku 1989.
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VELIKOSTNÍ DISTRIBUCE AEROSOLOVÝCH ČASTÍC VE VÝPUSTECH Z JE

VI JASLOVSKÉ BOHUNICE

R U L Í K P.'*> , B U Č I N A I. ( I > , M A L Á T O V A I.'1' , K A I 2 E R J . < 2 Í

1) Centrum hygieny zářeni IHE, Praha

2) Atomové elektrárne Jaslovské Bohunice, Jaslovské

Bohunic©

Ve ventilačním komínu JE VI Jaslovské Bohunice je od 2.

poloviny roku 1989 trvale odebírán a rozdělován podle

velikosti aerosolů vzorek aerosolu odebraný z vypouštěné

vzdušníny. K tomu účelu je používán pětistupňový nebe

šestistupňový kaskádní írapaktor firmy Sierra Andersen

napojený na velkoobjemové čerpadlo firmy Sierra-Misco C typ

8O8O) s regulátorem konstantního průtoku C typ 5000). Objem

prosatého vzduchu v jednotlivých odbérech činí několik tisíc

metrů krychlových. Odebrané vzorky aerosolu jsou

vyhodnocovány polovodičovou spektrometrií gama a pro zjištěné

radionuklidy je stanoven aktivitní medián aerodynamického

průměru ÍAMAD5 a geometrická směrodatná odchylka velikostního

rozděleni aerosolu. Jsou porovnány hodnoty AMAD jednotlivých

radionuklidů za normálního provozu a za odstávky jednoho z

reaktorových bloků. Je provedeno srovnání s hodnotami AMAD

získanými v témže místě v roce 1985 C 12 odběrů pětistupňovým

kaskádním impaktorerrO .
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DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ AKTIVITY RADIOCESIA V AEROSOLU OVZDUŠÍ

PRAHY

RYDAČhk K . TOMÁŠEK M.. K ILHtLMOVA L.

Ustav dozimetrii? /aŕeni ČSAV . Praha

Je předložen soubor výsledku stanovení Cs a Cs v

aerosolu ? přízemních vrstev atmosféry za období 1986-1988.

Vzorky jsou odebíraný ve 1koobjemovou stanicí vlastni kon-

strukce, umístěnou v areálu FN Na Bulovce. se špičkovým

výkonem JUO m h prosátého vzduchu. Používané vláknité filtry

jsou před y-spektroskopickou analýzou zachycených radionukli-

dů slisovány do tvaru tablety.

Vedle výsledků stanoveni objemových aktivit umělých

radionuk 1 idú "" Cs a Cs jsou dále uvedeny úrovně přirozeně

aktivních nuklidů Be a K a jsou diskutovány pozorované

změny ve vývoji objemové aktivity Cs vzhledem k ostatním

uvedenvm radionuk1 i dům.
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DOZIMETRICKÉ APLIKACE NÍZKOTLAKÝCH TKÁŇOVÉ EKVIVALENTNÍCH PROPOR-

CIONÁLNÍCH POČÍTAČŮ

SABOL.J. , PRŮCHOVÁ,H.

Fakulta Jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT Praha

Práce podává rozbor a analýzu možností použití různých typů

nízkotlakých tkáňové ekvivalentních proporcionálních počítačů v

dozimetrii ionizujícího záření. Zvláštní pozornost Je věnována

aplikacím těchto detektorů pro stanovení Jednotlivých složek

směsného záfení n-gama zejména s ohledem na interpretaci Jejich

odezvy pro potřeby ochrany před zářením. Dále Jsou diskutovány

ndkteré aktuální otázky spojené s optimalizaci zpracování a vyhod-

noceni výstupního signálu tkáňové ekvivalentních proporcionálních

počítačů, včetné dekonvoluce pfíslužných amplitudových spekter.

Popisované metody Jsou dokumentovány výsledky získanými měřením v

radiačním poli neutronového zdroje Cf.
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iNOVÄ POLOEMFIRICKA METODA KALIBRÁCIE POLOVODIČOVÝCH

DETEKTOROV

.SLAVIK! O. . Výskumný ús>Lav j a d r o v ý c h e l e k t r á r n í , T r n a v a

ľíová pi-i r. i.ji i i i cká k a l i b r a č n á mt-Lé-da j e z a l o ž e n á na nami

uvdiiuiíi model.i. ktui-> umožňuje v y j a d r e n i e p i k o v e j a j

i-eiki.'Vtťj ú č i n n o s t i bodových iicixiili.v v z á v i s l o s t i od e n e r g i e

ž i a r e n i a <J puluhy 2 Lrfi i č a nad Cleliiuu plochou HPGe detekLora

ciku a j od dlji>(jX'ijCiitf j hi úbky nidúi-i iďluv mťdiii buduvvm ž i a r i č o m

a dfLekLui vjm. Dva iit-jij'. :._.• paiameLie iiiodt-J u kt-urými sa

vvjadiu.it.1 zďviblubC leJaLXviiej úciiuiutíLi Cpikuvt j ot.j celkovej !)

ud poloii>' žiaiiča (.efektívny geometrický faktor) ako aj

efektívnu? ^Iknte absui bčné dúvkv fotónov. sú vyjadrené

pi íi.lužnviiii empirickými vzCctlmii v i;ávii>losti iba od

f vv, i k J I n vi_ií p a r u i i i t . ' t i ' o v H r G t ; J t L t k L u i d . T i u t í m p d i d i n t t r ú m

modelu je voľna kaiibračn/i konštanta. zavisl/t iba od energie

zidíeiiid. ktoiú možnú .'jtciiioviíV kdl ibi di-iiym itit i an i in žiaričuv o

aktivite v ľubovolnej dobre definovanej geometrii

Sú uvedené a porovnané zitíkané údaje kalibračných meraní

pit? bodové d kvdpdlné valcové žiariče v netesnej geometrii

tnei aiiid CIO cm nad detektoronO . ktoré poskytujú porovnateľné

v ýiltdky. Diskutované i»ú ďaľiSie experimentálne výsledky,

potvi-dzujúce vvsukú pies»not>C modelu C ± 2 až 3 XO pre široký

rozsah entigifc žiarenia,merných hmotnosti vzorkyCaž po

vzorky kovovélio železa!) a variabilnú geometriu merania (nad

detektorom!) ako aj geometriu vzoriek nepresahujúcej

svojimi priečnymi rozmermi čelnú plochu HPGe kryštálu.
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CASOVY VÝVOJ HĹBKOVÉHO ROZDELENIA 1 3 4CsV PÔDACH VO

VYBRANÝCH LOKALITÄCH CSFK

SLAVIK O. , BACEK D. , KRÁSNY D.

