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Řešení se týká oboru výroby radioaktiv-
ních zářičů používaných v nukleární medi-
cíně pro kontrolu homogenity odezvy scin-
tikamer. U takových zářičů je nejdůležitěj-
ším parametrem homogenita plošné vrstvy. 
Řešením je zabezpečen postup výroby záři-
čů odléváním zředěné epoxidové pryskyři-
ce s přimíšenou radioaktivní látkou na ho-
rizontální rovinu tvořenou zpolymerizova-
nou vrstvou epoxidové pryskyřice v odléva-
cí misce o průměru až 1 m. Tím je vytvoře-
na vrstva o stejné tloušťce, což za předpo-
kladu homogenně rozptýlené rodioaktivní 
látky v epoxidové pryskyřici vede к vytvo-
ření plošného zářiče s vysokým stupněm ho-
mogenity plošné aktivity. 
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Vynález řeší postup výroby velkoplošné-

ho radioaktivního zářiče. Pro účely kontro-
ly homogenity odezvy scintikamer užíva-
ných v lékařské diagnostice se užívá radio-
aktivní zářič s homogenně rozptýlenou ra-
dioaktivní látkou na zpravidla kruhové plo-
še o průměru 25 až 60 cm. 

Dosud používané postupy rozptylování ra-
dioaktivity na velké plochy jsou založeny 
na rozstřikování laku s přimíšenou radio-
aktivní látkou, nebo rozválcováním radio-
aktivního materiálu, nebo odléváním licích 
směsí polymerujících látek na povrch rtu-
ti. 

Takovými metodami bud nelze dosáhnout 
potřebný stupeň homogenního rozptylu po 
celé ploše, nebo vyžadují pracovní operace 
se zdravotně závadným pracovním prostře-
dím. 

Uvedené nedostatky jsou odstraněny po-
užitím technologie podle vynálezu, která 
spočívá v odlévání polymerizující látky s 
homogenně rozptýlenou radioaktivní lát-
kou na dokonale vodorovný povrch. Tento 
dokonale vodorovný povrch je získán rov-
něž nalitím polymerizující látky bez radio-
aktivní příměsi do misky, která je záro-
veň pouzdrem zářiče. Miska je ustavena na-
příklad vodováhou předběžně do vodorov-
né polohy a zajištěna proti pohybu. Jako po-
lymerizující látka slouží epoxidová prysky-
řice zředěná na takovou viskozitu, která 
dovoluje rychlé samovolné roztěkání poly-
merizující směsi v misce. Homogenity ploš-
né aktivity je tedy dosaženo odlitím vrstvy 
polymerizující látky o stejné tloušťce po 
celé ploše zářiče, ovšem za předpokladu, že 
již v odlévací směsi je radioaktivní látka 
homogenně rozptýlena. 

Zavedením postupu podle vynálezu jsou 
operace s radioaktivním materiálem časo-
vě omezeny a nepracuje se s dalšími mate-
riály zdraví škodlivými, jak tomu je při od-
lévání polymerizující směsi na volný povrch 
rtuti. 

Výhodou postupu je, že odlévací miska je 
zároveň pouzdrem zářiče a radioaktivní lát-
ka je fixována ve zpolymerizované vrstvě 
epoxidové pryskyřice. 

Postup výroby velkoplošného zářiče spo-
čívá v následujících krocích: 

a) ustavení a fixace misky ve vodorovné 
poloze, např. pomocí vodováhy 

b) odlití a polymerizace první vrstvy o 
tloušťce 1 až 20 mm neaktivní epoxidové 
pryskyřice 

c) odlití a polymerizace druhé vrstvy o 
tloušťce 1 až 20 mm epoxidové pryskyřice 
s rozptýlenou radioaktivní látkou a zbave-
né vzduchových bublin evakuací 

d) popsanou technologii lze použít ne-
jen pro přípravu zářičů pro kontrolu homo-
genity odezvy scintikamer, ale všude tam, 
kde je požadováno homogenní rozložení 
radioaktivity ve hmotě. Velkou výhodou je 
okolnost, že radioaktivní látka je rozptý-

lena ve zpolymerované vrstvě a nemůže do-
jít к nežádoucímu rozptylu radioaktivity. 

