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ENERGETICKÁ ZÁVISLOST OSOBNÍCH TERMOLUMINISCENČNÍCH OOZIMETRB

PRO ZÁŘENÍ GAMA

Antol, M.

Ústav jaderného výzkum/, ftaž

V pradkládanán sdělaní Js zkousána anargetická závislost

tarsoluainiscanSnlch dozlaatrd typu TLD-2, vyráběných VO DIPRA

Praha.

Závislost byla sladována pod póla* z plastiku 300 mg cm"

a olověný* filtraa o tlouliea 0,5 na a centrální* otvorea o prfl-

uěru 3,S •• a pod saaotnýn plastikový* pole*. Dafco detaktoru by-

lo použito AIP sklo i 8 x 1 m .



RÔZNE SPÔSOBY VYHODNOTENIA DEPOZÍCIE RAOIOOÔOU-131 V ŠTÍTNYCH

2ÚK2ÁCH PO ČERN0BYĽSKE3 HAVÁRII

Beňo, M., Hrabovcová, A., Piknová, D.

Výakuaný ústav pravontlvnaho lekárstva, Bratislava

V itltnych žlázách odohraných na prosektúrach v Bratislava

bola v čase od 3.5 do 4.8 1986 stanovená rádioaktivita
 1 3 1

I .

Odhad dávkového ekvivalentu v toato orgáne bol spravený po

vyhodnotení výsledkov počítania rádioaktivity v 416 itltnych

žfazách os6b rDzneho veku. Výsledky boli vyhodnotené podíe ve-

kových kategórii dospelých, deti a Mladistvých a plodov.

Prs stsnovenle priemerného dávkového ekvivalentu v itlt-

nych žťazách ekúaanej populácie bolipoužité tri epSsoby vyhodno-

tenie - lineárnou regresiou logsrltalcky transformovaných hod-

not, Siapsonovýa integrálmi a nelineárnou regresiou poeocou

dvojexponenciálneho aodelu. Výsledky odhedov dávkových ekviva-

lentov zlekené uvedenýai troal spSSobai se pods tam* aedzi se-

bou neodlliovall.

Odhady dávkových ekvivalentov v itltnych žlezách zistené

poCítenia itltnych žliaz post aortsa boli vždy nlžiie eko odha-

dy dávkových ekvivalentov v týchto orgánoch spravené poaocou

výpočtov x aožného priJau rádioaktivity zo životného proatredle.



PREHATALNA LETALITA POTOMSTVA MYSÍ OŽXARENÝCH SUBLETALNYMZ

OÄVKAMI GAMA ŽIARENIA

Bvzént, P,, Fedoročko, P.

Katedra všeobecnéj biologie PF UP35. Kolice

V pokus« bol« analyzovaná závleloať frekvenci* doalnantne

letalnych «utácll v pohlavných buňkách aancov a »81110 nyil ne

valkoati dávky a apSaoba Jej apltkácle. Kritériem hodnotenia

bol rozsah pronatálnej letality potomatva ožiarených jedincov,

křížených • n*oil*rmny*i partneru! v rfiznych časových interva-

lech po oilarenl. Použitá dávky aa pohybovali v intervale 0,1

- 5 Gy a dávková příkony v rozpěti 3.4.10"
5
 . 3.4.10*

1
 Gy/oln.

Ožiarené zvieratá boli křížené a neožiarenýai partnerei v in-

tervalech O - 100 dni po ožiaranl. Výsledky unožnill porovnat'

intereexuálne rozdlely závialoeti vefkoetl indukovaného poiko-

dinla ne vetkoati dávky, výike dávkového příkonu e době uplynu-

le J od ožlerenie.



HOONOTY ^ S r V MLÉCE 2 MLÉKARNY PRAHA-RAOLICE V OBOOBÍ РЙЕО А

PO ČEnNGBVLSKČ RADIAČNÍ HAVÁRII

Březlk. Z.. Becková. V., Pieková. L., Peikové, V.

Institut hygieny e epidemiologie. Centru« hygieny zářeni, Prehe

Stanoveni Sr v polotučné* mléce z mlékárny Preha-Radll-

ce je předmětem nsieho sledováni kontaminace potravin již od

ěedesátých let. V tomto sděleni uvádíme sled hodnot ^°Sr v Bq

1* stanovených ve vzorcích mléka od ledne 1986 do května 1988.

Z uvedených výsledků je patrno, že v mléce sledované mlé-

kárny. Jejíž svoznou oblasti Ja Barounako, ae manil zvýienl
do

obeehu Sr projevilo bezprostředně po fiernobylské radiační

havárii. Mírně zvýiené hodnoty, které byly zaznamenány na pře-

lomu lat 1986 a 1987, lze přlpaat пш vrub zkrmování kontamino-

vaného sena (1986), rasp, jiné skladbě krmných směsi.

1/1986

2/1986
t

3/1986

4/1986

4.5.1986
5.5.1986

29.5.1986

6/1986

7/1986

8/1986

9/1986

0,062
0.053

0,107 .
0,093 .

0,085 .
0.090 :

0,080 :
0,078 :

0,110
 ;

0,078 i
0.139 í
0.128 i

0,071 i
0,076

 J

0.087 i
0.084 i

0,072 i
0.108 i

0.121 i
0.105 *

* 0,004
X 0.002

t 0.010
t 0,007

t 0.004
t 0.003

t 0.003
t 0.006

t 0,007
к 0,003
t 0,008
к 0,009

t 0.002
* 0,001

t 0,001
* 0.006

t 0.003
! 0.005

í 0.010
> 0.004

2/1987

3/1987

4/1987

5/1987

6/1987

7/1987

8/1987

9/1987

10/1987

11/1987

1/1988

0,079
0,077

0
0,

0
0,

O,
0,

0,

0,
0.

0,
0.

0,

0.
0.

0.
0,

0,
0,

,074
,075

,096
,110

,073
,094

,087

,098
,119

,058
072

059
102
066

086
102

127
122

" 5

z
z
z
z
•
«a

z
z

414«

Z
z
z

4141
41 4«

4« 41

0,008
0,002
0
0
,002
,005

0.002
0.003

0,
0,

0,

0,

o(0,
0.

,001
,004

,008

,003
,001

,006
,002

0.004

0,
0.

0,
0.

0.
0.

,006
006

003
003

005
002



10/1966

11/1986

12/1966

1/1987

0.106 * 0,002
0.102 * 0.008
0.170 t 0.015
0.133 4 0.007

0,087 i 0,002
0,068 t 0,004
0.095 t 0.004
0,095 * 0.007

2/1988

3/1988

4/1988

5/1988

0,080 * 0.002
0.086 * 0.001

0.092 t 0,002
0,084 * 0.003



^ S r V MLČCE ZE 4 LOKALIT V CSR SLEOOVANÝCH PO CERNOBYLSKÉ

RADIAČNÍ NEHOOE

Brezik. Z.. BeSková, V., Picková, L.. Peékové, V.

Institut hygieny a epldealologle. Centru* hygieny zéfenl,

90
Od poloviny květne 1966 byly sledovány sktlvity Sr v

•léče ze 4 lokalit ČSR: Vella, okr. Kolín, Beneiov. okr. Bene-

iov. Přttrmm, okr. Přibram a Zákupy, okr. čaaká Lipa. Va adi-

lanl budou uvedeny viechny zlákané hodnoty i Jejich grafické

znázorninl v £ase„
Nejvyíěi nalézané hodnoty ^Sr v aléee v 8q I'

1
:

Velia.. okr. Kolín 0,410 t 0.015 5.5.1986

Beneiov, okr. Beneiov 0,310 t 0,017 19.5.1986

Pŕibrsa. okr. Pŕíbraa 0,275 t 0,010 15.5.1986

Zákupy, okr. čaaké Lipa 0,230 * 0,008 13.5.1986

Zvýiené hladiny
 9 0

Sr va aléce za 4 aledověných lokalit

odeznily v podatati zrn mitic po kontaalnacl.



^ S r V OBILOVINÁCH V CSSR ZE SKLIZNĚ 1986 A 1987

Březík. Z., Bočková. V., Plcková. L.

Institut hygieny e epldealologle. Centrun hygieny zářeni, Praha

Oe předložen eoubor výeledkO stanoveni Sr v obilovinách

ze sklizně 1966 e 1987. Sběr těchto vzorko byl provičěn v ráe-

cl Monitorováni obsahu redlonuklldO v rOzných vzorcích životní-

ho prostřed! po černobylská radiační nehodě.

Ne toato alstě uvádíme pouze prfiaěrná hodnoty nalezená v

jednotlivých druzích obilovin v Bq kg" (v závorce uveden po-

1967

Výsledky budou předlo-

ženy si při presenteci

nástěnky - analýzy ne-

oves 0.743 * 0,053 (3) jaou dosud ukanfieny.

Protože vzorky nebyly odebírány v obou sledovaných rocích

ve ehodných lokalitách, hodnotise obssh Sr pouzs srovnania

prôeirfi nelezených hodnot aěmých aktivit jednotlivých druhA

obilovin. Ze eouboro byly vyloučeny odlehlá výsledky aetodou

dle Grubbss.

čet vzorců):

pienlce

žito

jefiaen

0.

0,

0,

306

500

412

1986

z 0,160

í 0.155

Z 0,206

(12)

O)
(7)



OBSAH ̂ S r A
 1 3 7
Ca V MLÝNSKÝCH VÝROBCÍCH ZE SKLIZNĚ OBILOVIN

V ROCE 1986

Březík. z.
1
*. Hatzner. 3.

2
K Klia*nt, V.

1
). Berková. V.

1
*.

Ptcková. L.
1J

1
'Ingtltut hygieny a epldenlologie. Centru* hygieny zářeni,

Praha

2
*KÚNZ-Krajeká hygienická atanice, odbor hygieny zářeni.

Seská Budějovice

Po iernobyleké radiační havárii byly ziskány vzorky pie-

ničných alýnakých výrobkO z těchto alýnfl: Praha-Holeiovlce,

Pardubice, Louny, Kralupy ned Vltevou, Březl u Českých Bud*jo-

vic, Znojao a Kyjov. Byly nalezeny tyto hodnoty Sr v Bq kg :

pSenlce 0,170
krupice hrubá 0,102
Rouka hrubá Zlatý kles 0,089
•ouka polohrubá T 550 0,116
•ouka polohr.výb. T 400 0,042
a.hl.spec.pekařská T 530 0,058
a.hl.chlebová bílá T 650 0.064
•ouka chlabová T 1000 0,170
•ouka kraná T 3900 0,426
irot 0.558
otruby 0,230

0,506 0 0,298
0,146 0,124
O,160 O,124

0.214
0,136
0,208
0,207
1,016

0,112
0,097
0.130
0.168
0,604

- 1.490 0.880

7 vzorků
2 vzorky
2 vzorky
1 vzorek
4 vzorky
2 vzorky
4 vzorky
2 vzorky
5 vzorků
vzorek'

5 vzorků!

U vzorků z slyna Březl u Českých Budijovlc byla táž zai-

rena aktivita
 1 3 7

Cs a byl vypočítán poaěr aktivit
 137

C*/
90
Sr:

plenic*
kropice
•ouka hrubá
•ouk* polohrubá
•ouka hladká
a.hl. konzuanl
•ouka kraná
•rot
otruby

137C*
15,4 * 0,6
6,7 * 0.5
6.1 * 0,5
6.7 t 0,4
7.2 t 0.5
8,4 1 0,7

22.9 * 1.4
14,8 * 0,6
10.2 t 1,2

0,506 *
0,146 *
0,160 t
0,214 t
0.136 *
0,208 1
1.016 I
0,558 3
1,490 t

0,034
0,003
0.002
0.010
0.003
0,004
0.036
0.012
0.1)28

30,4 *
45,4 t
38̂ 1 t
31.3 Z
52.9 t
40.4 *
22.5 t
26,5 *

6,8 *

2,6
4,3
6.7
3,3
4,8
6,5
2.2
2,6
0.9

V* sledováni kontaalnaee

u vzorků x* sklizni 1987 a 1986

1 5 7
Ca bude pokračováno x



VPLYV CHEMICKÉHO REŽIMU NA TRANSPORT KORÓZNYCH PRODUKTOV V

PRXMATNOM OKRUHU A NA DÁVKOVÉ PRÍKONY OD ZARIADENÍ PO

Burelová. 3.
1
*, Kukučová. M.