Výskumný ústav jadrových elektrárni,Trnava

Sú uvedené a diskutované výsledky trojročného terénneho

prieskumu hĺbkového terénneho rozdelenia radiocézia v

neobrábaných pOdach. Celkove bolo analyzovaných okolo 350

vzoriek pudy a 65 hĺbkových profilov pochádzajúcich z 23

rôznych lokalit, v ČSFR najma v okoli JE a z miest so zvýšeným

depozitom rádionuklidov po £ernobyli»kej havárii.

Pre sledovanie časového vývoja hĺbkového rozdelenia bol

pre jednotlivé profily určovaný príslušný empirický medián

rozdelenia. Podľa zistených výsledkov je možné ukázat. že

empirický medián hĺbkového rozdelenia Cs v neoraných pôdach

MECt3 tesne koreluje aj v terénnych podmienkach s funkciou

druhej odmocniny času:

NECt>=MQ Y~Z Ct-doba od depozície} ,

kde konstanta úmernosti M charakterizuje Uaný rádion'iklid a

príslušnú lokalitu. Sledovuné lokality bolo inožíié orientačne

zoskupiC podľa veľkosti konštanty M Q C Cs~> do Štyroch skupin

s priemernými hodnotami NQod 0.45 do 2.1 cm.rok" a

Štandartnými odchýlkami od 10 do 25 '/í.

Pre okolie JE EBO, EDU, EMO a typické hlinité a zásadité

pôdy C13 sledovaných lokalit,} možno M o oceniC priemernou

hodnotou:

Mo=0.79±0.12 ĽBI. i-ok~1/2
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MODELOVÉ VÝPOČTY SIŘENI RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK Z JE ZA

NORMALNIFIO PROVOZU

SMUTNÝ V. ( 1 ), LEHMANN M. ( 2 )

1/ Závod Energetické strojírenství, s.p. ŠKODA, Plzeň

2) Ostav jaderného výzkumu, Rež u Prahy

V letech 1988-90 byl v ZES s.p. SKODA Plzeň vytvořen

výpočetní program řešící šíření radioaktivních látek z JE

při normálním provozu a příslušné radiační důsledky pro

obyvatelstvo.

V příspěvku jsou stručné popsány výpočetní možnosti

programu. Rovnéž jsou uvedeny výsledky vypočítané programem

pro výpuste do atmosféry za normálního provozu v případě

lokalit JEDU a JEBO. U lokality JEBO jsou navíc pro některé

veličiny porovnány vypočítané hodnoty s měřenými.
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LAVINOVÝ DETEKTOR ZÁŘENÍ

SOPKO B.

Fakulta jaderná a -fyzikálně inženýrská ČVUT, PRAHA

VÍT V.

s. P. Monokrystaly TURNOV

Byl zkonstruován a odzkoušen kremíkový lavinový detektor

ionizujícího záření, který pracuje na dále uvedeném principu.

Sekundární nabitá částice procházející tenkou ochuzenou

vrstvou lavinové diody < cca 1 um > v ní generuje pouze

" malé množství " nábojů, které obecně nezávisí na její počá-

teční energii. Tyto náboje díky prítomnosti velkého elektric-

kého pole jsou urychlovány a získávají tak schopnost vytvářet

lavinovou generaci nosičů proudu ( párů elektron - díra ).

Tím se zvyšuje vzniklý náboj a zvyšuje se tak odstup užiteč-

ného signálu od šumu.

Nábojová spektra měřená mnohokanálcvý.n amplitudovým ana-

lyzátorem byla podle očekávání " bílá " , s klesající ampli -

tudou pro rostoucí energie. Byly změřeny odezvy na záření „

gama ^^Am, a 7Co a i :"Cs.

Do budoucnosti se uvažuje též o konstrukci scintilátoru

s popisovaným lavinovým detektorem.
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POLOVODIČOVĚ DETEKTORY ZMENÍ SATIA S VYSOKOU CITLIVOSTÍ

SOPKO B., PAVLO J., MACHA I.

Fakulta jaderná a -fyzikálně inženýrská ČVUT, PRAHA

V rámci výzkumné práce jsme se zabývali dalším

zdokonalením technologie výroby křemíkových dátektorů ioni-

zujícího záření, a to planární technikou.

Byla připravena řada pěti funkčních vzorku plošných

detektorů dávkového příkonu záření gama s různými rozměry

čtvercové aktivní plocny. Od každého rozměru jsme zhotovili

několik desítek (u větších rozměrů) až stovek (u menších

rozměrů) detektorů, jejichž vlastnsti byly proměřeny.

Optimalizovaný technologický postup, jak byl na zákldě

dlouhodobých prací vyvinut poskytuje vcelku dobrou výtěž-

nost. Kriteriem pro dobrý detektor je reprodukovatelná a

stabilní volt-ampérová charakteristika s nízkým závěrným

proudem. Ukazuje se, že lze s touto technologií a s čs.

křemíkem dosáhnout závěrných proudů do 30 nň/cma při

závěrném předpětí UR ™ 30 V.

Následující tabulka přináší přehled některých dosažených

výsledků :

T Y P

čipu

I-

ROZMĚRY ŽUM ZÁVĚRNÝ PROUD CITLIVOST I

mm <k«v) (nA) - U«-30V (imp/^Sy) 1

I KPB 020-QP

I KPG 040-QP

I KPG 070-QP

I KPG 0120-QP

2,Ox 2,0

4,Ox 4,0

7,Ox 7,0

12,0x12,0

I KPG 0160-QP 16,0x16,0

<30

<40

3,5

5

15

40

75

—
210

650

-

3400

Jako zářič gama byl použit izotop 1 3 7 C s .
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STANOVENÍ DÁVKOVÝCH VELIČIN VE SVAZCÍCH NEUTRONU POMOCÍ

SPÁROVANÝCH IONIZAČNÍCH KOMOR

SPURNÝ F., VOTOCKOVÁ I.

ABSTRAKT:

V příspěvku je popsán měřící systém určený ke stanovení

dávkových veličin ve svazeich neutronů a záření gama.

Detekčním čidlem jsou spárované ionizační komory, jedna z

tkániekvivalentní plastické hmoty typu A 150, druhá z

hliníku, obě o objemu 1,42 cm .