P ř í k l a d 

Je popsán způsob výroby velkoplošného 
zářiče podle vynálezu. 

1. Příprava výchozího roztoku 

Výchozí materiál s radionuklidem 57Co 
(lze použít např. „chlorid beznosičový cyk-
lotronový") o aktivitě 150—200 % požado-
vané nominální aktivity (pro zářič je nomi-
nální aktivita 80 MBq) a stanovené radio-
nuklidové čistotě se odpaří v misce. Po ú-
plném vysušení se odparek znovu rozpustí 
v 0,5—2 ml etylalkoholu s obsahem CoCl2 
o koncentraci 0,5—1 %. Tento roztok se 
převede do běžného pyknometru v takovém 
množství, aby celková aktivita roztoku v 
pyknometru činila 140—150 % nominální 
hodnoty konečného výrobku Z pyknometru 
se roztok vstřikuje do odlévací směsi, jak 
je dále uvedeno v bodu 5. 

2. Pouzdro etalonu 

Pouzdro etalonu tvoří duralová misko, 
která slouží současně jako odlévací forma. 
Miska má tvar kruhový, průměr je 400 mm. 
Tloušťka dna a stěny činí (4,0 + 0,5) mm. 
Hloubka misky je 8 mm. Vrchní miska i 
plech jsou povrchově upraveny eloxováním. 

3. Příprava odlévací formy a pracoviště 

A. Odlévací forma, kterou tvoří duralo-
vá miska popsaná v bodu 2 se odmastí. 

B. Těžká pracovní plocha (žulový, oce-
lový kvádr) se položí na pevnou podlahu 
a podkládáním nebo jiným způsobem se vy-
váží do vodorovné polohy. Sklon desky ve 
všech směrech musí být menší než 0,5 °/no. 

Pracovní plocha nesmí být umístěna v 
místnosti s otřesy, s pružnou podlahou, 
rychlými změnami teploty a průvanem. 
Nesmí se pohybovat! 

C. Duralová miska se vysuší, položí na 
pracovní plochu a po okrajích zatíží. 

D. Teplota v pracovní místnosti musí být 
v rozmezí 20 °C — 23 °C (s výjimkou pro-
cesu odsávání vzduchových bublin). 

4. Příprava neaktivní vrstvy — první vrstva 

A. Do čisté kádinky 800—1 000 ml se na-
lije 500 g Epoxy 1 200 a 75 g etylalkoholu 
a směs se míchá skleněnou tyčinkou po do-
bu cca 10 minut s cílem dokonalé homoge-
nizace. 

B. Přidá se 25 ml tužidla směs se mísí po 
dobu cca 5 minut s cílem dokonalé homo-
genizace. Jakékoliv viditelné nečistoty (ze-
jména z tužidla) je nutno odstranit. 
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C. Kádinka se směsí se umístí v exikáto-
ru tak, aby hladina byla pokud možno co 
nejblíže k vývodu exsikátoru. Exsikátor se 
uzavře (spoj je třeba utěsnit silikonovou 
vazelínou) a vývěvou se odsávají bublinky 
vzduchu. Protože během odsávání dochází 
ke zvětšování objemu směsi, je třeba řídit 
podtlak zpočátku od nízkých teplot a zvy-
šovat jej postupně. Proces odsávání vzdu-
chových bublin připomíná var. Odsávání by 
nemělo trvat déle než 10 minut. 

D. Dokonale vyčeřená směs se z kádinky 
vylije na připravenou duralovou misku do 
spirály. Lití se nesmí přerušovat, aby ne-
vznikly zbytečné bubliny. 

E. Směs se nechá samovolně roztěkat. Pří-
padné viditelné bublinky nebo nečistoty se 
jehlou buď protrhnou, nebo odtáhnou к o-
kraji a vyjmou. 