1
*. Ulická. D .

l
\ Repái, R.

2>
.

Oobii, C.
2
*, Vágner, F.*K strada. X.

3 >

a
'Výskuaný ústav jadrových elektrárni, Trnava

2
'At6aové alaktrérna Bohunic*. k,p., 9aalov»ké Bohunice

3
'3adarn4 alaktrirna Dukovany, k.p. Dukovany

Raferét obsahuj* popis sp8sobu vyhodnotonla ch*«lckiho

r*žlau • Jeho vplyvu na hronadania aktivity koróznych produk-

tov na povrchu PO v závislosti ne teplote. Diskutuje príspevok

jednotlivých nuklidov k dávkovéau príkonu od zariadení PO a

•ožnostl zníženia dávkových príkonov a týa aj dávok obdržaných

personáloBJ 3E.

10



SLEDOVANIE OBSAHU
 3
H VO VODÁCH VYPÚŠŤANÝCH Z KOMPLEXU E9O

3ASL0VSKČ BOHUNICE

Cechvele. C . Kollár, J.

KONZ . Krajská hyglsnleká stanlcs. Bratislava

Práca v prvej, obecnaj časti diskutujs nlaktorá aspskty

rádlotoxlcity trlcla a jaho vznik v jadrovou rsakters. V Sal*

éej česti so uvádzaná koncentračné a bilančné lialty. stsnovs-

né pra výpust* tricia z koaplaxu ESO a prístup orgánov hygle-

ntcksj služby k ich kontrola. Kontrola vypusti sa vodia v zá-

sade dvoae seeral a to predovšetkým administratívna, tj. hod-

notení* nasačných a ročných hlásáni prevádzkovétete o výpustlach

(zvlášť* pra A-l • v-1 a zvlášť pra V-2) tricia do hydros fóry.

Oruhý spSsob kontroly je založený na odbere vzoriek hydrosféry

a atanovenl obsahu tricia v nich kvapalnou scintilačnou techni-

kou.

Analyzovaná boli predovšetkým vzorky:

- zberných nádrži kvapalných odpadov pred ich vypustenia do

recipientu,

. vid odpadového kanála a odpadového potrubia,

- vôd zo životného prostredia (pitné vody, Dudváh. Váh).

V práci sú prezentovaná výsledky týchto mtanovni a hod-

notené ročné bilančné výpuste vo vzťahu k autorizovaný* llml-

toa. Z výsledkov vyplýva, ie v rokoch 1980*87 žledna 3E nepre-

kročila bilančný Halt a jeho prienerné ročné naplnenie bolo

53,7 % pre A-l • v-1 a 53.1 % pre V-2.

11

^



DIFÚZZA
 8 5

Sr V POOACH

člpáková, A., Szabová, T.

Oatav rádioekolo'gle a využitia Jadrovej techniky, Koilce

Ciefoe naiej práce bolo stanoviť difúzne koeficienty pre

r&zne druhy pôd. Keďže přítomnost aoll v pSdach výrazne ovplyv-

ňuje koeficient difúze, eledoval aa aj vplyv rSznych soli a ich

zitesi na hodnotu difúzneho koeficientu Sr v p8de.

Difúziu *»e sledovali v PVC flaiiach, ktoré boli upravené

na difúzne kolony. V kolónach bolo pat* vratiev pídy oddelených

nonofiloa.. Počas pokusu boli kolony zalievané destilovanou vo-

dou. Množstvo zalievania ene zlákali podXa prepočtu zrážok v '

najsuchioa a najvlhiow aesleci na plochu nádoby.

Z hfidnot difúznych koeficientov sme určili strednú migrač-

nú vzdialenosť Sr pre Jednotlivé typy p6d za prítomností rSz-

nych aoll.

Na základe získaných výsledkov mfižene konštatovať, že zvý-

ienla obsahu soli v roztoku narastá pohyblivosť iónov a difúz-

ny koeficient Je vyšil.

f,
12 . I



PREHĽAD O VÝSLEDKOCH MERANÍ d.p. RADÚNU V BUDOVÁCH V ZÁVISLOSTI

NA ROKU VÝSTAVBY

Dobiášová. N., Stromp. C.

KÚNZ - Krajská hygienické stanica, Koilca

Od roku 1965 aa robili Jednorázová neranla d.p. Rn v by-

toch prístrojom WLM 300 - výrobek fy EDA Canada.

V rokoch 1986-87 sa uskutočnili opakovaná Merania 38 škol-

ských a predškolských zariadení VS kraja v závislosti na druhu

materiálu a roku výstavby. Objekty postavená do roku 1960 boli

skoro výlučne z tehly, pripadne kameňa.

Po roku 1960 previáJa v použitých stavebných materiáloch

betón a pórobetón. V posledných rokoch aa vo výstavbe uplatňu-

jú rôzne kombinácie montovaných dielov z rôznych druhov mate-

riálov (sklo, plech, drevo, panel, tehla apod.).

V práci au uvedená výsledky meraní ako •prlemernaná hod-

nota troch a viac po sebe idúcich 6-mlnútových odberov. Mera-

nia boli robená za prevádzkových podmienok objektov a vo vý-

sledku sa výrazne prejavujú všetky súvisiace vplyvy pre urianta

priemernej radiačnej záťaže.

13



KONTAMINACE MLČKA UMĚLÝMI RADICNUKLIDY PO ČERNOBYLSKČ HAVÁRII

Drábová, O., Rulík, P.. Malátová. Z., 8učina. Z.. Hólgya, Z.

Znatltut hygieny a epidemiologie, Cantrua hygieny záfeni, Praha

v rámci monitorováni radiační alcuaea ne území ČSSR v tou-

vialoatl a havárii černobylské jaderné elektrárny byla od po-

čátku věnována značná pozornost «ledováni obsahu umělých ra-

dionuklidu v aléca. nebot «léko a «léčné výrobky jsou Jednou

ze základních ceet vnitřní kontaminace obyvatelstva uaělýml

radlonuklldy. Sledováni objeaové aktivity v konzuanl* mléce

bylo zamířeno na stanovováni I 131. Cs 134, Ca 137. Pravidelné

•ěřeni probíhalo v květnu a červnu 1986 denně, později v tý-

denních a měsíčních Intervalech. Kromě toho bylo provedeno

pet jednorázových celostátních prozkumu mlékárenské site s cí-

len získat podrobnou informaci o rozděleni objemových aktivit,

která měla umožnit kvalifikovaný odhad pravděpodobnosti výsky-

tu mléka s vyěelmi objemovými aktivitami radlonuklldO a posky-

tnout údMr oro stanoveni závisloati velikosti kontaminace

mléka na veiik -jeti radioaktivního spadu.



MOŽNOST UPLATNENIA BUNKOVÝCH RASTOVÝCH FAKTOROV NA ZMIERNENIE

ÚČINKOV ŽIARENIA

Fedoro&ko. P., Srezáni. P.

Km fórm vieobecnej biológie PF UPOS, Koilce

Nale pokusy boli inšpirované známymi údajní o rádloprotek-

tivnon pôsobení exogénnych inunomodulátorov Mikrobiálneho p8vo-

du • jednou z hypotéz vysvetľujúcou nožný neehanlzaus rádiopro-

tektlvneho pSsobenla prostřednictvo* endogénnych cytokinov ale-

bo lynfoklnov. Cloľoa pokusu bolo overiť predpoklad. £1 zaes
rastových faktorov (lyafoklnov) sa nfiže podielať na tomto ae-
chanlzae.

Pokúsili sne sa-o sledovanie účinkov aponenutých faktorov

na prežívanie aySí po letálnej dávke 96y.

Dospělý* ayilan sancoM C57B1/6 bol l.p. aplikovaný koni-

tantný objoa zaesi restových faktorov predstavujúci O,*t 0,8;

a 1,2 al/zvlera. Sedne skupina zvierat bola kontrolná a nasle-

dujúce boli rozdelené do nasledujúcej schémy:

• zaes rastových faktorov v sledovaných dávkach 7 hod, pred

ožiarenia

• znes rastových faktorov v sledovaných dávkach 29 hod. pred

ožlarenln

- znes rastových faktorov v 4 dávkach po 0,4 nl/zvlere a 0,8

nl/zvlera raz zm 24 hod. s poslednou dávkou 17 hod. pred

ožiarenia.

V Jednotlivých skupinách bolo po 30 zvierat. Zvieratá ane ožia-

rili dávkou 9 6y gana lúčni zo zdroja
 6 O

Co a sledovali hynutie

30 dni.

Výsledky podporujú úvahy o nožnostl použitia rastových

faktorov (lynfoklnov) ako "endorádloprotektlva" v rédiobloló-

911.



VÝPOČET MIKROOOZMETRICKÝCH CHARAKTERISTÍK NIZKOENERGETICKÝCH

ELEKTRÓNOV

Fulop, M., Ftáčnlková, S., Čierna, V.

Výakuaný ústav preventívneho lekárstve, Bratislava

Nizkoenergetické elektróny tú v popredí záujmu pri skúma-

ní účinku ionizujúceho žiarenie ne živú bunku. Potvrzuje se,

že veľkosť poškodenia buňky ionizujúcou časticou do značnej

miery záviei ne spektre energii delte elektrónov. ĎaHou výho-

dou použitia nlzkoenergetlckých elektrónov je ich veľa i krátký

dobeh, čo umožňuje selektívne sledovať ich účinok ne ONK po za-

budovaní zdroja augerových elektrónov do ONK.

V referáte je prezentovaný výpočet základných alkrodozi-

metrlckých charakteristík: odovzdanie energie e elementu tka-

niva a dávkový priemer llneálnej energie Y
Q
 pre rozMer aikro-

objemu rádovo lna. Výpočet sa realizuje poaocou proxlMitnej

funkcie t(x). De urobený výpočet «ikrodozimetrických charakte-

ristík ej pre zdroje augerových elektrónov
 1 2 5

I e ^Br. Výpoč-

ty sú v dobroM súhlase s publikovanými údajmi.

I

1
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POROVNANIE METÓO SPRACOVANIA PRÍSTROOOVfCM SPEKTIER HP6«

DETEKTORA NA URČOVANIE OAVOK

Fulôp, M., Krnáfl. S., Hrabina, O., Markovič, p.

Výskumný ústav preventívneho lekárstva. Bratielava

Použitie HPGe detektorov na odhad dávok je lákavé z hľa-

diska doatatočnej citlivosti a dobrej rozlišovacej schopnosti.

Spracovanie spektier impulzov polovodičových detektorov J» ná-

ročné najnS z d6vodu Množstva údajov kanálov, ktoré Ja potrebné

vo výpočte použiť. Perspektívnou sa preto zdá byť aultifektoro-

vá analýz*, kedy možno realizovať výpočty efektívnejšie a zá-

roveň získané výsledky komplexnejšie popleujú počítanú veliči-

nu.

v súčasnosti sa diskutuje otázka, aká metóda spracovania

prístrojových spektier Je výhodnejiia. Klasická nstóds získa-

nia matice odozvy s následnou dekonvolúciou prístrojového spe-

ktra, alebo multifaktorová analýzn? V prlepevku sú pomocou ea-

tematického modelovenia a fyzikálnych experimentov tieto dva

metódy porovnané.
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VÝPOČET XNOIVIOUALNYCH DÁVKOVÝCH EKVIVALENTOV NA ÚZEM! VÝCHOD-

NÉHO SLOVENSKA PO CHRNO8YCSKE3 HAVÁRII

Henuiik, V., Wirdzek, S.