K vyhodnocování ionizačního proudu bylo na pracovišti

zkonstruováno několik generací zařízení založených na měření

napětí na "předzasilovačích" o hodnotách pracovního odporu

1O až 10 Ď. Zařízení umožňují současná měření příkonových

i integrálních veličin, dynamický rozsah měřitelnosti

příkonu kermy s využitím laboratorně zhotovených přístrojů

je 10~6 až 10~* Gy. s~*

V r.1990 byl k vyhodnocení signálu komor zakoupen

programovatelný elektrometr Keithley 617. Jeho použití

slibuje rozšíření rozsahu měřitelných veličin, zejména

snížení nejméně o 1 řád a další zlepšení reprodukovatelnosti

měření (doposud typicky TO,1% (2cr ) . Jsou uváděny první

výsledky testů a měření a diskutovány možnosti využití

celého systému v ČSFR.
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DOZIMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY SVAZKU ZÍRENÍ KLINICKÉHO

KOMPLEXU U FÁZOTRONU SOJV DUBNA

SPURNÝ F., VOTOCKOVA I.

Ústav dozimetrie záření ČSAV

ABSTRAKT:

Fázotron Laboratoře jaderných problémů S'JJV Dubna

umožňuje primární urychlování protonů na energii 68O MeV. Na

jejich základe jsou v klinickém komplexu u tohoto

urychlovače formovány svazky částic pro lékařské a

biologické aplikace.

Protonové svazky jsou formovány s energiemi do cca 180

MeV, se široce variabilními rozměry svazků a hloubkovými

rozděleními dávky. Bylo již zahájeno rádioterapeutické

využívání těchto svazků. Typické hodnoty příkonu dávky v

tkáni od protonů jsou řádově 1 mGy. s (desítky řad za

minutu).

Střední energie neutronů ve svazku je okolo 340 MeV,

dávkový příkon <1 mGy.s . Svazky n mezonů mohou být

formovány se širokou variabilitou polohy maxima (od 1,8 do

13 cm) , typický příkon dávky v tkáni je okolo O, 1 jnGy.s*.

Dozimetrické charakteristiky těchto svazků byly

studovány pomocí spárovaných ionizačních komor,

teřmoluminiscenčních detektorů (TLD) a detektorů stop v

pevné fázi (DSPF) . Jsou uvedeny a diskutovány základní

získané výsledky včetné originálních výsledků studia odezvy

TLD a DSPF k těmto částicím.
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F. BĚHOUNEK A "JÁCHYMOVSKÁ HORNICKÁ NEMOC'

SPURNÝ Z.

Ostav dozimetrie záření ČSAV, Praha

Referát Je historickou exkurzí do života a díla zakladatele

ÚDZ ČSAV F.Béhounka; navazuje na přednášku dr.Thomase uvedenou k

nedožitým 90tinám F.B. v Lékařském domě v Praze na podzim r.1988,

kde jmenovaný v rámci bilancování čs. radiologických úspěchů

litoval nedostatku informací o okolnostech Béhounkova výzkumu v

tzv. "Jáchymovské hornické nemoci-.

Z archivních fragmentů se autor pokusí blíže osvětlit rozsah,

záměry, výsledky i příčiny zář í ku tehdy relativné velkého

vědeckého projektu, který probíhal ve 3O až SO letech našeho

století pod hlavičkou "Komise pro výzkum a léčení jáchymovské

nemoci" a jejíž předsedou byl dr. Běhounek.Osud tohoto výzkumu je

do značné míry pohnutý ; byl přerušen válkou a násilně ukončen v

r.1955 ztrátou kontaktů s uranovým průmyslem .V důsledku utajení

pak nebylo umožněno ani uveřejněni dosud získaných částečných

výsledků,které by možná stály za dodatečné zhodnoceni i dnes.

V každém případě jde o historii nejen osvětlující některá

bílá místa v životopise F.Béhounka, ale též o užitečné poučení o

vlivu politiky na výzkum a naopak.
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ELEKTROPRECIPITACNI SNIŽOVÁNÍ OBJ. KONCENTRACÍ RnCDPD

V UZAVŘENÝCH PROSTORECH

SPURNÍ, Z.

Ústav dozim-t.rie záření ČSAV, Praha

Současná problematika "radonových domú" v ČR zahrnuje nejen

celostátní mapování za účelem zjištěni přesného rozsahu jejich

výskytu, ale vede v řadě institucí též ke studiu různých

technických protiopatření. Způsob úplného odstranění RnCdp3 z

ovzduší uzavřených místnosti ovšem neznáme; vždy se jedná jen o

JA-sté sníženi obj. koncentrace těchto látek.

Zatím se hlavně doporučuje účinné větrání, které vsak

vyžaduje jednak čistý venkovní vzduch,jednak Je náročné na

vytápění. Pochází-li radon z geologického podložíCRn z vody,

event, ze zemního plynu neuvažujeme, neboť tyto zdroje Je poměrné

snadné eliminovat}, ukazuje se jako nejúčinnější tzv. "suchá

radonová studna"; je-li zdrojem zdivo budovy tak st., zkoušejí různé

polymerni nátěry či tapety Ckromě toho je ovšem zapotřebí učinit

též opatřeni proti složce /O.

Autor se v daném posteru pokusí stručně nastínit vlastní

zkušenosti s dosud málo studovanou možností elektroprecipitač'niho

snižováni obj.koncentrací těchto látek, které by svou ekonomickou

i technickou podstatou mohlo v mnoha případech záležitost vyřešit,

nebo alespoh být vhodným doplněním uvedených předchozích opatřeni.



VLASTNOSTI NĚKTERÝCH NOVÝCH TL DETEKTORŮ

SPURNÝ. Z.

Ostav dozimetrie záření ČSAV, Praha

Vývoj nových druhů TL detektorů se ve světe nezastavil;

nikoliv ovsem proto, že by jich bylo málo,ale proto, že jejich

vlastnosti ještě zdaleka nedosahují hranic teoretických možností.

Příkladem může být čínský LiF u něhož se podařilo vhodnou

kombinací dopování dosáhnout, podstatně lepších parametrů než má

známý standardní výrobek fy.Harshaw. Stejně tak se objevily

Cnapř. v průběhu poslední IX. mezinárodni konference o dozimetrii

pevnou fázi r.1989 ve VídnO zprávy o dosaženi vynikajících

detekčních parametrů .zejména vysokých citlivostí, u dalších druhů

TLD. .

Autor získal některé nové TL detektory a v posteru podává

stručný výčet jim ověřených vlastností i praktických zkušeností s

nimi získaných.



PST LET PhGVOZU JADÍSRNS ELEKTRÁRNI DUKOVANY A JEJÍ VLIV

NA OKOLNÍ HYDROSFÉRU

STANfiK Z. (i:>, HILLOVÁ J. ( 2 )

y SMOLÍKOVÁ V.

