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ABSTRAKT
V rámci vývoje systému odberu a transportu vzorkä kontaminovaných CBRN látkami die aktuálních požadavkä NATO (AEP-66) je vyvíjen i transportní obal pro prepravu vzorkä do analytické 
laboratoŕe. Navrhovaný kontejner splňuje požadavky na mechanickou pevnost a tésnost obalu pro C, B i R látky. Úkolem bylo ovéŕit i jeho stínicí vlastnosti a splnéní požadavkä radiační ochrany 
pri transportu potenciálne vysoce aktivních vzorkä. Publikace AEP-66 doporučuje odebrat radioaktivni vzorek s pŕíkonem dávkového ekvivalentu (PDE) maximálne 10 pSv/h v 1 metru od vzorku. 
Dále se pŕedpokládá maximálni objem kapalného vzorku v kontejneru 4 litry nebo 4 kg pevných vzorkä (zemina, maso). Požadavky radiační ochrany jsou hodnoty PDE na povrchu obalového 
souboru maximálne 2 mSv/h a 0,1 mSv/h ve vzdálenosti 1 m. V prvním priblížení se pŕedpokládal vzorek jako bodový zdroj 137Cs. Hodnote PDE 10 pSv/h ve vzdálenosti 1 metr odpovídá aktivita 
zdroje 140 MBq. Ke stínéní takového zdroje na požadovanou hodnotu PDE 2 mSv/h je potreba vzdálenost 7 cm nebo tloušťka oloveného stínéní 3 cm. Z toho by vyplýval buď velký objem, nebo 
velká hmotnost kontejneru. Následné byly metodou Monte Carlo v prostredí MCNP modelovány objemové zdroje kontaminované vody a zeminy o objemu 1 litr. Byla aproximována funkce poklesu 
PDE v závislosti na vzdálenosti od zdroje a zjištén pokles PDE na hodnotu 2 mSv/h ve vzdálenosti cca 3 cm od povrchu zdroje. To spolu s tloušťkou steny vnitŕního ocelového kontejneru, vnitŕními 
výstelkami a uložením ve vnéjším transportnim obalu dává výborný predpoklad, že požadavky radiační ochrany pro navrhovaný kontejner a transportní obal budou splnený.

Požadavky

Pro vyhodnocení radiační situace v kontaminované oblasti jsou požadovány räzné typy vzorkä (publikace 
NATO AEP-66), z nichž nékteré ve velkém množství:

Voda: 1-4 litry Mléko: 4 litry Maso: 1-2 kg Zemina: 1 kg Vegetace: 1 kg

Zároveň publikace AEP-66 udává limit príkonu dávkového ekvivalentu odebraného vzorku 10 pSv/h ve 
vzdálenosti 1 metr od vzorku. Pro forenzní účely nebo zajišténí kvality mohou být požadovány duplikáty 
odebíraných vzorkä.

Pri letecké pŕepravé vzorkä kontaminovaných radioaktivnim materiálem mäže podie pŕedpisä IATA 
obsahovat zásilka maximálne 4 vzorkovnice o objemu 1 litr kapalného vzorku nebo 4 kg pevného vzorku. 
Lze tedy pŕedpokládat, že transportní kontejner mäže být naplnén 4 litry nebo 4 kg vzorkä, z nichž každý litr 
nebo kilogram má dávkový príkon 10 pSv/h v 1 m.

Požadavky radiační ochrany pri pŕepravé radioaktivních vzorkä podie IAEA nebo dohody ADR stanovují 
maximálni hodnotu PDE na povrchu transportního obalu 2 mSv/h a 0,1 mSv/h ve vzdálenosti 1 m.

Transportní obalový soubor

Navrhovaný transportní obalový sopubor se skláda 
z vnitŕního ocelového kontejneru a transportního 
obalu (bedny). Kontejner má vnitŕní úložný 
prostor o objemu 5 liträ obklopený ze všech stran 
výstelkou o tloušťce 3,5 cm. Vlastní kontejner má 
vnéjší prämér 22 cm, výšku 41,5 cm a tloušťku 
stény 0,5 cm. Kontejner se ukládá do dŕevéného 
transportního obalu s čtvercovým dnem o strané 
31,7 cm a výšce 56,5 cm. Minimálni prostor mezi 
sténami kontejneru a bedny je 4,3 cm. Viz Obr. 4.

Obr. 4 Rez transportnim obalovým souborem

Orientační výpočet

Bodový zdroj s PDE 10 pSv/h ve vzdálenosti 
1 metr odpovídá zdroji o aktivite 140 MBq 
137Cs nebo 30 MBq 60Co.

Pro dosažení požadovaného limitu 2 mSv/h 
je nutná vzdálenost od zdroje k povrchu 
obalu 7 cm nebo obal z olova silný 3 cm.