Ústav rádloekológie a využitia jadrovej techniky. Kolice

V príspevku sú vypočítané dávkové ekvivalenty deti vo ve-

ku 1 - 8 rokov a dospelých žijúcich ne úženi východného Sloven-

ska z* jednoročné obdobie po černobyískej havárii. Výpočty vy-

chádzajú z narani obsahu rádionuklidov v zložkách životného

prostredie a z Modelov odporučených v NTD Interatonenergo.

Pre deti bol zistený celkový úvezok efektívneho dávkového

ekvivelentu H£ • 1,3 nSv a ako kritický nuklid
 1 3 1 I . Pre dospe-

lých HE • 0.33 «Sv a kritický nuklid bol
 1 S 7Cs. V obidvoch sku-

pinách kritickou cestou bolo pitie Mlieka*

IB



MOŽNOSTI VYUŽITIA EXPERIMENTÁLNEHO ZARIADENIA EISPP PRE PRACÚ

S RADÚNOM

Havlík. F., Uralové, M.

Výakuený ústav pravantlvnaho lakáratva. Bratlalava

Exparlaantélna zarladanla EISPP, ktoré Ja predaetoe rie-

šenia TÚ 4/1985 autorov Havlík, F., Patzaltové. N. evidovanej

na VÚPL v Bratislava, Ja tvorané seboroa konštrukčných a fun-

kčných prvkov vytvárajúcich tri základné ealky. Ich využití*

ja navzájoa nazévlalé, «ú pranoané a a6žu aa použiť 1 pri prá-

ci v iných ayatéaoch. EISPP aa skladá zo zdroja radónu, koaory

a flltračno-vantllačného zarladanla. Zdroj radónu Ja tvoraný

rádius-radonový* generétoroa. Komora Ja tvoraná dvoai od aaba

haraetlcky oddalanýMl priestormi uložanýal v Jadnoa pláitl.

Jedna čaať- ganarátor dcérskych produktov radó/iu - má objaa

20 1. druhé časť a objaaoa 10
3
 1 vytvára aaaotný pracovný prie-

stor koaory. FlltreSno-ventllačné zariadanla aa akladá z dvoch

rýchlofiltrov zabazpačujúcich zachytanla vlhkosti, radónu a Ja-

no dcérskych produktov z vypnitaného vzduchu.

S využitia H a s t ich na aaba nezávislých cirkulačných okru-

hov, ktoré sa a8žu v koaora raallzovať, »a doalahna lubovolná

dlnaalcká rovnováha aadzl radónoa, Jano dcérakyal produkta.nl a

ovzdušia. EISPP Ja urCané k aladovanlu niektorých fyzikálnych

paraaatrov pohybu rad6nu v atavabných a iných aaterialoch, k

určeniu rýchlosti plošnej ealele a rychloeti haotnoatnaj e«l-

aia radónu z aatarlelev, ku kalibrácii priatrojov a zariadení

určených pre prácu a radónoa. Saaootatnú časť využitia zaria-

denie tvorí experimentálna práca a pekuanýal zvieratá!.

19



MONITOROVANIE VNÚT0RNE3 KONTAMINÁCIE PRACOVNÍKOV EBO TRfCIOM

Horení, n., Ondrli. O.

Atómové elektrárne Bohunice, k.p.. 3aelovské Bohunice

V príspevku sô zahrnuté výsledky Monitorovania vnútornej

kontaminácie tri čiom za cbdoble od r, 1974 do r. 1987, kedy

bola z Jadrovej elektrárne A • 1 vyvezená posledná Ča«ť použi-

tej tážkej vody. Okrem popisu spdsobov monitorovania a prahlá*

dov úväzkov dávkových ekvivalentov z príjmov tricla v jednotil*

vych rokoch, sú uvedená 1 výsledky sledovania individuálnych

biologických polčasov a zhodnotený podiel Jednotlivých techno*

logických operácii na významnejiich kontamináciách trlciom.

20



POSUZOVANÍ PŘÍNOSU A RIZIKA PREVENTIVNÍCH RADIODIAGNOSTICKÝCH

VYSETftENf

(Metodologické prístupy)

Heribanová, A.
1
*, Save, 3.

2
'

1
' K Ú N Z - KHS StředoCeakého kraj*, odbor hygieny zářeni. Prehe

'institut hygieny a epidemiologie, Centru* hygieny zářeni,Prehe

Požadavek, aby jakékoli činnoat, při niž dochází k ozáře-

ni oaob, byla zdôvodnená jaji* přínose* pro apolečnost, Je prv

ni* principe* eoučasného syetéistu omezováni dávek, který v kaž*

dodennl praxi radiační ochrany *'á uplatninl především při vyu-

žiti zdrojů zářeni v lékařetví.

V předcházejících adilaních Jene upozornili na využiti to-

hoto principu při poaouzenl účelnosti radiofotografických vyše-

třeni a vyšetřeni dě ta kých IcyČli.

V předkládaná* přlapivku shrne** na panelu Metodická přístu-

py a podklady, které Jsou nezbytná pro kvantitativní způsob

použití principu zdůvodnění, zahrnující Jednak zhodnocanl spo-

lečenského přínosu preventivních rtg vyietřeni v dôsledku včas-

ného záchytu a léčeni onemocněni u doapělých a děti a jednak vy-

číslení nákladů nejen technologických, ale předevěla hospodář-

ských ztrát, způsobených rizik** zářeni, V obou případech se

vychází ze stanoveni efektivního dávkového ekvivalentu a peněž-

ního ekvivelentu zdravotní ujay.
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STANOVENI HMOTNOSTNÍHO KALIBRAČNÍHO FAKTORU IONIZAČNÍCH KOMOR

Horáková. X.

ústav dozimetrie záření ČSAV.

Pro ionizační komory NE 0,60 car Farmař 250S a grafitovou,

tufnolovou a nylonovou stinou byla mérena odazva a koaarčniai,

plexl, grafitovými, duralovými a taflonovýal návleky ne rôznych

kobaltových svazcích a byl apočten korakčnl faktor na zealabe*

ni a rozptyl va atěně. Byly porovnány různé metody výpočtu ko-

rakčnich faktorů a posouzeno použiti rôznych aaterlálo návleků

pro atanovani hnotnoatnlho kalibračního faktoru N . Pro koaer-

čni, plaxi a grafitová návleky je vzájenná shoda va stanoveni

N do O,S %, pro duralová a teflonová do 4 %.

Pro ionizační koaoru VAK 70108 (drive značenou VAK 252)

byla ahoda ve stanoveni N pomoci komerčního a plexi návleku
g

do 0,1 %. Dále byly stanoveny hmotnostní kalibrační faktory pro

•adarskou Ionizační komoru NO 1005 a pro tkáni ekvivalentní

ionizační komoru A-150-1.

•I
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ZKU5EN0STI S MATEMATICKÝMI MOOECY PŘI HODNOCENÍ KONTAMINACE

ŽIVOTNÍHO PROSTREDÍ

Horyna, 3.

Ústav jaderného výzkumu, ftež

Využiti natematlckých modelů Je nedílnou součásti hodnoce-

ni vlivu jaderných zařízeni na životni prostredí. Získaných vý-

sledků se využívá jak při schvalovacích řízeních připravovaných

jaderných zařízeni, tak i k dokladováni dodrženi všech stanove-

ných požadavků zařízeni již provozovaných.

Nutnýa předpokládán jejich použiti Je ověřeni spolehlivos-

ti takto získaných výsledků. V ideálním případ* by bylo možno

použit údajů získaných monitorovania okolí uvažovaného Jaderného

zařízeni. Ve velká větělně případů však tyto údaje nejsou k

dispozici, a 1 v případě, že výsledky monitorováni okolí jsou

dostupná, tak jen ve fora* limitních hodnot, které nebyly pře-

kročeny.

únik aktivity z 3E Černobyl v květnu 1986 a následující

dlouhodobý vzrůst aktivity v životním prostřed! umožnily sle-

dovat migraci vybraných radionuklldfl a výsledků využit k tes-

továni matematických modelů migrace v životním prostředí.

Výsledky monitorováni životního prostředí pak umožnily

získat údaj* k popisu usazováni radlonuklldd z atmosféry na

povrch půdy a rostlin, jejich vymýváni, resuspenzi a průchodu

potravinovými řetězci. Dále byly porovnávány vypočtené a namě-

řené hodnoty kontaminace složak Životního prostředí.
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VÝSLEDKY TŘÍLETÉHO SLETOVÁNÍ KONCENTRACE
 2 3 9 # 2 4 0

P o A
 2 3 8

Pu VE

VZDUŠNÝCH VÝPUSTECH 3ADERNÉ ELEKTRÄRNY V-l S REAKTORY WER 440

V OASLOVSKÝCH BOHUNICÍCH

Holgye, Z., Fllgas. R., Pešková, V.

Institut hygieny • epidemiologie. Centrum hygieny zářeni. Prchá

V letech 1985 - 1987 byly zjlitovány koncentrace
 2 3 9

»
2 4 0

P o

Pu ve vzdušných výpustech dvou bloků (o úhrnném výkonu

880 MMQ lederná elektrárny V-l e reaktory WER 440 v 3ealov»-
239 240

kých Bohunicích. Koncentrace Pu ve vzdušných výpustech
•3 238

ee pohybovala v rozmezí 1,0 - 30,8 ̂ uBq n a koncentrace Pu
3 2 3 8

^
3 9 2 0

p y ^q

v rozmezí 1,6 - 41.1 juBq m"
3
. Poměr koneentrece

 2 3 8
p

u
/^

3 9
'

2 4 0
Pu

ve vzdušných výpustech byla v rozmezí 1.0 - 2,4. Celková roční

výpuaté
 2 3 9

'
2 4 0

p
u
 y

 r o c t
 igas, 1986 a 1987 byly 28,5; 12,7 a

12,2 kBq. Celkové roční výpuste ^"Pu v roce 1986 a 1987 byly

16.6 a 15.1 kBq.

4
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VÝSLEDKY TŘÍLETÉHO SLEDOVÁNÍ KONCENTRACE ^Sľ V£ VZDUŠNÝCH
VfPŮSTECH OADERNÉ ELEKTRÁRNY V-l S REAKTORY WER 440 V OASLOV-

SKtCH BOHUNICÍCH

Hôlgye. Z.. Peškové. V., Brezik, Z.. Piekevé. L.

Xnetltut hygieny a epldeelologle. Cantma hygieny zářeni. Praha

v letech 1985 - 1987 byly zjiěiovány koncentrace *°Sr ve

vzdušných výpustech dvou blofcO (o úhmnéa výkonu 880 MV») Jader«

né elektrárny v-l e reaktory WER 440 v Saalovakých "ohunlcich.

Koncentrace Sr ve vzduiných výpuatech ve eledoveneV. -Jdobi

ee pohybovaly v rozmezí 6,7 - 483.0/iSq a . Celkové roíni vý-

pust* ^Sr byly v letech 1985, 1986, 1987: 427.5t 448,8 e

126,6 kBq.



RADIOHYCIENICKÉ PROBLÉMY PRI VÝSTAVBE LEKÁRSKYCH URÝCHĽOVAČOV

Hrabovcová. A., Nlkodeaová, O,, KobO, H.

Výskumný ústav pravantivnoho lakáratva, Bratialava

Poaudzovanla projektovej dokumentácie navrhovaného Ústavu

klinickej onkológie v Bratialava al vyžiadalo itúdlum rôznych

otázok tlanania fotónového a neutrónového žiarenia generované-

ho na plánovaných urychlovacích zariadeniach,

V poatarl budú diakutované pre Jednotlivé typy urýchlova-

čov (lineárny urychlovač elektrónov, cyklotrón) rédiohygienic-

ké problémy, ktoré je treba pri výstavbe lekárskych zariadení

používajúcich takýto urýchlovaS rleilf, aké podklady dovolujú-

ce určit potrebnú ochranu pred Jednotlivými typmi žiarenia

(prlaárne, sekundárne, rozptýlené. atcL). možno v literatúra

nájst a ako postupová? pri výpočte v konkrétnej situácii. 6a*

lej bude poukázané na rfizne dalile rádiohyglenické problémy

súvisiaca s prevádzkou takýchto zariadení.

i
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OOHAO ZATA2E 3TÍTNEO ŽUZV
 l 3 1

I PRI POUŽITÍ ROZNYCH VfPOCTOVfCH

METÚO

Hrabovcová. A., Beňo, M.. Vladár, M.