1) Výzkumný ústav vodohospodářský Praha, pobočka Brno

2) Krajská hygienická stanice Ostr^vs, odd, hygieny záření

3) Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, radioizotopová laboratoř

v Plzni

V příspěvku jsou uvedeny a zhodnoceny výsledky měření všech

typu vod v okolí jaderné elektrárny Dukovany (povrchových vod ře-

ky Jihlavy, obou údolních nádrží Dalešice i Mohelno, podzemních

zdrojů používaných jako vody pitné v nejbližším okolí Dukovan a

srážkových vod) a materiálů vodního prostředí. Do těchto materiá-

lu vodního prostředí jsou počítány charakteristické druhy dnových

sedimentů řeky Jihlavy, dále živočišný i rostlinný biologický ma-

teriál a některé druhy dravých i nedravých ryb.

Je zhodnoceno pětileté období monitorování radioaktivity

hydrosféry c. to od zahájení zkušebního provozu od roku 1985 až

do června 1990.

Ve zvláštní kapitole je uveden příspěvek umělé radioaktivity

v důsledku spadu po havárii v Černobylu na oba biotopy Daleäice a

Mohelno.

Jf věnována i pozornost dominantnímu radionuklidu tritiu,

jejímu vývoji v podélném profilu řeky Jihlavy a zvyšování kon-

centrace v důsledku jeho vypouštění odpadními vodami, a to kon-

tinuelním vypouštěním i nárazově v rámci pravidelné výměny pa-

livových článků v každém bloku jaderné elektrárny.
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NOVE CSL. TERMOLUMINISCENCMI DETEKTORY

STAROSTOVÁ V. 15.PROUZA Z. 1 5 , MÁLKOVÁ L. U,KÓDL O. 1),OLEJÁR

D.^ADAMETZ O.2),PERNÍČKA F.3:>,KUTÁČ D. 3 )

D-CenLrum hygieny záření , IHE.Pr aha

2)-Monokrzsialy.Turnov

Ú dozimetrie z Č

V souvislosti a. možností tuzemské výroby nejen

dostatečné citlivých termoluminiSiienčwích dsrtektorů • aie

i výroby odpovídající kazety a čtyřprvkové karty byly

zahájeny práce související s vývojem a výrobou nových

termoluminiscenčních dozimetrů.Pozornost byla v první etapě

soustředěna na termoluminiscenční materiály na bázi

CaSO. .-Dy, a ta bud v krystalickém stavu nebo ve smísí se

silikonovou pryží.Vývoj dozimetru směřuje jak do oblasti

osobní dozimetrie C s kazetcu vybavenou filtry . které

umožňuji roiliíťfľií různých slož*lr vnůjžiho z-ifsmi) , tak k

dozimetru pro hodnocení dávky od zevního ozáření v životním

prostředí.
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UOŽNOSTI MĚŘENÍ DÁVEK ZAZENÍ BEfA TL DOZIHETRY.

STUDENA J., TROUSIL J., PLICHTA J.. ZÍDEK V.

(fstav pro výzkum,výrobu a využití radioizotopů Praha

V referátu Jsou uvedeny výsledky porovnání dozimetrických

vlastností TL detektoru používaných v celostátní službě osobní

dozimetrie pro měření dávek od fotonů - aluminofosfátových skel

a detektorů, které také uvažujeme pro měření veličiny H (0,07),
8

CaSO.tDy s \% grafitu v silikonové gumě (tuzemská provenience)

a CaSO.tDy firmy Vinten. V příspěvku jsou diskutovány možnosti

využití těchto detektoru pro měření dávek záření beta v energe-

tickém rozsahu 0,22 UeV až 3,5 MeV.

Ozáření detektorů bylo provedeno v laboratorních podmínkách

zdroji U V 1 O 4T1, 9 OSr +

9 OY a 106P.u+

106Rh, dávky byly stáno-

vovány extrapolační komorou, ozáření detektorů bylo realizová-

no ve stejná geometrii jako měření dávek* Po zkušenostech

z ozařování filmů byla použita geometrie volného prostoru, ne-

boí vznik brzdného záření při práci a fantomem může významnou

měrou ovlivnit citlivost v závislosti na energii elektronů, což

byl parametr námi přednostně sledovaný*

V závěru příspěvku j3Ou ukázány možnosti využití těchto

detektorů pro potřeby celostátní služby O3obnl dozimetrie*
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ZPĚniY ROZPTYL ZÁŘENI 3ETA NA TLUSTÝCH VRSTVÁCH

ŠEDA J.

Fakulta jaderná a fyzikéln-'; inženýrská, ČVUT Praha

Práce předkládá výsledky studia zpětného rozptylu

zŕľ"?p/ beta pomocí teoretick4ho experimentu výpočtem

metodou Monte Cerlo. Zaměřuje se na problematiku poctu

zpětně rozptýlených částic bet* v závislosti ne protono-

vém čísl* Z. Ukazuje, že danou problematiku je nutno

rozdělit na dvě částí, a to na stanovení čétnoetního

albeda A = f(Z) a na stanovení pravděpodobnosti zaregis-

trování zpětně rozptýlených částic beta pro konkrétní

geometrii s detektorem konečných rozměrů, tj. nalezení

funkce R 2 = f(Z).

Určení četnostního nlbeda je dokumentováno stano-

vením analytické funkce pro tři energetická spektra

a určením hodnoty exponentu, ne který je nutno umocnit

protonové číslo Z. Dále ukazuje, íe počet zpětně rozptý-

lených částic beta dosahuje pro vyšší Z hodno- přes 50 c/j

Pro reálnou geometrii experimentu je ukázáno .•••» není

možno použít analytického vyjádření dané funkce-, nebot

závisí na geometrii experimentu, energii spektra záření

beta a hustotě rozptylujícího materiálu. Výpočet je

^roveden pro 58 různých prvku a tři radionuklidy
8 Bmax " °'53 M f t V» Errax " 1' 6 M e V a Bm.v - 2,18
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TERITORIÁLNI MONITOROVANÍ DÁVKOVÉHO EKVIVALENTU OD ZEVNÍHO

ZÁŘENÍ POMOCÍ TLD

ŠUJAK P.1:>,FUXA B.2),CAHOVÁ M.^.uONDÝN P.3).STAROSTOVÁ V. 1 3

PROUZA Z. 1 )

1)-Centrum hygieny zářeni,IHE.Praha
2)-Hygienická stanice Hl.m.Prahy.Praha

3~Laboratoŕ vnejsí dozimetrie EDU,Moravsky Krumlov

Jsou popsány roční zkušenosti s provozem síté měřicích

bodůurčené pro odhad dávkového ekvivalentu od zevního

ozáření pro teritorium republiky v případě radiační havárie.