F. Protože směs špatně smáčí duralový 
povrch, je možné, že roztěkání se v někte-
rých bodech zastaví. Potom je nutné misku 
nadzvednout a nakláněním urychlit roztě-
kání směsi. Pak se miska položí zpět na 
pracovní desku a opět zatíží. Od této chví-
le musí být poloha misky už pevně fixována 
až do doby, kdy etalon je hotov (kromě 
překrytí duralovým plechem)!! 

G. Miska se překryje skleněnou deskou 
(ve vzdálenosti asi 10 cm) a nechá v klidu 
polymerizovat po dobu 15—24 hodin. 

H. Z použité kádinky se odebere vzorek 
pro kontrolu polymerizace. 

I. Během polymerizace je nutno omezit 
provoz v pracovní místnosti na nutné mini-
mum (nesmí se přemisťovat těžké předmě-
ty větrat a pod.). 

5. Příprava aktivní vrstvy — druhá vrstva 

A. Před započetím práce se zváží kádin-
ka se skleněnou tyčinkou na míchání — 
hmotnost m(. 

B. Do čisté kádinky se nalije 500 g Epo-
xy 1 200 a 75 g etylalkoholu a směs se mí-
chá skleněnou tyčinkou po dobu 10 minut. 

C. Do směsi se vlije připravený roztok ra-
dionuklidu o známé aktivitě A„ — nejlépe 
zvolna nastříkat z pyknometru do středu 
kádinky. 

Dbát aby nedošlo к rozstříkání roztoku! 
D. Směs se homogenizuje mícháním po 

dobu 20 minut. Na stěnách a tyčince nesmí 

zůstat nehomogenního zbytky. Pracovník se 
chrání olověnou zástenou. 

Na výsledné homogenitě závisí konečné 
dosažené parametry! 

E. Přidá se 25 ml tužidla a mísí se opět 
po dobu 5 minut s cílem dosažení dokona-
lé homogenity. 

F. Kádinka se umísí v exsikátoru a výve-
vou se odsávají bublinky stejným způsobem, 
jak byl popsán v odstavci 4, bod C. Potom 
se stanoví hmotnost m3 kádinky s obsahem 
a míchací tyčinkou. 

G. Dokonale vyčeřená směs se z kádinky 
vylije na duralovou misku se zpolymerova-
nou první neaktivní vrstvou. Lije se opět 
do spirály. 

H. Směs se nechá samovolně roztěkat. 
Případné viditelné bublinky se jehlou od-
táhnou к okrajům, pevné nečistoty se vy-
jmou jehlou. 

I. Etalon se překryje skleněnou deskou 
a nechá v klidu polymerizovat po dobu 
15—24 hodin. Po dobu polymerizace je nut-
no zachovat podmínky uvedené v odstav-
ci 4, bod I. 

J. Použitá kádinka s tyčinkou se zbytky 
aktivní směsi se opět zváží — hmotnost m:i, 
Potom je možno odebrat malý vzorek pro 
kontrolu stupně polymerizace. 

K. Všechny použité pomůcky při práci s 
aktivní směsí se likvidují jako radioaktivní 
odpad. 

L. Stanoví se aktivita Azb, zbývající v pyk-
nometru (pro účely stanovení celkové akti-
vity etalonu. 

6. Pouzdření etalonů 

První část pouzdření je prováděna přímo 
při výrobě etalonu tak, jak je popsáno v 
odstavcích 4, bod D a 5, bod G. 

Druhá část pouzdření spočívá v překryti 
aktivní plochy duralovým plechem (viz 
odstavec 2), který se na okrajích přilepí 
pomocí lepidla Epoxy 1 200 к okrajům spod-
ní části pouzdra a pojistí se šrouby. 
7. Stanovení celkové aktivity 

Stanovení celkové aktivity etalonu A se 
provádí výpočtem pomocí vzorce: 

P R E D M Ě T 
Způsob výroby velkoplošného zářiče s 

homogenní plošnou aktivitou vyznačený tím, 
že epoxidová pryskyřice, v níž je homogen-
ně rozptýlena radioaktivní látka se rozlije 

V Y N A L E Z U 

a polymeruje na vodorovné ploše, která se 
připraví rozlitím a polymerizací epoxidové 
pryskyřice bez přídavku radioaktivní lát-
ky v odlévací nádobě. 