Výekuaný ú«t«v preventivného lekáretve, Bratislava

Pre odhad záfaie itltnej liazy po lnhalácil. reap. inges»

cli I aožno použit r6zne «oděly retenele jódu v ludskoa te-

le, ek poznáae dáte o koncentrécii I vo vzduchu, reep. dáte

o anožetve použitého Jódu v potrava.

v referáte eú porovnané odhady radiacnej záleže itltnej

žlázy urobené ne základe teoretických- aodelov s odhadni epočl-

tanými na základe priaeych aeranl koncentraci! jódu v itltnych

žlázách 416 ludl na Sloveneku. ktorl zoereli v 6aae od 3. aáje

do 4. euguftta 1986, tj. v čeee po Semobylekej hevárll.

Výsledky aú diskutovené s cleloa upreenenia prognózy ra-

diaSnej záleže v případe radlečnaj nehody.

I

í

•i'
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MONITOROVANIE OflOU V HAVARIJNÝCH SITUÁCIÁCH

3anečfca, S., Pletrlk, I.

Výskuaný ostav Jadrových •laktrárnl, Trnava

Pra upraanania radiačnáj situácia v okolí OE po hevarijnoa

úniku rádioaktívnych látok Ja popísaná Metodika k stanovaniu

koncentrácia uvoXnsnáho j6du rasp* k stanovaniu koncentrácie

jednotlivých chealekých forlea jódu (aerosoly. Molekulárny jód.

anorganické zlóSsnlny, organická zlúčeniny). Metodika zahrnuje

popia odberových a aeracích zariadení, pracovný postup pri od-

bere vzoriek a aeranl aktivity 1 spftsob vyhodnotenia naaeraných

údajov.



6ETAAUT0MAT NA 2601

3uraové, L., Broj. K., Soukup, Т., 3avornlčfcý, K., Martinek, 3.,
Bendi. 3., Válek, T.

TESLA - Výzkuaný ústav přletrojO jaderné techniky, koncernové

účelové organizace. Přeayělenl

Betaautoaat NA 2601 »louži к autoaatlckéau měřeni vzorku

značených jedni« radionukllden nebo eněal dvou radlonuklldu a

energii zářeni beta do 2 Hov.

Přietroj je koncipován jako autoaat pro práci v laborator-

ních podalnkéch. Měnič vzorku je v kazetován uspořádáni o kapa«

cite 300 vzorku, detekční část je tvořena »větlotěsnou koaorou

se dvěaa fotonésoblčl v auaačni koincldtnSnla zapojeni.

Program uaoiňuje volit 7 variant Měřeni, hlavnla výstupea

je stránková tiskárna, dialog je včwt interaktivní poaocl HENU

a spodního koaunlkačnlho řádku.
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OAVKOVA ZATAŽ DETI A MLADEŽE V PREOSKOLSKÝCH A ŠKOLSKÝCH

ZARZADENXACH NA SLOVENSKU

Kažialr, O.

Ostav rádloekológie • využiti« jadrovej techniky. Košic*

Aby bole «ožne odhadnut zář až d«ti • «ledaže v predtkol-

•kých a školských zarladeniach Je potřebné zlekať konkrétna

údaj« o expozl£ných reap, dávkových prlkonoch a örovrti koncen-
traci» radonu a Jeho dcérakych produktov гогршаи vo vzduchu v
týehto zariadaniach. v ráacl riaienia úlohy R - 159 - 110

"Radioaktivita stavebných «ateriálov v SSR", bol urobený roz-

alahlejil prleskua úrovně radlácie v 125 pradikolakých a Škol-

ských zariadaniach v read celého Slovanská (Východosl. kraj

- 38, Stredosl. kraj - 44 a Zépadoslov. kraj - 43 zarladenl).

Meranla aa robili v každou zarladanl dva až 'třikrát, ala iba

v Jednej alestnostl.

Sladovala sa jednak okaažltá hodnot« expoziCnéha příkonu

(lonlzeftnou koaorou RSS • lil) a rozalastnili sa aj detektory

na integrálně aerenle dávkových rychlosti (TL - dozlaetraai

n» báze CaSOj t Dy) o «onitory na sledovanle koncentraci« sa-

•otného radénu (difúzne коявгку a detektorem KODAK LR - 115).

ale «j redönu a jeho produktov rozpadu (volna ualeatené detek-

tory KODAK LR - 115). Tieto «eranle boll «it« doplněné ««rani«

okaažitých hodn6t expozlčných prlkonov (ionlza&nou koaorou

RSS - 111) vonku před zarladaniaal.

Na základ« týchto aarenl bol« potoa odhadnutá dávková zá-

těž detl • Mládeže v predikolských • Školských z«rlad«nl«ch na

Slovensku.

30



PROOEKT INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO MONITOROVANÍ ÚNIKB

RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK 00 2IV0TNÍH0 PROSTREDÍ

Klleent, V.

Institut hygieny a epldealologle, Cantrua hygieny zářeni, Praha

Ze zkuienostl posledních let, kdy byla ve velké* rozsahu

organizována měřeni úrovně radioaktivity n* celé* úzeal ČSSR,

vyplynula nutnost vytvořit vhodný informační systáa, ktarý by

přiaiřeni reagoval na konkrátnl situace po únicích radioaktiv-

ního materiálu do životního prostředí. InfonoaCni aystáa bud*

v ráaci činnosti aonitorovael slti ČSSR zabezpečovat sbir. ar-

chivaci a zpracováni údajů z Biřicích laboratoří s cllea vytvá-

řet podklady a inforaaca pro rozhodováni o vzniklá havarijní

situaci.

V referátu jsou dlakutovány otázky organizace lnfomačnl-

ho systáau; struktury souboru údajô a jejich aktualizace; ae-

tody zpracováni a hodnoceni- záznaaů pro potřeby rozhodováni v

reálná* čas* a pro prognoatlcká účely a komunikace uživatelů

systáau sa soubory údajA.
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ROZDÍLNOST RETENCE PLUTONIA U HVS! • KMENOVÁ ZÁVISLOST?

Kofranek, V.. Sedlák. A., Svoboda, V.

Institut hygieny • epldealologle. Centru» hygieny zářeni, Prah*

V rámci sledováni klenových rozdílu v launitni odpovědi

•yil po lnkorporacl alfa-radionukllda byle zjletována retenee

plutonia v referenční koatl e použiti« dvou hladin podaného

Izotopu. Zároveň byla ověřována účinnost dekorporece plutonia

z organleau ponocí Zn-DTPA.

Pokusy byly provedeny пш nyllch saaleleh kašno CS7B1/10

OBA/23 stejného stáři e rsžlau ustájeni.
 2 3 8

Pu bylo podáno l.p.

v cltrátováa koaplexu o pH 2,8 a aktivitě 0,4 a 4,0 kBq/ayě.

Zn-DTPA byl aplikován v anožstvl lag/ayě l.p. za l hod. po po-

dáni plutonia a dále denně do 6. dne. Retenee nuklldu byla po

předchozí« radlochealckáa zpracováni sledována radloaetricky

poaocl kapalných scintllátorA ve feaurech ayii od 1* dns po

aplikaci po dobu 4 aěsico. Získaná hodnoty byly po přepočtu na

celou kostru vyjádřeny jako procento aplikovaná aktivity včetně

výpočtu střední ekeletni dávky a jejího proběhu.

Ze získaných výsledku vyplývá, До v celáa Časová« údobí ae

retlnovaná «nozetvi plutonia и «yěi kaene CS7B1/10 pohybuje v

rozaezi kolea 50 % aplikovaná aktivity, zatlačо и ayěí kaene

OBA/23 nedosahuje více nel 39 %. Maxlaálnl hodnoty byly dosaže-

ny v 7. dnu po aplikaci. Rozdíly v ratanel plutonia и jednotil*

vých квепб ayil aezl pouiltýel 2 dávkovými orovněal nabyly pro-
kázány. Očlnsk Zn-OTPA, hodnocený 7. dan po aplikaci plutonia,

se projevil ve 5 - 4násobná« anlienl lnkorporovanáho radlonu»

klidu v závislosti na úrovni retenee. •

Z pokuse vyplývá rozdílnost jednotlivých inbrednlch kaanO I

•yěi inkorporovat plutoniu», což se projevilo v caaováa prdběhu 4

ratenca i v dskonteelnečníiT účinku Zn-OTPA. Výsledky těohto po* '<

kusu Jsou diskutovány v souvislosti • Jlnýal axparlaenty, v« ,;

kterých byly zlákány některá dálil peraaetry, ktarýal »a tasto- ,

váná kaeny ayěl navzájaa ̂ lsl.
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V f POČTY PRO TELEDOZXMETJtXCKf SYSTÉM 3ADERNČ ELEKTRÁRNY

KonaCný. 3 . 1 * . Slngar, 3 . 2 ' , Klwaaň. O.*K Muallafc. L.3'

1 'ú*t«v krajinné •kelegi* ČSAV. ČMké tudijovic*
2*3má*r*i •I*ktr4rn« Tvlin. k.p.t TM»lin
3 )
Č V U T , Fakulta jadarni a fyzikálna-lntanýrak«

#
 Praha

Práce ja vinavána výpočtu dávak v bllxkoatl jadarnýeh
alaktráran pft nadprojaktových haváriích. Čila* Ja pflap*t k
optiaallzacl navrhovaného taladoslnatrlckáho ayatéaw pro 3E
Taaalln. Modalová výpočty joou provedeny pro najdôlatltajil
radlonuklidy, ktaré 9m uvolňuji v závlaloatl na výica úniku
a aataorologlcké altuacl. 9aou podány základni ayilanky výpo-
Cotnleh aodalO a pmrmnémi jaj leh výaladkA.
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ZKUŠENOSTI Z JtEiENÍ 0TÄ2EK HAOIACNÍ OCHRANY V PROVOZU 3E DUKOVANY

Kopač* 3.# 3ohn, A., Hakl, 3,, Zalanka. Z.

ďaderná alaktrérna Dukovany, k.p. Dukovany

Syatéa radiační ochrany a hygieny daný projektový* relenie
je podroban kritické analýza na zékladi zkuienoetl s provozu
viacb 4 bloků a Je prazantovéna koneapca aoučacného doplněného
ayatéau RA kontroly.

Rafarét dala uvádí aaubor výaladkO dokuaontujlcl otav r«-
dlaSnl baspadnoati v provozu EOU - v technologii, pracovní* pro-
etredl. aktivitu plynných a kapalných výpusti o óroveň dávak
poraonélu, vtatni rozboru otázok ovlivňujících úrovaň RA bozpo-
čnoati.

I
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SLEOOVANÍ ÚNZK0 Pftl VfftOSE PVDŠHtCH ZMlCfl 8 241 Aa

Koton, 3., Maršál. 3., tabletce, 9.

ústav pro výxkua. výrobu a využiti radioisotopů. Váha

V rafarétu Ja struCně popsána tachnalogla výroby plošných

zářilo a 241 Au. 3a uvadan přahlad kontrolních aotod poutiváných

pro sladováni únlko. OSOM uvodany a shednoeany praktická výslad-

ky užívaných kontrolních aatod a ohladaa n» apaclflcký charak-

tar únlkô v tachnologll výroby plošných sářlCA. 3a upřaanšn

vztah nanšraných hodnot k prvotní* llaltoa ocářanl. Oála jsou

popsána tachnlcká opat f ani r aa lisovaná k omtzwi ůnlků a prova-

výbšr vhodných kontrolních aatod.
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PARAMETRIZACE HLOUBKOVÝCH OAvKOvfCN KftZVEK PRO ELEKTRONOVÉ

SVAZKY

Kovář, Z.