Sít pracuje na. bázi termoluminiaceriíníc-h dožime t r ú

rozraiatůvaných na volném prostranství i v budovách a

vyhodnocovaných v CH2 IHE ,v« VÚPL , v Jednotlivých KHS a.

HS hlavních mest.Analýza dat je zaměřena na problémy

související s unifikací metod a hodnoceni získaných dat , se

stanovením signálních úrovní pro dane lokality a s určením

jednotného způsobu sběru . uchovávání a hodnocení získaných

výsledku.
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ÚŘEDNÍ OVĚŘENÍ MĚŘIDEL KAPALNÝCH VYPUSTÍ JE, TYP JMG 200

äURÄŇ J., JASANOVSKÝ" P., KOBYLÁK R.

tístav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů, Praha

Na základě pověření FlÍNM provádí. ÚWVR mimo jiné ověřování mě-

řidel v oboru ionizujícího záření s působností pro celou ČSFR. Vy-

braná provozní měřidla /VPM/ a hlavní podnikové etalony podléhající

úřednímu ověřování jsou vyhlašovány výnosy FlÍNM a zveřejňovány ve

věstníku FÚNM. Mezi důležité VPM patří měřidla výpustí jaderných

elektráren /JE/.

Jedním z nich 7 e měřidlo JMG 200 československé provenience,

které slouží především ke sledování koncentračního limitu aktivity

vypouštěných odpadních vod JE.

Příspěvek uvádí výsledky ověření 2 ks JMG 200 před jejich in-

stalací na nový odpadní kanál elektráren AI + VI Jaslovské Bohunice.

Bylo provedeno stanovení základní a standardní účinnosti, stanovení

dolní a horní meze měřícího rozsahu, ověřen/ linearity rozsahu, sta-

novení nákladní a standardní energetické závislosti. Z výsledků ply-

ne v současné době pouze omezená správnost měřidel a provozní vy-

užitelnost pouze integrálních kanálů měřidel.
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CHOVANÍ 131-i V SIMULOVANÉM VODNÍM EKOSYSTÉMU

Marie Svadlenková

Ostav krajinné ekologie ČSAV - České Budějovice

131-1 je radionuklidem nacházejícím se v relativně
nezanedbatelné míře v kapalných výpustech jaderných elektráren a
podílejícím s e značně na zvýšeni aktivity v případě havárie JE
Cv prvních týdnech po havárii čeraobylské JE tvořil příspěvek
131-1 80 - 90% celkové aktivity vzorku povrchových vod sledova-
ných na Ukrajině). Přitom údajů o distribuci a kinetice a veli-
kosti kumulace v jednotlivých složkách vodních ekosystému je
oproti jiným radionuklidum, jako např. 137-Cs, °0-Sr, 60-Co, v
literatuře málo.

Na OKE ČSAV se provádí experimenty v bazénech, z nichž
větSí má objem 15OO litrů, umístěných v temperovaném skleníku.
Sediment a voda v bazénech jsou odebírány v okolí JE Temelín. Do
bazénu jsou umístěny té2 trsy vodních makrofytfi a ryby. Během
pokusu jsou sledovány fyzikální, chemické a biologické
vlastnosti vody. V určitých časových intervalech jsou odebírány
vzorky vody, sedi'tentu, rostlin a ryb. U těchto vzorků Je po
zpracování Cvážení, filtrace, sušení, oddělování jednotlivých
části ryb, mineralizace) určována objemová resp. měrná aktivita
131-1. Některé výsledky uvedených experimentů jsou znázorněny na
posteru připraveném pro toto symposium.
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HLEHÄNÍ ZDROjS RADONU V J8CHYM0VSKÍCH DOMECH

THOMAS J., iiäOUČKA L., DRÁ30VÁ D. , PODRACKÁ E.

Institut hygieny a epidemiologie, Praha

Dalším krokem k řešení vážné expozice obyvatel Jáchymova

dceřiným produktům radonu je vyhledání zdrojů radonu v těchto

domech. Na základě průzkumu deseti domů je možno označit před-

běžně za hlavní tyto zdroje radonu (v pořadí závažnosti):

- přísun radonu z podloží přes primitivní podlahy (prkna na

trámech); pod podlahami byly zjištěny objemové aktivity

radonu až 80 kBq/nr,

- přísun radonu ze sklepa do obytného prostoru (např. při

umístění kotle ústředního topení ve sklepě); byly zjištěny

objemové aktivity radonu až 12 kBq/m ,

- přísun radonu ze štol za dô iy, pokud bezprc3 -redně komuni-

kují s obytným prostorem domu nebo jsoa nekvalifikovaně za-

zděny; ve štolách byly zjištěny objemové aktivity radonu

až 40 kBq/m3,

- přísun radonu přes kanalizační systém (včetn-j drenážních

kanálů pro štoly); byly zjištěny objemové aktivity radonu

až 10 kBq/m3,

- exhalace radonu z omítek a malt, v nichž je místo píuku pou-

žito odpadu z výrobny uranových barev; byly zjištěny hmotnost-

ní aktivity Ra 226 až 100 kíiq/kg.



METODIKA MĚŘENÍ VELIČIN H (10) A H (0,07) V CBLOSTlTKť SLUŽSŽ
P B

OSOBHÍ DOZIMETRII (Í7VVR.

TROUSIL J. 1 \ PLICHTA J. 1 \ PROSA J,1\ STUDBIíX J #

1^, EiMkUBR K . 1 \

KLEINOVA H. V j, DOUŠOVÁ A.1*, ŠTRBA J.2'

1) lístav pro výisjíiun, výrobu a využití radioizotopů Praha

2) Československá komise pro atomovou energii Praha

V příspěvku jsou shrnuty výsledky výzkumu a vývoje metodiky

měření veličin H , H a H £ filmovou a termelujniniscenční metodou,

a to včetně současně zavádění metodiky využívající PC po-ítače.

Jsou rozebrány výhody, které poskytuje filmový dozimetr {JVWR

2 hlediska možnosti stanovení veličiny H a spolehlivost určení

energie fotonů, která podmiňuje výpočet veličiny H p # Dále Jsou

uvedeny metody, které využíváme pro aproximaci kalibračních křivek

pro filmová dozimetry a jsou diskutovány důvody, které vedou k neu-

vádění hodnot dávek nižších než 0,2 resp* 0,1 mGy od pozadí v mě-

síčním kontrolním období, přičemž pro roční sumaci dávek Je T po-

čítači uchovávána hodnota převyšující 0,05 nGy. Dále jsou zdůvod-

něny postupy, uplatněná v programu výpočtu, kde ae využívá osob-

ních počítačů včetně popisu metodiky archivace sledovaných ústavů

a pracovníků v databázi počítače, což dovoluje nejen provádění sta-

tistické evidence dávek za roční období, ale i splnění dalších in-

dividuelních požadavků sledovaných ústavů,

V druhé části příspěvku je ukázána možnost využití tenoolumi-

niscenčních dosimetrů (ÍVWR pro stanoveuí veličiny R a H a Jsou

diskutovány limitující faktory pro výpočet veličiny H_.