Z toho vyplývá buď velký objem kontejneru 
nebo jeho velká hmotnost.
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Obr. 1 Histogram záŕení gama štšpné smési 
1 den po jaderném výbuchu

Model objemového zdroje

Metodou Monte Carlo v programu MCNP bylo modelováno rozložení príkonu dávkového ekvivalentu okolo 
simulovaného vzorku o objemu 1 litr ve válcové vzorkovnici o präméru 8 cm a výšce 20 cm pro materiál 
vzorku voda nebo zemina. Sledovanými kontaminanty byly radionuklidy 137Cs, 60Co a model složení štépné 
smési 1 den po jaderném výbuchu podie Guseva (viz Obr. 1). Pro výpočet dávky byla použitá aproximace 
dávky kermou pomoci funkce tally F6.

Vzorek by mél být po odebrání proméŕen a upraven tak, aby nepŕesáhl limit 10 pSv/h ve vzdálenosti 1 metr. 
Tomu odpovídají stanovené aktivity daného radionuklidu a pseudoaktivita štépné smési pro méŕení PDE ve 
sméru pŕíčné a podélné osy (viz TAB. 1).

TAB. 1 Aktivity 137Cs, 60Co a pseudoaktivita štépné smési 
pro dosažení PDE 10 pSv/h v 1 m 

ve sméru pŕíčné a podélné osy

Jelikož ješté nejsou známy presné rozméry vzorkovníc a zpäsob jejich rozložení v kontejneru, byly pro účely 
modelování všechny obalové vrstvy zjednodušený na soustŕedné koule s patričnými tloušťkami všech vrstev. 
Prostor mezi sténami kontejneru a transportního obalu byl snížen na 4 cm. Vnitŕní koule simulovala 
transport 4 vzorkä o objemu 1 litr. Uskupení obalových vrstev je tedy konzervativnéjší než pri dodržení 
reálné geometrie kontejneru s 1 litrem volného objemu navíc.

Pro potreby tohoto modelu byly simulovány vzorky ve tvaru koule o objemu 1 litr (podobné jako u válcových 
vzorkä), stanovená potrebná objemová aktivita vzorku pro dosažení limitu PDE 10 pSv/h v 1 m a vzdálenost 
poklesu PDE na hodnotu 2 mSv/h. Vzhledem ke kulové symetrii byly výsledky pro študované prípady velice 
podobné. Nicméné nejkonzervativnéjší výsledky byly zjištény pro vzorek vody kontaminované 137Cs, 
objemová aktivita tohoto vzorku byla 174 MBq.

Simulovaný vzorek uvnitŕ kontejneru pak mél čtyŕnásobnou aktivitu, tedy 696 MBq 137Cs. Použité hodnoty 
aktivity jsou nadhodnoceny o 10 %, než jaké by odpovídaly kombinaci 4 válcových zdrojä s aktivitou 
stanovenou ve smeru prične osy.

Modelované hodnoty PDE v okolí kulového zdroje byly aproximovány podie funkce f(x)= A-xB + C-eD-x + E-xF 
s védomím, že nevystihuje presné zeslabující vliv ocelové vrstvy kontejneru. Pro dané uspoŕádání byla 
nalezena vzdálenost 4,4 cm od povrchu zdroje, pri které klesne PDE na hodnotu 2 mSv/h.

Povrch transportního obalu bude od povrchu vzorku vzdálen minimálné 8,5 cm, v této vzdálenosti klesne 
hodnota PDE na 1,1 mSv/h (viz Obr. 5). Požadovaný limit pro transport radioaktivních vzorkä bude tedy 
dodržen.

Obr. 5 Geometrie MCNP modelu kulového zdroje 
a rozložení PDE v  jeho okolí

Modelovaná vzorkovnice není kulové symetrická a je tedy významný rozdíl v intenzitách záŕení ve sméru 
podélné a pŕíčné osy. Rozdíl odpovídajících aktivít u 137Cs činí pro daný pomér mezi prämérem a výškou 
vzorkovnice až 100 %. Kontrola odebraného vzorku pouze v podélném sméru mäže vést k dvojnásobnému 
prekročení limitu v pričnem smeru.

Rozložení PDE v okolí objemového zdroje bylo modelováno ve sméru obou os ve vzdálenostech od 1 cm do 
1 m od zdroje (Obr. 2). Simulací získané hodnoty PDE byly aproximovány funkcí f(x)=A-xB+C-eDx, která 
popisuje s dostatečnou presností präbéh závislosti PDE na vzdálenosti od zdroje, pŕestože určité zcela 
nevystihuje všechny fyzikálni a geometrické vlivy na výsledné radiační pole zdroje.
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Obr. 2 Rozložení PDE v okolí objemového zdroje ve smeru podélné a pŕíčné osy

Nejvyšší hodnoty PDE v blízkém okolí zdroje vykazuje zdroj simulující zeminu kontaminovanou radionuklidem 
137Cs a to ve sméru podélné osy, pro kterou byla stanovená taký nejvyšší aktivita ze všech modelovaných 
pŕípadä. Limit PDE 2 mSv/h pro transport radioaktivních zásilek je dosažen ve vzdálenosti 3,2, cm od 
nestínéného zdroje.