Ostav dozlaatrls zářaní ČSAV, Praha

Navrtáno Ja analytické vyjádřanl závislosti absorbované

dávky na hloubea va fantoau při ozařováni terapeutický*i alak-

tronovyal svazky va tvaru

O(z) • (Oj-B) axp (-K
2
P
2
(it)) • B.

kda

x • z/*! - 1.

»
2
(x) • bj • b

4
x * bjX

2
 pro x ± O,

P
2
(x) • b

6
 • byt • bgX

2
 pro x £ O,

Ox Ja aaxlaua hloubkové dávky křivky v hloubea R̂  a B js foto-

nové pozadí.

tlvmčtné funkca aá va srovnáni o dosud použivanýnl analytlekýal

vztahy dvi výhodyi

1) Hojnost paraaatrô (6 až 9) uaoiRuja doatatačnl přaaný popis

dané křivky v ealéa lntarvalu hloubak od O do R •

2) Viachny paraaatry funkea lza snadno vypočítat z odpovídají-

eiho počtu bodá [z
4
, O(z

t
3 dané křivky.
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ROZKLAD ZMIEŠANÉHO GAMA SPEKTRA NA SIGNIFIKANTNĚ KOMPONENTY

ROTÁCIOU VO FAKTOROVOH PRIESTORE

Krnáč, S.

Výskumný ustav prsventlvneho lekárstva, Bratislava

Transformácia prístrojového spektra na lncidsnčné pomocou

••códy matice odozvy J» klasické Metóda, prebiehajúca v prlaa-

tore o rožnere dano* pocto* kanálov, ktorý ee pouiiva prl spek-

trálnou rozklade. Pri polovodičovej spektroustril je tsnto po*

fiat značný. Nakoľko počet štandardných etalónov umožňujúcich

fixáciu rotácie v tomto priestore Je potom ovel'a msnii nei Je

JsJ rozmar, mOis fttruktůrs mstíce odozvy visit* k nežiadúcim a

nepredvídaným zosilnsnlam iumov. To má v mnohých prípadoch za

náslsdok znaCnú itetlstlckú degeneráciu počítaného incidsnčné-

ho spektra.

v prezentovanej práci sa autor snsži obísť uvedená ťažkos-

ti použitia tzv. fektorovej analýzy. NaJskSr pomocou rozkladu

datového súboru ns vlsstná hodnoty a vlaatné vektory es pri pou-

žiti vhodných itstlstických kritérií odhsdujs signlflksntný

transformačný podprlsstor (tzv. fsktorový prlsstor). Vlsstná

rotácia k Štandardnej testovej itrufctúre sa potom prevádza jed-

noznačne v tomto podprlsstort, ktorého stupne volnosti Je mož-

né pokryť vhodným výberom etalónov. Uvedená technika takto umož-

ňuje určiť nielen lnddenčné spektrá, sla aj ich slgnlflfcantná

komponenty. To dovolíijs Jsdoducho počítať ďalile dozimetrické

charakteristiky, čo sa ukazuje prínosom napríklad prl použití

dozlmatris in altu*
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DOZIMETftXCKÉ ASPEKTY AKTIVNÍ DEMONTÁŽE REAKTORU WR-S

Krotil. Э.. Antol, H., Naužll. Э.. Chytil, 3.

Oatav jadarnáho výzkuau. fta£

V latolnla roca probihla v Úatavw jaderného výxkuau v Ra-
il и Prahy aktivní daaontái výzkuaného raaktoru WR-S. ktarý
byl odstáván po třicátí latách provozu.

V rafaritu Jsou předkládány niktare aspakty aonltorova*

clho prograau týkající •• ochrany pracovníka pfad zářanla vCat-

ně odvozaných llaltO dávkových akvivalantö. ktaré Jsou konfron-

továny a« akutsCnýnl hodnotaal dávkových přlkonO a osobních

dávkových akvivalantö bihaa aktivní daaontáia.



MONITOROVANIE POLl 2XARENXA BETA NA ЭЕ

Lleekoveký, M.. Černý, P.

Výakunný ustav jádrových elektrárnl, Trnava

Uvedené aú charaktarlatlky poli ii»r»nla beta pofies od-

atévofc reaktora typu v - 213 aarané ••tódou aultlkonponentného

teraolualnlscenčného dozlaetra. V radlačných pollach výskytu-

júclch aa po&aa odatávky ja zaatúpané žlaranlo bata «o atrad«

nýal energlaal okolo 300 kav a prl ipeclélnych prácach prlkon

dávkového ekvivalentu žlaranla beta prevyiuje prlkon dávkového

ekvivalentu zlerenle gama. V referáte Je diskutovaná otázka

operatlvnej beta dozlaetrle.

I
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PROZKUM VNXTftNÍ KONTAMINACE CESIEM U CS. POPULACE PROSTÜEDNIC-

TVlM MEftENÍ MOCf

Halétové. Z., Kowblová, I.. Orabové, O.

Institut hygieny • epidemiologie. Centru« hygieny zářeni, Preha

Viechna dosavadní porovnáni r«tanea Ca 137 aezl skupinou

pražského obyvatslstva opakováni «Irenou na celot*love» počí-

tači a Jiným skupina«! z čs. populaca nevykazuji vÝxnemné

rozdíly. Doplňující lnforaaea o pflj«u Ca 137 a Cs 134 u osob

z «1st s rozdílný« apadá« a zejaéna u osob s «ožnýal podstatní

rozdllnyal potravinovými zvyklost«! jsou získávány prostfednlc-

tvl« «ifani obsahu Cs 137 vylučovaného «oči. Za poaocl odborö

hygieny záfenl KHS tak byly provedeny 2 prozkumy - první na

podzi« r. 1987 e druhý, rozsáhlojll, v láti r. 1988. Ooaavadnl

výsledky naznačuji. 2e 1 když opakováni sledovanou skupinu

pražského obývateletva lze pro odhad dávek z Ca 137- a Cs 134 po-

važovat za reprezentativní pro celou čs. populaci, aezi úrovni

retence Cs 137 a úrovni spadu v jednotlivých oblastech lze na*

jit korelaci. Sladováni úrovni Cs 137 v «oči navíc uaoiní po-

kračovat ve studil vnitřní konta«lnace če. populace eeslea 1

v dobi, kdy JIŽ retence Ce 137 nebude «iřltelná cslotilovýa

počlteCě«.

40
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OOHAD DÁVEK Z VNITŘNÍ KONTAMINACE Pftl NEHODĚ S A* 241

Melátová, X., Fllgen, R., Koubiová. Z.. Klener, V.

Institut hygieny • epidemiologie. Centrum hygieny zářeni, Praha

Эе popsán případ vnitřní kontaminace pracovníka, к níí

doilo během práce e práčkovy» A«O
2
. Celotělová Měřeni bylo

prováděno polovodičový« HP detektore» a phoewiche«» měřeny

byly táž vzorky aofie a atolica, zpočátku věechny, pozdiji ve

zhruba «ěelCnieh intervalech. Oeou diskutovány zejmana otázky

přesnosti a správnosti aiřenl.
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RADIOAKTIVITA HORNIN ČSSR A OAVKOVÉ EKVIVALENTY PODMÍNĚNÉ

TERESTRICKÝM

Matolln. M.

Prírodovedecká fakulta Univerzity Karlovy, katedra užité

geofyziky, Praha

Mapa radioaktivity hornin ČSSR, aestavené podle výsledků

leteckých, autonobilových, pěiich a laboratorních geofyzikál-

ních radiometrických mířeni, podává přehled o hodnotách dávko-

vého príkonu zářaní gama va vzduchu 1 n nad zemským povrchem

a vynezuje oblaatl zvýSené terestrické radioaktivity. Střední

hodnoty dávkového příkonu zářeni gama ve vzduchu jsou pro uze-

ni ČSSR 17,0 i 7,5 pGy a*
1
 (0,061 ± 0,027 jiGy h"

1
) , z toho pro

území českého masivu 19,4 • 8,6 pGy a"
1
 (0,070 * 0,031 juGy h"

1
)

a pro úzenl Západních Karpat 13,9 * 6,1 pGy s~
T
 (O.OSO * 0,022

juGy h" ). Interval regionální radioaktivity hornin na území

ČSSR ja 4 - 77 pGy a"
1
 (0,014 - 0,277 juGy h"

1
) a odpovídá ob-

vyklý* koncentrácia přírodních radioaktivních prvků v horninách

razných lltologických typo. Odhad střední hodnoty ročního celo-

tělového dávkového ekvivalentu podníndného zevní* ozářenin te-

restrického původu při nepřetržitém pobytu v uvedené* prostře-

dí je 0,37 nSv pro úzenl ČSSR, regionálni geologické struktury

a axtrénnl radioaktivitou podmiňuji hodnoty v mezích 0,1 - 1,7

mSv za rok.
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ROZDÍLY RADIAČNÍ ZATĚ2E »RX VYŠETROVANÍ ŽALUDKU NA VYBRANÝCH

RADZODIAGNOSTZCKÝCH ODDÉLENÍCH

Mikuiová, M., Drébková. A.

Institut pro další vzděláváni lékařů a farmaceutů, Praha

Velikost efektivního dávkového ekvivalentu u vyěetřenl

žaludku vykazuje velké rozdíly na jednotlivých pracoviitich.

Tyto rozdíly jsou způsobeny nejen různi nastavený*.i provozní-

•1 paranetry napěti (kv) a elektrický* anožetvl («As), ale

předevěla rozdllnýal výkony rentgenek, ipatně seřizenýai rent-

geny, dále nedodržováni* velikosti priaérnlho svazku s užitnou

velikosti rentgenového svszku e různi zsvedenou Metodikou vy-

ěetfenl ne precovlětlch.

Protože příspěvek rediečnl zátěie z výletřeni žaludku ke

kolektlvnlau efektlvnlau dávkovéau ekvivalentu S £ je největil
z běžné prováděných rentgenevých vyěetřenl, je nanejvýi důle-

žité dodržovat všechny zéssdy ochrany pacientn při toato vyie-

třenl, jek vyplyne z konkrétních výsledků aěřeni, které budou

de*onstrovény v referátu.



PARAMETRY OVLIVfJUOÍCl DÁVKU A KVALITU OBRAZU Pftl MAMOGRAFII

Mlkuiová, M.
a
>, Kodl. 0.

2 )
. Vojtíšek. O.

3
*

1
'lnstltut pro dálil vzděláváni lákeřA a farmaceutô. Prah*

2
'Inatitut hygieny a epidemiologie. Centrum hygieny zářeni.Praha

^Hygienická stanice hl.m.Phy - odděleni hygieny zářeni, Praha

Velikost dávek a kvalita obrazu u mamograflckých vyietře-

nl epolu velice úzce souvisí. Požadavek na vysokou kvalitu

obrazu u tohoto vyšetřeni vyžaduje dôsledná dodržováni doporu-

čených paraaetrô.

V referátu budou uvedeny vzájemná vztahy mezi povrchovou

a prfichozí tkáňovou kiraou, použitým vysoký* napětím. tlouSt-

kou tkáně a Jejich vliv na dávkový ekvivalent v mléčná žláze

a kvalitu obrazu. Budou referovány výsledky proměřováni různých

typfl fantomo % ohledem na kvalitu obrazu na Jednotlivých pra«

coviitlch a hodnoceni kvality těchto enlmkfi vyšetřujicíoi lá-

keřf.

Všechny výsledky budou demonstrovány pro 2 druhy zobrazo-

vacího systéau - systém se zesilující fólii e snímkováni ns

speciální mamograflcký film baz zesilující fólie.



RADIOMETRICKÉ STANOVENIE TRANSURANOVÝCH AKTINIOOV, PŘÍTOMNÝCH

V KONTAMINAHTOCH NA JE A-l

Mlnárik. F., Fülöp. M.. vladár. M., Lahhem, A., Szlaurová. M..

Vano, S.. S$oi, F.