V závěru jsou shrnuty dosažená výsledky a je aavržen další

směr vývoje metod osobní dozimetrie pro celostátní službu.



ODHAD DAVKOVÉHO EKVIVALENTU POMOCI VÍCESLOŽKOVÉHO DOZlMETfcU

ZÁŘENÍ GAMA

TRUNEČEK R. 1 5, CHYTRÝ P. 2 ), PROUZA Z. 1 }. STAROSTOVA V. 1'

1) Centrum hygieny záření IHE, Praha

a> ÚBNM FVL UK, Priha

S rozvojem aplikace vícesložkových osobních

TL-dozimetrů se znovu stala aktuální otázka metody výpočtu

dozimetrické veličiny.

Klasický postup, používaný u filmového dozímetru,

vycházel z principu závislosti poměrů odezev pod různými

filtry na střední energii spektra fotonů. V dobe, kdy měřeni

denzit pod všemi filtry a automatizovane zpracování dat bylo

obtižné C n.avic vetžj.na osobních dozimetrii vykazovala

prakticky nulové odezvy) tento postup plné vyhovoval

Možnost současného využiti všech složek obecné poskytuje

obsažnejší informaci a vyznačuje se nižší závislostí vlivu

chybné odezvy jedné složky na konečném výsledku. Na souboru

experimentálních dat jsou popsaný a hodnocený tri metody

odhadu dávkového ekvivalentu fotonů pro vícesložkový

dozimetr - klasická lineární kombinace odezev. iteračni

metoda vážených lineárních kombinací- a konečné simplexová

metoda lineárního programování.



MERENI PRÍKONU DAVKOVÉHO EKVIVALENTU CSL. MONITOROVACÍ SITI

TRUNECEK R .PROUZA Z.

Centrum hygieny ziřerii IHE,Praha

Jsou prezentovány ročni zkuíenosti s raéfenim príkonu

dávkových ekvivalentů v měřicích bodech monitorovací site

zabezpečován* CHZ,VUPL KHS a HS hi m*st

Meŕeni je prováděno přístroji na bázi ionizačních

komor, seinti lačních a GM-detektorů.

Jsou analyzovány problémy související zejména s

kalibrací přístrojů a metodou unifikace sběru a hodnoceni

dat .



EXTRAPOLAČNÍ MĚŘENÍ AKTIVITY RADIONUKLIDC VYUŽÍVAJÍCÍ

I O Č Í T A Č O V E DISKRIMINACE PRO ZMÉNU ÚČINNOSTI

VASA R.'", PLCHOVA L."1, PLCH J.'"

1) Ostav pro výzkum, výroba a využit i radioizotopu, Praha

2) Ústav dozimetrie zářeni ČSAV, Praha

Při absolutním měřeni aktivity radionuklidů koincidenční

metodou se často využívá extrapoiační měření pro stanoveni

opravy na rozpadové schema, opravy na konversní elektrony,

gama účinnost £-detektorů a pod. a sleduje se závislost

koincidencniho poměru na účinnosti detekce beta. Změny

účinnosti se dosahuje zvětšením samoabsorpce vzorku,

překrýváním vzorků přídavnými foliemi nebo posouváním

diskriminačního prahu v případě použití jS-spektrometru.

Nové zařízení v ÚVVVR, které je součástí Státního eta-

lonu aktivity, využívá změny diskriminace na principu

kumulace koincidenčních a antikoincidenčních spekter a

jejich, následné zpracování počítačem, namísto metody, kdy se

diskriminační úroveň v ^-kanálu mění postupně a zpracovávají

se integrální počty impulsů.



PRESNE ftRf^MI ÍIYS'II-MD ROVNIC Tl'HBIJI.RNTN í D1 ŕ OZíí A THANSťORTU

PKO KÓDOVOU 1-MISI fiAlJlONt/KUl/ti

1 ) SKODA Z K S PLZKR i ' • ' '

Předkládáno netradiční přesná ň'sprii systému rovníc

turbulentní difúze a transportu pro t.odovou emisi skupiny

radionuklidů z normálně provozované či havarované JE. Při

řešeni předpokládáme šíření radionuklidů v mezích přizemni

nezni f směšovací) vrstvy, v níž probíhá turbulentní proudění

vzduchu, Oáz <L\\, kde ti <.<*>. Rychlost horizontálního prouděni

vzduchu (větru) v aftzich směšovací vrstvy považujeme za

konstantní vystředovanou po výšce, totéž predpok1ádaae o

koeficientech turbulentní difúze. Rychlost gravitační sedi-

mentace částic a celkovou rychlost depozice radioaktivní

příměsi na rovině terénu z-0 definujeme pro všechny složky

příměsi jako konstanty vy3tředované přes intenzity zdroje

pro jednotlivé radionuklidy. Rozpadové a vynývaci konstanty

odpovídají jednotlivým složkám pří«ési.

Teoreticky řešíme úlohy pro okamžitý bodový zdroj ra-

dionuklidů, ČÍMŽ obdržíme bodové zřídlové (Greenovy) funkce.

Vhodnou integraci podle časové proměnné, resp. podle prosto-

rových proměnných, obdržíme řešeni pro časově kontinuálni

zdroj, bodový, resp. lineárni, plošný nebo prostorový.

Řešení mají aplikaci při vyšetřování radiačního zatíže-

ní obyvatelstva v okolí normálně provozovaného nebo havaro-

ného jaderného zdroje.



VYUŽITIE Do PF li-. Ľ HRČ OVANIE IL-lUrrC&IGVÝCi: b ŕ.'J OK J ..Jn<J.:,^Ĺ;:-

KYCH PROLTT:::DIACH

VIČANOVÁ í.:.1^, !!IKOl:ľi.:OVÁ D . 1 / , Ľ.-I.'IoĽI.-Ko O.\\.dí

1/ Výskumný ú.;tav preventívneho lekárstva, nratisluva

2/ 1IIII.ÍK, Obninsk, ZJoľ:

ABstrakt

Jedným z problémov pri využívaní neutronových zdrojov

v medicíne je určovanie zmien pri prechode neutrónov a oaraa

žiarenia nehomogénnym prostredím (tkuiávo - kost - vzduch).