Z uvedeného plyne, že kontrola maximálního PDE vzorku ve vzdálenosti 1 metr by méla být provedena ve 
sméru pŕíčné i podélné osy vzorkovnice, aby se zabránilo prekročení stanovených limitä. Pro použitou 
geometrii by tedy nemély být prekročený objemové aktivity stanovené ve sméru pŕíčné osy. V tom pŕípadé 
je z hlediska stínéní nejproblémovéjší vzorek zeminy zamorený štépnou smési. Limit PDE 2 mSv/h je splnén 
ve vzdálenosti 2,1 cm od nestínéného zdroje.

Pro predstavu míry kontaminace prostoru, kde by bylo možné očekávat odbér takto aktivních vzorkä, byl 
modelován plošný zdroj (r = 10 m, h = 5 cm) kontaminovaný 137Cs o objemové aktivite 180 MBq. Hodnota 
PDE tohoto zdroje ve výšce 1 metr byla 5 mSv/h (viz Obr. 3). Pro porovnání, pri provádéní radiačního 
präzkumu se obvykle jako kontaminovaná oblast vyznačuje oblast s hodnotou PDE vétší než 2 pSv/h.

PDE = 5 mSv/h

Obr. 3 Príkon dávkového ekvivalentu plošného zdroje 137Cs

Nakonec byl simulován i "katastrofický" prípad naplnéní kontejneru zeminou kontaminovanou štépnou smési 
1 den po jaderném výbuchu. To predstavuje 5 vzorkä o objemu 1 litr a pseudoaktivité 184 MBq. 
Pseudoaktivita obsahu kontejneru tedy byla 920 MBq.

PDE klesne na hodnotu 2 mSv/h ve vzdálenosti od zdroje 5,9 cm v pŕíčné ose, respektíve 4,5 cm v podélné 
ose (viz Obr. 6). I v tomto velmi nadhodnoceném pŕípadé (Obsah kontejneru je 10 kg zeminy, místo 
povolených 4 kg.) bude hodnota PDE na povrchu transportního obalu maximálné 1,3 mSv/h.

PDE = 0.9 mSv/h
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Obr. 6 Geometrie MCNP modelu válcového zdroje 
a rozložení PDE v  jeho okoli

Záver
Z modelování reálných objemových zdroju vyplývá potreba dukladného provedení požadované 
kontroly príkonu dávkového ekvivalentu v 1 m od vzorku ve vice smérech, aby se pŕedešlo prekročení 
stanoveného limitu 10 pSv/h.

Objemové aktivity pro dosažení téchto hodnot PDE, zjišténé pro modelované vzorky, jsou relativné 
vysoké a odbér takových vzorku je tedy málo pravdepodobný.

Navrhovaný transportní obalový soubor (transportní kontejner v transportnim obalu) poskytuje 
dostatečné stínicí vlastnosti pro transport vzorku o celkovém objemu 4 litry nebo 4 kilogramy, které 
splňují limit maximálního PDE v 1 m od jednotlivých vzorku.

Pro žádnou simulovanou situaci neprekročil PDE stanovený limit 2 mSv/h na povrchu transportního 
obalu. Pokud budou pri testech splnény požadavky mechanické odolnosti, je navrhovaný transportní 
obalový soubor vhodný k letecké i silniční pŕepravé kontaminovaných vzorku.

Literatura

AEP-66. NATO Handbook for Sampling And Identification of Biological, Chemical, And Radiological Agents 
(sibcra). 2009.
Dangerous Goods Regulations. IATA, 2008.
GIRARD, S. M. (Editor) -  X5 Monte Carlo Team: MCNP -  A General Monte Carlo N -  Particle Transport 
Code, Version 5 [LA-UR-03-1987]. USA, Los Alamos National Laboratory, 2003.
GUSEV, N. G. Zaščita ot gamma izlučenija produktov délenija. SSSR, Atomizdat, 1968.
IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material. IAEA, Vienna, 2012.
MCNPDATA -  Standard Neutron, Photon and Electron Data for MCNP and MCNPX. USA, Los Alamos National 
Laboratory, 2005.
MDCR. Evropská dohoda o mezinárodní silniční pŕepravé nebezpečných vécí. Praha, 2013.

mailto:fisera@wubrno.cz