úvodom referátu Je poplaané použitá aatodika alfa apaktro«

aatrlekaj analýzy a «tanovanla vybraných tranauránov. Zvláit*

ja vanované pozornost' poplau alaktronlckýeh a fyzlfcálna - rá-

dloaatrlckých pararoatrov Jednotlivých Časti spektroaatrlckaj

traay a poaocných zariadani. Význaané mlaato v metodika zauji-

•a otázka spracovanla vzorky a Jeho přípravy pra apektroaetrlc-

kú analýzu, tomu je venovmné dálila Caať referátu.

Závěr referátu tvorla infor«áela o radiometrických poetu«

poch, o deSlfrácli alfa apektler a o stanoveni radioaktivity

jednotlivých tranauránov, vSltane opiau použitej výpočtovej

techniky a použitých prograaov.

Referát súvlal a následujúci« referátoa tých latých auto«

rov • tvoři úvodnú řaať dlakutovanej problematiky.

45



RADXOHYGIENXCKÝ DOSAH TRANSURANOVÝCH AKTINIDOV, PŘÍTOMNECH

V KONTAHINANTOCH NA ЭЕ A-L

Mlnárlk. F., Fulop, M.. Vlmdér. M.. Lahhea, A., Szlaurová, M..

vano, S., Séoi, F.

V touto referáte •• uvidí* postup • zlákaná výsledky při

pokuse o použiti* údajov bilanci« transuránových aktlnldov -

kontaalnantov pr# hrubý odhad dávky.

Častou zjtdnoduiujúcich pradpokladov, prl ktorých aa vy*

chádza x úrovna datakovaných a analyzovaných hladin kontawl-

nantov ja danonitrovaný jadnoduchý hrubý odhad •ikroakoplcki»

ho rozdalanla dávky z dapozicia aerosolových Saatic na vnútor-

П9} stana dýchaciaho trakte. Uvádzajú aa výsledky výpočtu pří-

konu dávky, atradný LET • rozdalanla energii.

V xévrm referátu Je zlákaný odhad dávky porovnávaný s

obdobnými odejal z literatury.

•i
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OPTIMALIZACE MÉftENÍ KONCENTRACE OCEftINÝCH PROOUKTB RADONU

Mino. O., Thomes, 3.

Institut hygieny e epidemiológia. Centru* hygieny zářeni. Praha

Byla provedena optimalizační analýza pro stanoveni kon-

centrace dceřiných produktů radonu ve vzduchu podle tři inte-

grálních měřeni RaA a Raď po odběru vzorku. Impulsní statisti-

ka je považována za zdroj chyb.

Měřici Interval t • 30 iln (včetně odběru) byl rozdělen

ne 4 části: (0,T) - odběrový a (T.T • tj), (T • tj, T • i
±
 •

*
2
)» (

T
 • *i • *2'

 T
 * *1 * *2 * *3^ " • •

r l c i
 Intervaly. Minl-

•álnl hodnota *
r
?f * variační koeficient poněru r - Cg/c

B
 -

byl zvolen jako optimalizační kriterium pro atanoveni optimál-

ních parametrů T a t^. V úvahu byly vzaty různá ventilační si-

tuace. NeJlepil výaledky byly zlákány při T » 5 min a *
1
<*

z
<

t
2
.

Výsledky byly použity pro dalii optimalizaci podls stejné-

ho kritéria, ale a přeruěenls mezi měřeními. Bylo ověřeno asi

10
4
 variant. Nejlepší výsledek byl získán pro režim T • 5 min,

(5,7), (10,20). (25.30).
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RADON V ZEMNÍM VZDUCHU - VLASTNOSTI A

Moučke. L.

Institut hygieny • epidemiologie. Centru* hygieny zářeni, Prehe

Bude podán přehled zéklednich poledevkO ne Mřeni zeanl-

ho redonu, přitlny. rozpití hodnot e hygienická xávežnoet.



PŘECHOD VYBRANÝCH RAOIONUKLIOOV DO ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTOV

Mueetovové, O., Vávrové, M., Navarclk, Z.. Oravae. Э..

Wirdzek, 5.

Ostav rédloakológia a využiti« jedrovej taehntky, Koělea

Cieloa neiej préea bolo atanovanla a apraananla přechodo-

vých koaflciantov kraivo-alieko. kralvo-hovidzie aiao a kraivo

•bravčové aiao v reálných podalankach žlvočllnej praxa v loka-

lita predpokledenej výstavby ЭЕ.

Робаа r. 1987 a 1988.boli pravidelně odoberané vzorky alia»

ka v ORD Bldovca a Družetavné. V prleaernej «eaečnej vzorka

bol stanovaný obsah
 1 3 7

Ca a ^Sr. Na zéklada aernej aktivity

aliaka a údejov o prljae sladovaných rédlonuklidov boli vypo-

čítané přechodové koeficienty kraivo-alleko. Sledovali sae

vplyv spfisobu křaenla na sekréciu rédlonuklidov v alieku.

„Analogicky boll vypočítané přechodové koeficienty kraivo-

hovidzle aieo a kmlvo-brevčové aaeo.

Zlákané přechodové koeficienty poukazujú na vysokú variabi-

litu tohto paraaetra. to potvrzuje potřebu Sellieho itúdla pře-

chodového koeficiente o odhelovenle faktorov. ktoré aajú nej-

vicil vplyv na jeho hodnoty.
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POROVNANIE MIERY KONTAMI NAČ« ATMOSFÉRICKÝCH AEROSÖLOV UHELfMI

RAOIONUKLIOHI VO OVOCH LOKALITÁCH

Navarčik, I.. Wlrdzak, S.

0a tav ridioekol6gla a využitla j«drovej techniky. Kollca

Prlapavok uvádza výsledky «arania aernej aktivity uaelých

rádlonuklldov v «eroaáloch prlzaanaj vratvy «taoafarlckiho

vzduchu vo dvoch lokalitách hoapodárako-aldelnaj agloaarácla

Koilca v období aarac-aaptaabar 1987.

Účalon mmrmntm bola poaodanla alary ovplyvnanla lokality

č. 2 koaunálnyal aaroaólaal hoapodárako aldalnaj agloaarácla

ao zacialanla na aoinoať aladovanta globálnaho apadu v taj to

lokalita.

V prlapavku ja uvadaný popla odboru, apracovonia a a«ra-

nla aktivity uaalých rádlonuklldov, ako aj dlakuala naaaraných

výaladkov.

í
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KOMPLEXNÍ PROMĚŘENÍ NÁDOBY A §ACHTY REAKTORU WR-S

Naužll. 3.. Chytil. 3., Uhlíř. H.

úatav Jadarného výckuau, ftež

Výzkuaný raaktor WR-S v úatavu Jadarného výzfcuau v fteil

byl daaontován po tfieatl latách provozu.

Při deaontiii nádoby reaktoru bylo provadano Jeji dozl*

aatrlcké proaiřanl a nialadni proaiřanl iachty reaktoru po vy-

Jautl nádoby. Předloženy jaou výsledky těchto aiřaní.
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VPLYV TVARU FANTÓMU NA ODOZVU OSOBNÝCH DOZIMETROV

Nlkodeaová, O.
(
 Vlčenová. M., Hrabovcové. A.

Výakuaný ústav preventívneho lekárstva, Bratislava

Ku kalibrácii oaobných dozlaatrov v nových veličinách

"povrchový" • "hĺbkový" dávkový ekvivalent navrhuje ZCRU tka-

nivoekvivalentnú sfáru o prleaere 300 aa. V praktických situá-

ciách sa Často užívá fantóa ináho tvaru a zloženia ako štandar-

dná sfára. V referáte sa prezentujú výsledky aeranl rôzneho

tvaru fantôau (eliptický - 225 x 315 x 580 aa, gula o prleae-

re 300 aa a kocka o hrane 300 aa) a rôzneho zloženia (polyety-

lán, parafín, voda) na odozvu
 7
LiF teraoluainiscančnáho dozi-

aetra a SPOF typu CR-39. Merania sa uskutočnili v rôznych re-

ferenčných poliach X a gaaa žiarenia a rôzne moderovaných po-

liach Cf zdroja neutrónov.
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SROVriÁNf IONTOMETRXCKÝCH A SPEKTROMETRICKfCH MI-SEN! PŘI LETEC-

KÉM MONITOROVANÍ PO HAVÄRII JE V ČERNOBYLU

Perntčk», F.
1
*. Fllgaa, R.

2
K Klusoň", O.

3
*

dozlmetrle zářeni CSAV, Praha
2
'Institut hygieny a apidaalologla. Centrum hygieny zářeni,

3)
ČVUT. Fakulta Jaderné a fyzikálně inženýreká. Praha

Nikteré výaledky zlákané • pomoci vysokotlaké ionlzaSnl

кояогу byly srovnány s mířeni* pomoci Nal detektoru. Měřeni

byla provedena v rflzných výškách, a to 1, '-O. 80 a ISO m nad

zemi. Srovnávanou veličinou byla hodnota měřené expozice.

V práci Jsou diskutovány korekce naměřených hodnot a získané

výsledky. Osou ukázány výhody a nevýhody Jedné 1 druhé metody.
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ZABEZPEČENIE OCHRANY PRACOVNÍKOV 3E PRI PRÁCACH VO ZVÝ3ENOM

RADIAČNOM RIZIKU POČAS ROZŠIRENEO GENERALNED OPRAVY

Petráiová. M.
1
*, Hutts. O.

2
\ Viktory, O.

1
*

- Krajaké hygienická atanica. Bratialava

'Atóaové elektrárne Bohunic*, k.p. Oaslovské Bohunic*

Medzi najzávažnejile atapy v pravádzka Jedrovoenergetic-

kých zarladani z hladiska radiačného rizika patria výaeny pa-

liva epojené a ganarélnyai opravami a revíziami zariadení pri-

márneho okruhu.

v roku 1988 aa realizovala n» I. bloku 3E V-l doteraz

nejrozalahlejiia roztírané generálna oprava (RGO). Vedia dlho-

dobá plánovanej kontrolnej a údržbérakej činnosti počaa RGO sa

uskutočnilo kollkovania "hosnáho pláiťa a dna Šachty reaktora 1

rozsiahla oprava nátrubkov reaktora.

Uvádzajú sa prístupy a opatrenia uplatňované prevjdzkova-

teloa pri zabezpečováni radiačnej ochrany personálu, ako aj

údaje o individuálnej e kolektívnej dávkovej záťaži z uvede-

ných operácii.

f
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TESTOVACÍ KAZETA PRO URČENÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ NA RENTGENCE

Petrovi, K., Kodl, O.. Zacharláěová, X.

Institut hygieny a epidemiologie, Centrum hygieny zářeni, Praha

Dôležitý* předpoklade* pro vytvořeni kvalitního rentge-

nového snímku je správné nastaveni vyeokého napěti na rentgen*

ce. Jednou z rychlých a jednoduchých oetod pro ověřeni nastave-

ni tohoto napěti nože být použiti speciálně úpravné kazety,

jejíž konstrukce a použiti Je popisováno v tomto referátu.

Z rentgenového sniwku pořízeného pomoci této kazety lze

na základě i pouze vizuálního porovnáni optických huatot bodO

vzniklých na filmu po ozářeni určit a přesnosti i 5% správnost

nastaveného napěti na rentgence.
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SOUČASNÝ STAV POSUZOVÁNÍ PROFESIONALITY ZHOUBNÉHO NOVOTVARU

PLIC

Plaček. v.
1
*, Sevc. O.

2
*. Toaáeek, L.

3
*, Klener, vl.

2
*

'ZÚNZ UP Příbram - ústav hygieny práce v uran. promyslu.

Kamenná

'Institut hygieny • epidemiologie. Cent run hygieny zářeni,

Praha

3
'lnatitut hygieny a epidemiologie, PrecovlSté natemetlcko-

statlstlckých metod a programováni, Praha

Rakovina plic z radioaktivních látek jako nemoc z povolá*

ni te prakticky vyskytuje u horníků v podmínkách dlouhodobé

222

inhalace d.p. Rn v dolním ovzduji. V současné době používa-

ná posudková kritéria vycházej! v zásadě z pravděpodobnostního

přístupu, jsou viak nejednotná.