V rámci spolupráce nášho pracoviska 3 IÍIIJ.Íh v Obninsku ."O'JR

boli uskutočnené experimenty zamerané na zhodnotenie prís-

pevku rôznych prostredí k dávke neutrónov ^ Cf zdroja.

V príspevku budú uvedené dielčie výsledky experimentov pri

použití BSFF typu CR-39.
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DETEKČNÍ ZAŘÍZENI NB 32O2 A NB 32O3

VIERERBL L., SAMÁNEK M.

TESLA VOrjT, Přemyšlení

V TESLA VOP.IT jsou vyvíjena detekční zařízení s názvem Měřič

dávkového příkonu NB 32O2 a Měřič dávkového příkonu NB 32O3-

Tyto detekční zařízení slouží k měření dávkového příkonu

zářeni gama ve velkém měřícím rozsahu. Naměřené hodnoty jsou

na výstupu detekčních zařízení v digitální formě vhodné pro

přenos do PC. Detekční zařízeni NB 3202 obsahuje scintilační

detektor, NB 32O3 polovodičové detektory. NB 32O2 má oproti

NB 3203 lepší většinu dosi metrických parametru Cměřící

rozsah dávkových příkonů, energetická závislost, směrová

závislost, vlastní pozadí detektoru, vlastni chyba, chyba

způsobená statistickým charakterem zářeni?, NB 32O3 má pak

menší rozměry a nižší cenu. Možnost použiti těchto zařízeni

je např. v teledozimetrickém systému v okoli jaderné

elektrárny. Ve sděleni jsou podrobně uvedeny parametry obou

detekčních zařízení.
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NOVE* PRÍSTUPY PRE HODNOTENIE UJMY SPÔSOBENEJ IONIZUJÍCÍM

ŽIARENÍM

VLADÁR M.

Výskumný ústav preventívneho lekárs tva , Brat i s lava

Abstrakt

V príspevku sú diskutované niektoré nové prístupy

pre hodnotenie ujmy spôsobenej ionizujúcim žiarením tak,

ako ich pripravuje ICRP v novele odporučenia publ. 26•

Osobitná pozornost je venovaná definovaniu ujmy vyjadre-

nej ako súčin pravdepodobnosti zdravotného poškodenia a

miery jeho závažnosti.

Pre jednotlivé typy zdravotnej ujmy sú uvedené nové

kvantitatívne charakteristiky.
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KOREKCE NA REKOMBINAČNÍ ZTRÍTY V IONIZAČNÍCH KOMORÁCH V

PROTONOVÉM SVAZKU

Wagner R . ( 1 \ Jáchimová M.^ 1\ Kovář I.^\ Molokanov A.G.^2^

Zorin V . p / 2 ^

1) Ústav dozimetrie záření ČSAV, Praha

2) Spojený ústav jaderných výzkumů, Dubna

Svazky protonů urychlovače Laboratoře jaderných

problémů SÚJV Dubna byly vyvedeny také do lékařských

ozařovacích kabin a slouží k terapeutickým a biologickým

účelům. Z tohoto důvodu je potřebné zajistit dozimetrii

medicínského svazku na úrovni vyžadované v rádioterapii tzn.

zajistit, aby chyba v určení absorbované dávky nepřesáhla

5%.

Dozimetrie terapeutických svazků je zajišťována

především pomocí ionizačních komor. V pulsních svazcích může

dosáhnout ztráta v důsledku rekombinace až několika procent

a negativně tak ovlivnit stanovení terapeutické dávky.

V práci jsou předkládány výsledky měření korekce na

rekombinační ztráty v širokém pásmu expozičních příkonů

pulsního svazku protonů o energii 250 MeV pro kulové komory

typu VAK 70 110 o objemu 1,5 cm^.
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LOKÁLNI VARIACE AKTIVITY KRYPTONU-85 V OVZDUŠÍ PRAHY

V W L H K l . M ' J V A 1. . T o M A . ^ h k M , S T I K H K I I . K

(ístav cidz i i,íľt c J <• / a r c n i C'S.-W . ľrali.'i

k r y p t oii-H.-) j e j i ž p < j d o b u d e l si rn-/ :'<<•' i'M u\ u I no: a n 'ju

a t m o s f é r y e m i s e m i j a d e r n ý c h z a ř í z e n i a p u d í : Í s e n a J < M ;

r a d i o a k t i v n í k o n t a m i n a c i . Ú r o v e ň a k t i v i t ; . ' k r \ . ^ J u h a i n ;

a t m o s f é r e o v l i v ň u j e r a d a f a k t o r u : v l o k á l n í m n u - r i t i u u a k \ >

z n a č n é m í ř e z á v i s í n a met e o r o l n e i ''kyi:ii noilmi n k a c h i l i s j H ' i v \

o b l a s t i d a n e g e o g r a f i <?koii k o n f i g u r a c i m í s t a p o z o r o v a n í a

zdroj ů.

V príspevku jsou představeny koncentrací- Jkr nieretu- \

přízemních vrstvách atmosféry ľrah\ \- ohdobi let iy8:(-19Hy a

analyzovány pozorované variace jejich hodnot. koncentrace

charakteristické pro danou lokalitu se pohybovaly v rozpět i

hodnot 0,6 - 1.2 Bq.m"3 (NIP). Bylo zjištěno. že variace

zaznamenane v tomto souboru udajú mají sezónní charakter s

výrazné se projevujícím jarním maximem. V některých případech

však byly zaznamenaný koncentrace kr, jež podstatně převy-

šují uvedeny rozsah. Tato pozorovaní indikuji průchod nedi-

spergovaných vzdušných hmot . jež mají svůj původ v obi as t i

jeho zdrojů. Z hlediska dlouhodobého trendu vývoje se obsah

Kr v ovzduší Prahy v období let 1983-1988 udržoval na kon-

stantní úrovni se střední hodnotou (0.83+-0.03)
o , y 5

Bq. m~3(NTP) . V průběhu roku 1989 je registrován jeho

vzrůstající trend.
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M. H Y F'OCITAC AK'. .VEKUNDAKNY E TALÓN

PRĽ MEPANI £ PPl K ON U FLUĽNCI Ľ NEUTRÓNOV

ZEMAN J. . bE!.AN i. .GABMÍ F.

Československy metrologický ústav, Bratislava

Dlhý počítač sa používa pri relatívnej metóde stanovenia

©misie rádionuk1 idových zdrojov neutrónov používaných pri

kalibrovaní doži metrov v radiačnej ochrane. Pri mapovaní fil-

trovaných zväzkov a pri meraní príkonu íluencie neutrónov.

Pre takéto využitie bol navrhnutý a skonštruovaný dlhý počí-

tač C1ong counter) aj v ČSMU Bratislava.

Celé zariadenie pozostáva z dlhého počítača, nábojovo cit-

livého predzosi1ovača s diskriminatorom, čítača impulzov

a zodpovedajúcich zdrojov napätia. Vlastný detektor tvorí

proporcionálna trubica plnená BF plynom C B>9050 umiestnená

v osi moderačných a tieniacich vrstiev.

Uskutočnili sme rad meraní s cielom určiť, charakteristiky

meracej zostavy, ako je účinnost a efektívny stred detektora

pre r ádi onuk lidové zdroje AmBe a Cf. Merania sme usku-

točnili v dvoch geometrických podmienkach, vo volnej geo-

metrii a so zdrojom umiestneným v kolirnátore. Zároveň srn©

sledovali aj odozvu dlhého počítača na rozptýlené neutróny,

ktorú sme stanovili metódou tieniaceho kužela.
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MODERNIZACE SPEKTROMETRU ER-9 PRO ELEKTRONOVOU

PARAMAGNETICKOU REZONANCI, PRIPOJENÍ NA POČÍTAČ PMD-85

A JEHO DOZIMETRICKÉ VYUZlTl.

V. ZÍDEK* 1 ' , M. ŘEŘICHOVÁ11 ',Z.PRÁŠIL1 S ' , J.ZÍDEKU)

1) Ostav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů, Praha

2) ČVUT FEL, Praha

Měření spekter EPR radikálů vytvořených ionizujícím zá-

řením v polykrystalickém L-alaninu přináší řadu významných

výhod při dozimetrii vysokých dávek a je zaváděno na mnoha

pracovištích s velkými zdroji záření. V ÚVWR se tento dozi-

metr začal využívat před několika lety při různých radiačně

technologických pracích, zejména při radiačním ošetření

potravin a některých druhů léčiv. Toto využití bylo limito-

váno možnostmi spektrometru ER-9 pro měření spekter EPR.

Byly proto provedeny některé úpravy spektrometru, především

způsob projíždění magnetického pole. Plynulý nárůst řídícího

napětí byl nahrazen schodovitou funkcí, při jejímž použití

je po určitou dobu magnetický tok konstantní, výstupní ana-

logový signál je konvertován na digitální a -<•• x'.en v paměti

počítače PMD 85-A. Digitalizovaná spektra je mo.no dodatečně

vyhodnotit a zpracovat počítačovým programem. Velkou úsporu

času přináší zejména program pro dvojnásobnou integraci

spekter. Zmenšením šířky pásma bylo dosaženo dobrých výsled-

ků i u vzorků s nízkým poměrem signálu k šumu. Tyto úpravy

umožnily snížení dolní hranice měřených dávek záření y

na 0, 1 kGy. Významně se zvýšila přesnost a správnost měře-

ných dávek. Byla také otestována reprodukovatelnost údajů

L-alaninového dozimetru. Popsané zařízení umožňuje poskyto-

vat služby vyhodnocení velkých dávek záření s a elektronů

i u zdrojů mimo O W V R a provádět porovnávání používaných do-

zimetrických metod na různých pracovištích.
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ZKUŠENOSTI S EXT8AKČHÍ METODOU STANOVENÍ iř26Ra a 222Un

VE VODNÝCH ROZTOCÍCH

Z VOLÁNEK L.»"

1) Výzkumný ústav pozemních staveb Praha

Vedle emanometrickeho stanovení Z 2 6Ra a 2 2 z R n ve vod-

ných roztocích pomocí Lucasových komůrek lze s výhodou vyu-

žít stanoveni těchto nuklidů pomocí přímé extrakce do vhod-

ného kapalného scintilátoru. V příspěvku jsou uvedeny zkuše-

nosti s t juto metodou, zejména její použití pro stanovení

2i7Rn v pitné vodé "in situ".
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PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S VÝSTUPNÍ KONTROUMJ OBSAHU PŘIROZENÝCH

RADIONUKLJDŮ VE VÝROBNÍCH ZÁVODECH

ZVOLÁNEK I..1 l> , BREDA M.1 ' »

1) Výzkumný ústav pozemních staveb Praha

Řada výrobních závodů produkujících stavební materiály

na bázi sekundárních surovin (popílky, škvára) má v současné

dobé problémy s dodržováním obsahu přirozených radionuklidu,

zejmána 2 2 6Ra, ve svých výrobcích pod stanovenou mezí, která

pro 2 2 6Ra činí 120 Bcj/kg výrobku. Pokud jde o podniky s re-

lativně malou produkcí, lze výstupní kontrolu výrobků

i vstupní kontrolu surovin provádět externě. Ováem u výrobcu

s velkou produkcí a relativně (z hlediska obsahu radionukli-

dů) nestabilní surovinou je mnohem efektivnější provádět ty-

to ki ntr^ly v podnikových laboratořích. Problémem je však

volba metody, neboť pro tyto účely nelze využít klasických

metod založených na měření gama záření rozpadových produktů

2 2 6Ra pro dlouhou dobu mezi odběrem vzorku a měřením, nutnou

k ustálení příslušné radioaktivní rovnováhy..

V referátu jsou uvedeny praktické zkušenosti s

nasazením různých metod pro stanovení obsahu 2 2 6Fa ve

vstupních surovinách i hotovém výrobku v závodí LSH

Pórobeton Poříčí u Trutnova. Je zde popsáno i praktické

provedení měření na základě gamaspektrometrického stanovení

2 2 6Ra bez ustálen^ rovnováhy a návrh přístrojové sestavy pro

pracoviště využívající tuto metodu.
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ZDROJE NEPŘESNOSTÍ PŘI STANOVENÍ DÁVEK PŘI BRACHYTERAPII

ŽÁČKOVA H.í1) , ANDRLE J.( 2)

1) Institut pro vzdělávání lékařů a farmaceutů, Praha
2) Rádioterapeutický ústav , Praha

Absorbovanou dávku uvnitř těla pacienta při léčbě nádorů

metodou brachyterapie pomocí uzavřených radionuklidových

zářičů je třeba stanovit podle doporučení ICRU 38 s přesností

do 10%. Při tom její specifikace - přes celkovou kermu,

stanovení velikosti léčeného objemu, který je vymezen

referenční izodozou, až po určení dávky v kritických

orgánech, je zatížena různými zdroji chyb.

Příspěvek se zabývá analýzou těchto chyb, přičemž se největší

pozornost věnuje otázce specifikace aktivity zářičů. Pro

ilustraci je uvedeno srovnání postupů a dosažených výsledků

na vybraných českých a slovenských pracovištích při stanovení

kermové vydatnosti a dávkových příkonů v okolí zářiče

dané konstrukce a aktivity.