Ve sdíleni se upozorňuje na problémy spojené s dosavadní

posudkovou praxi. Poukazuje se na výsledky dlouhodobého sledo-

váni početných kolektiva horníků UÓ v ranci epidemiologických

studií pozdních účinků i.z., které jsou podklade* pro exaktní

kvantitativní vyjádření pravdepodobnosti radiační indukce

zhoubného novotvaru plic. Pro posudkové účely se nabízí zejmé-

na pouliti koeficientů rizika stanovených pro různé expoziční

podmínky a vikové kategorie, resp. spliksce střední hodnoty

koeficientu rizlke. 3e prozkoušena možnost využit koncepce

"podílu příčinné souvislosti", která pro odikodňovánl Maligních

onemocnení u ozářených osob byle zpracována v radloepldemiolo*

glckých tabulkách vydaných americkým ministerstve* zdravotnic-

tví e sociálních věcí. 3s poukázáno ns výhody 1 nedostatky to-

hoto přístupu při jeho aplikaci na posuzováni profesionality

zhoubného novotvaru plic z inhalacs dceřiných produktů radonu.

i1:
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STANOVENÍ
 2 2 2

Rn VE VOOACH POMOCÍ EXTRAKCE 00 TOLUENOVÉHO

SCXNTXLAČNÍHO ROZTOKU

Podracká, E.

Institut hygieny a epldealologie. Centru« hygieny zéfeni. Prah*

Metoda epofiivá v rychlé e jednoduché extrakci radonu to-

luenový» ecintllatnia roztoka« a v měřeni organické féxe v ко-

aerčnla beta epektronetru a kapalnýai ecintllétory po ustáleni

rovnováhy «ezl radone* a jeho dceřinými produkty. Metodě unož-

ňuje oddáleni
 222

Rn od
 2 2 6

Ra, které zdetávé ve vodni fázi.
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VYUŽITÍ OON ÚWVR V NEUTRONOVÝCH POLÍCH JADERNÝCH ELEKTRÁREN

Z. Metodik« interpretace odazvy stopového dozlaatru OVWR

Prouza, Z.
1
'. Průla. 3.

г
К Studená, 3.

2
*. Hořaaneká, Э.

1
*.

Trousil, J.
2
\ Vacek. «.

2
*

1
^datav biofyziky a nukleární aedlclny FVL UK. Praha

2
'0etev pro výzkua, výrobu a využiti radioizotopu, Praha

Pro potřeby Sal» jaderné energetiky byle upravené standar-

tir.i aotodlka používaná caloatátni alužbou ÚWVR pro osobni do-

zlaetrll neutronů. Tuto zninu si vynutily následující •kuteč-

nostlt

- Princip standardní eetodlky vychází z korekce odhadnuté "zdán-

livá" hodnoty dávkového ekvivalentu pod urenovýa radiátore«
H
u poaocl nasečeného poairu poStu stop pod obi «a radiátory

V U * ?Th * ***
l M I

P
l r l

6ky stanovaných kalibračních křivek,

V silni aoderovsných polích neutronů пш ЭЕ Je hodnotě tohoto

poMru tak vysoká, ž> ztrád v oblasti nízkých hodnot dávko-

vého ekvivalentu Inforaačni hodnotu ( C
T h

— 0 ) .

- Hodnota dávkového ekvivalentu v neutronových polích 3E Je dá*

n» předevila podíle« neutronů s anergleal pod 1 Mev ("»90%),

tzn. neutrony a energleal pod efektivní práh úClnného průře*

zu itipenl thoria. Pro tato póla byla atanovena atřadni úfiln-

nost detekce pro uranový radiátor «|
 у
 « (535,3 * 36%) atop.

v" . Odhad hodnot H se pak provedl poaocl vztahu Ну • ̂ ц/

Pro vyaoké hodnoty H, kdo O
 T h
> O lze využit 1 druhého

radiátoru a účlnnoatl ^ ^ • (0,25 t 2735) atop.aSv"
1
.

Výsledky experlaentů tvořících podklad pro «odlflkovanou

«etodu odhadu dávkového akvlvelentu poaocl OON ÚWVR, Jakož 1

výsledky porovnávacích měřtni a Jlnýal 2al. dozlaetry neutronů

v polích ЭЕ Jaou uvedeny a analyzovány.
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DOZIMETRXCKé VYUŽITÍ NOVÉ CSL. DOZXMETRXCKČ 81-DI00Y

Prouze. Z.
l
K Obr«, O.

2
\ Sopko, f.

3)
. Spurný, F.

4
). Kit», 3.

2 )
,

Látal, F.
2
*

1}
úst*v biofyziky • nukleární ««tflclny FVL UK. Prah«

2
)ó«tav pro výzku«, výrobu • využiti radioizotopu. Prah«

3)
K«t«dr« inžonýratvi pevných látak FOFI ČVUT, Praha

4 )
6at«v dozieetrie zářeni ČSAV, Přena

Deko výsledek apolupráca několik« čel. pracovlif byl« v

ÚVWR Prehe zahájen« výrob« citliveJli dozieetrické Sl-dlody

(Si-2). Od etenderdni Si-1 diody ae lili zej«ene dalli bázi

(2.5 ее).

V aoučeané dob* Jeou v rfizných typech radiačních poli pro«

védine aiřenl e cíle» etenovlt Jek d«t«ktoroloe*eké para««try

nová Sl-dlody (teplotní závieloet, fading, reprodukovetelnoot

odezvy apod.)' t*k J«Ji doziaatrlcká charakterl»tiky (line*ri-

te odezvy e dozlnetrická veličiny, energetická závieloet, ei-

tllvoet к rflznýa druhou zářeni epod.)>

Bylo prokázáno, trn cltllvoat diody Si-2 jak к neutronů«,

tak к zářeni ge«e v« veličin! tkáňová keree Je řádově vylil

než pro Si-1 diodu. Např. pro
 э

 Cf-zdroJ je cltllvoat Si-2

diody к noutronö« v oblaetl linearity odezvy 0,937 •v.eGy"
1
.

pro ozářeni g««« Co-zdroje 5,2 . 10*"
4
 «V.wGy" .

Эеои porovnány paraaetry obou typo Si-dlod e uvedeny při-

klady dozlaetrlckáho použiti Sl-1 diody v polích neutrono e

zařízeni g««a Snapt. proatorová rozloženi tkáňová kerny při

ozeřovánl biologických objektu.
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NA5E SK0SENOSTI S MEKÁNÍM POVRCHOVÉ? KONTAMINÄCIE
 3
H •

 1 4
C

POMOCOU MERACA L.B 1210 B/LB 6255

Rexe. R.
X
K Fllekoveké.

 1 J
, Ny»klové. M.

2
'

1
Vat«dr« vi«ob«cn«j blclégl«, PF UPOS. Koiic*

2
^KÚNZ - Krajská hygienické stanic«. Kolic«

Na vaCiln« izotopových precovlak «a povrchové kontaalné-

cla
 3
H. raap. C, «onltoruj* naprla«o - m^ranim at«rov. Sta»

rove «kúiky vlak alóžia lba ako kvalitativně ••tóda. Магаб LB

1210 B/LB 6255 • prlatokovýa proporclonélnya b«zokl«nkový« da-
taktoroa unoinuja kvantifikovat' povrchovú kontenlnédu H. raap
С prlaao. V précl au uvadané datakiné charakteristiky a nlek-

tor* ekúaanoatl zlakené prl précl • týato тшгшбот povrchovej
kontaalnécle. Tlež aú uv9dani úrovně povrchovej kontealnécle

neaerené ne vybrjných precovlekéch Východoslovenského kroje.
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VYUŽITÍ OON ÚVWR V NEUTRONOVÝCH POLÍCH JADERNÝCH ELEKTRÁREN

II. Výpočet a analýza apaktar neutronu na 3E

Prouza, Z.
1
*. Heraanaká. O.

1
*. Carný. P.

2
). Llaskovský. M.

2
*.

Moravek, O.
2
*

1
'úatav biofyziky а nukleární nadlelny FVL UK, Praha

2^Výzkunný úatav jaderných elektráren, 3aelovské Bohunice

Эако podklad pro aetodlku stanoveni dávkováho ekvivalentu

od neutřeno poaoci oeobnlho dozlaetru neutronu ÚWVR Preha v

polích nautronA ne ЭЕ byla provedena aěřenl epefcter aetodou

aoderačnlho apektroaetru. Celkea bylo něřeno 20 apekter v röz-

ných lokalitách čel. ЭЕ.

Vleetnl výpočet epekter pak byl proveden prograaea BAY

vyvinutým na ÚBNM FVL UK Praha пш pofiltačl POP ll/34a. Prograa

je zeloien na bayееovaká aetodologll vycházejíc! z předpokladu

jednotné pravděpodobnoatni atruktury při poplau náhodných e ne*

určitých veliein.

Soubor výsledků zlákaných při aěřenl neutronových poli na

ЭЕ je hodnocen jednak z hledleke vlivu aetody výpočtu epekter

neutrone, jednak z hlediska vztahu odezvy oaobniho dozlaatru

neutronA a hledané dozlaetrlcká veličiny.

Эе ukázáno, že jak aetoda «iřoni, tak 1 vlastního výpočtu

spekter poekytujl lnforaace epolehllvi využitelné jak v radlefi«

ně hygienické prexl na ЭЕ, tak při atudlu energetických zevle»

losti doziaetrických systéaA. u nichž se předpokládá využiti

v Э1.



OBSAH UMÉLtCH RADXONUKLZD6 V PRAŽSKÉM OVZDUŠÍ V LETECH 1986
AS 1088

Rulik. P.. Butins. i., Mslátová. Z., Kuta. P.. Orábavá. O.,

меспабек.к.. Březlk. Z.. FUgee. R.. Holgye. Z., Pálková, v.

Institut hygieny a epldeeiologlo, Cantrua hygieny zářeni, Praho

Po havárii ЭЕ Černobyl ae od kvitne 1986 v Centru hygieny

zářani Xnetltutu hygieny e epidemiologie eleduje obeeh uellfch

-odlonuklldo v o vzduli. OdWrove zefizeni je uaiatlno ve «tref»

nie oknl budovy aei 20 netrO nod povrehea zeal v areálu IHE.

Vzduinlna Je proeávána pře» filtr PC-S (výrobce: Slovenská lu-

čobná závody. Hnúlte) velkoobjeaovya proeávaCea flray Sierře

Mleco e regulovaný« pratokoa. Objee proaátá vzdulnlny ftini při

vétlinou eedaidennia odbftru 8 000 ež 10 000 • . Aktivitě redio-

nuklldO ne filtrech »a etanovuje polovodičovou epektroBotrll

gaaa. Filtry Jeou pak předávány к redlocheaickáau atanovenl
daliich radionuklidö (Sr-90. Pu*239 а Ри-240). За uveden časo-
vý proben aktivity Ce-134. Cs-137. Ru-106. pro srovnáni táž

Be-7 a diskutován Šatový prflbáh poairu aktivity C6-137 a Ca-134,

Objeaová ektlvlta Ce-137 v ovzduil. která clnlle tlslcs e etov*

ky juBq/«
3
 v prvních •»sicích po hsvárll v r. 1986. poklesle e

od látá 1987 ее pohybuje okolo 20/iBq/a
3
.
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VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE O AKTIVITÁCH RADIOFARMAK APLIKOVANÝCH

OÉTEM A OOSPĚLfM NA PRACOVIŠTÍCH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY V ČSSR

ftlČkové. H.
1
'. Hušek, V.

2 )

1
^K0NZ - Krajská hygienická etanlce. odbor hygieny zéřmi.

Brno

^Fakultní neaocnlce • lékařská fakulta UP. Klinika nukltérni

••dielny, Oloaouc

Koaproal* sazi poisdsvkea n» doetetečnou kvalitu vylatra-

ni v nuklaérnl aedlcíně a poiadavkaa radiační ochrany, aby dáv-

ky x radlofaraek byly co najnlžil, Ja základe* pro stanovaní

vyéa aktivity radlofaraaka aplikovaného pro diagnostické účely.

3a znáao z litaratury, ža na zahraničních pracovištích aktivi-

ty radlořamak aplikovaných dospělý* a dětaa při danéa vylatř*-

nl znaSné kollaají. Prvni práci zabývajíc! st v toato ohladu

situaci v CSSR - pokud sa týké ditl - ja člénak Olanatbisrov a

ProuzOv (Sborník lékařský 89, 1987, Č..7, a. 207).

Toto sdělaní ja inforaaci o výsladclch rozsáhlé dotazní-

kové akca zahrnující S3 pracoviif nuklaérnl aadlciny v ČSSR.

vyhodnocanl této akca ukazuja. ža prfltněrné hodnoty aktivit ra-

dlofaraak aplikovaných doapělýa aa odlišuji poaěrně aálo od

údajO vyplývajících z obdobné dotazníkové akca provadsné va

Valké Británii. U ditl jsou aplikované aktivity poněkud nižší

nai viaobacně doporufiované. 3a odhadnut kolaktivnl afaktlvnl

dávkový akvivalant děti a doapělých z radioizotopové diagnosti-

ky v ČSSR. 39 diskutován aoiný dopad takového prOzkuau na ra-

diační ochranu paclanta uplatňovanou v praxi nukleární aadlci-

ny v CSSR.



NEKTERÉ TEORETICKÉ PŘÍSTUPY K OTAZCE VLIVU DAVKY ZAŘEHÍ NA

DÉLKU ŽIVOTA

Sedlák, A.

Institut hygieny • epldealologle. Centrum hygieny zářeni, Praha

Teoretické přístupy založené nepř. na principech hoaeosta«

tieké regulaca nebo n» teorii absolutních reekčnlch rychlosti

poaohly objasnit některé zákonitosti průběhu úmrtnostnlch kři-

vek po jednorázovém či frakclonovanéa ozářeni, resp. pri vni-

třní kontaalnaci. V současné dobi Ja vénovéna pozornost též

odchylkéa od předpokládaných vlastnosti úartnostnlch křivek.

Závažné náaltky byly vysloveny proti předpokladu editlvity

proceed stárnuti a procesů probíhejleieh v důsledku poškozeni

ze zářeni. Opomíjeny nejsou ani neobvyklé nálezy prodlouženi

doby života u niktsrých experimentálních zvířat. 3sou poválo*

vány sa projev radiační hormáze.

v refarátu ja rozebírána aožnost kvantitativního vyjádře-

ni tichto novéjlich poznatku. Výsledek analýzy vada k závěru,

že u člověka není reálná žádná aožnost pozitivního ovlivněni

délky života v důsledku ozářeni. Expozice zdrojom zářeni, Jiaž

js člověk vystaven, ja stála třeba udržovat eo nejnlžěi. Doj-

de- 11 (např. při nehodě) k naplánovaná vyiěl expozici, aole

viak hrát důležitou úlohu fakt, ie postižená skupina lidi aá

tuto událost pro zbytak života atála na vědoai. Pokud •• v Je-

ho průběhu nevystav! zbytečný*. Jkodllvýa vlivů*, aůžs být sku-

tečné zkráceni délky jejich života aeněi, než jaké poskytuje

extrapolaca z dat u experimentálních zvířat.

•ft
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NÁVRH ZAJIŠTĚNÍ MONITOROVANÍ PffX RADIAČNÍ HAVÁRII 3E TEMELÍN

Singar. 3., Koe* 3.. Sanai, M., Cvatkov, C.

3adarná alaktrérna Taaalin. k.p. Taaalln

v «euvl«loati aa achválanla "PoiadavkO na nenitorovánl.
budováni a vybavováni aonltorovaei aítl C8SR" byl* uoinlna
opatfanl k naplnini "PoiadavkO ...". Tato opatfani vfiatni tich,
ktará byla uSintna • přadatihaa (Taladoclaatrlcký ayatáa v
Projaktové* úkolu v. atavby CTE). jaou sda popaána • diskuto-
vána* 3»ou Cininy kroky k zapracováni tichto opatfani do pro*
jaktové dokuaantaca {Zěřiztni) • organizaca (paraonálnl saji-
itini) 3E Taaalin fc.p. Jadná aa pfadaviia o povinnosti šlak*
trárny zajiatit rychlá aobilni skupiny, aobilni akupiny pro
Monitorováni okoli ETA, laboratorní skupiny s talaaatril dni-
kO.
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PftÍROONf RADIOAKTIVITA V MATEftSKŤCH ŠKOLÁCH

Skokanové, K., Rothové, A,

KÚNZ - Krajaké hyglanlcfcé stanic* Stř*do5*ského kraja. odbor

hyglany zéŕsni, Praha

Vs sdilsnl jsou obsaiany výsledky miřwni konc. d. p.
2 2 2

R n a dávkových příkonů v aatařských ikoléch v lokalite

Stŕ*do£*akého plutonu a Jano okolí.

.v
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NEVYSVĚTLENA JEONORAZOvE UISTENÁ VYSOKÁ KONCENTRACE OCEftlNÝCH

PROOUKT0 RADONU V OEDNOM DOMĚ TYPU START

Skokanová, K.
1
*, Thoaas. 3.

2 )
. Filip, 3.

3 )

- Kraj»ká hygienická stanic*. Prshs
2
)lnstltut hyglsny s spldsalologls, Csntruw hygitny zářsnl,

Praha
3
'Výzkumný ústav vodohospodářský. Praha

Osou podány výsledky mtřtnt d.p.Rn v Jadnoa doai typu

START v Ba rouně. Při druhá* wiřani byly xjUtěny řádové vylil

koneantrae* d.p.Rn. ktará pak při daliích kontrolách Jií naby-

ly nalezeny. Připmd ja analyzován, zOatává vlak neobjasněn.
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ZVfSENÉ KONCENTRACE DCEŘINÝCH PROOUKT0 RADONU V SÍDELNÍCH 3ED-

NOTKACH NA STŘEDOČESKÉM PLUTONU

Skokanové, K.
1
*. Thoa.es, O.

2
*, Moučka. L.

2
\ Filip. O.

3
\

Rothová, A-
1
'

1
'KÚNZ - Krajáka hygienická atanlea, Praha

'Institut hygieny a apidaalologia. Cantrun hygiany zářeni,

Praha

^'Vyzkuaný ostav vodohospodársky, Praha

Stŕadočaaký pluton ja vadla TřablSakého žulového masivu

dálil rozaáhlou oblasti a výrazni zyýianýa rizikaa nasáti ra-

donu z podloží do obytného prostoru doao. Jaou uvedena rozsá-v

hlé aéřanl va dvou aldelnlch jednotkách, '

68
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SPEKTROMETRIE NEUTRONB POMOCÍ SAO DETEKTORB STOP V PEVNÉ FÁZI

Spurný. F.. Havlenová. O.

Oetav dozimetrie zářeni ČSAV. Praha

Budou diskutovány nové výsledky získané při vývoji dálil

integrální aetody spektrometrie neutronů zaloiané na využiti

aad detektorů atop v pavné fázi (DSPF). NajzávažnéJi1* pokro-

kaa Ja rozilřsni téchto aad o protonové citlivé DSPF.

Jaou uvadany pdazvové aatlea nové zařazených detektora a

výsledky testováni různé vybraných sad DSPF pro různá neutro-

nová apektra.

Byla apečtena apaktra u rOzné soderovaných stepných zdro-

JÔ, zdroje PuBe, reap, neutronů a energii 14 MeV po průchodu

různýai Materiály a atinénlai. Výpočty byly provedeny různýal

výpočatnlni eřograay a Jejich koabinaceal. a využitiu několika

přlatupů pro vytvářeni "a priori" lnforaacl o tvaru apaktra.
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RAOIOSENSIBILITA STARŠÍCH KMENOVÝCH BUNĚK KRVETVORBY

Svobod«, V.. Sedlák, A., KotTrának, V.

Znatitut hygieny a epldealologie. Centru» hygieny zářeni,
Praha

Kaenová buňky krvetvorby eteriich «yšl (ICR-SPF, eealce,

stáří 14 aěeicO) jeou zkounány jako kolonlforwni jednotky (CFU-

S) • cíle« etanovit citlivost vóčl zářeni X. Bylo použito exo-

kolonlzaSnlho teetu e přidatnýa ozářeni« x po provedená trans-

plantaci dřeňových buněk bederních obratlO, e cílen zleket

křivku přežiti CFU-S. Zvláštní pozornoet byla vénovéna proběhu

křivky v úseku nižších dávek (0,05 Gy až 0,5 Gy). Výsledné

křivka je charakterizována O 0,86 í 0,03 Gy a extrapolacni«

clslea 0,92. 3« exponenciální. Oellkož křivke ne«á raaénko,

neaoKl být registrován ani práh sterlllzaCniho účinku zářeni

ne zkou«ené kmenová buňky. Odpověě steriich CFU-S n* oxeřovánl

pepreky X se lišila od odpovědi očekávaná. Typická křivka pře-

žiti by «ěla alt sigaoidálni proběh « 0
Q
 0,6 až 1,2 Gy a extra-

polečnia Siele« větši« než 1,0. Ranánko charakterizující tuto

křivku uaožňuje vypočítat O (quasi-threshold dose), odhadnu-

tou přibližné na 0,2 Gy. Výsledky jsou srovnávány s některý«i

zvláštní«! připedy křivek přežiti CFU-S a diskutovány.

I
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SOUČASNf STAV A PERSPEKTIVY VYHODNOCOVALI OAvKOVÝCH EKVIVALEN-

TÔ CELOSTÁTNÍ SLUŽBOU OSOBNÍ DOZIMETRIE ÚVWR

Starostová, V.
1
*. Trousil. O.

1
*. Prou**. Z.

2
*, Klslnová. H.

1
*

'Ústav pro výzkum, výrobu a využiti radioizotope. Praha
2
*Katedre a ustav biofyziky a nuklaárnl aadlclny FVL UK, Praha

Mazinárodnl doporučeni ICRP 26, 35 a ICRU 39 podmínila

revizi pravidel, platných v oblasti osobni dozimetrie v ČSSR.

S ohlede* na tuto revizi bylo nezbytná doposud užívaná aetody

Interpretace viech veličin měřených v rámci celoetátnl služby

osobni dozimetrie upravit tak, aby výsledky Monitorováni pra-

covníků a ionizujícím zářením mohly být udávány v nově doporu-

čených veličinách pronikavý a povrchový dávkový ekvivalent.

V referátu jsou předloženy výsledky experimentálních pra-

cí, která dovoluji tyto nová veličiny realizovat v rámci celo-

státní služby osobni dozimetrie. Dále pak Jsou diskutovány ni-

které organizační úpravy, která budou v rámci jednotlivých ty-

po služeb osobni dozimetrie poskytovaných ÚVWR postupní xavá«

diny do praxe.
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MOOEL ABSOLUTNÍHO A MODEL RELATIVNÍHO RIZIKA ZHOUBNÉHO NOVO-

TVARU PLIC Z HLEDISKA ČS. EPIDEMIOLOGICKÝCH STUOll

Save, O.
1
*, Kun*, E.

1
*. Toaáiek. L.

2
*

1
'ln»titut hygieny • epidealologie. Centru*, hygieny zářeni,

Praha
2
^Inetitut hygiany a epideaiologie. Pracovišti aateaatlcko-sta-

tietlckých aatod a programováni, Praha

Doposud iiroca používaný aodal absolutního {přidátného)

rizika atochaatlekých účinkô Ionizujícího zářeni vyjadřuj* ri-

ziko jako rozdíl pozorované a očakávané čatnoatl účinku v de-

finované* souboru osob na jadnotku kuaulované dávky. Principiál-

ne odlliný aodel ralativniho (násobného) rizika vychází z poai-

m přldatné Satnosti účinku a očakávané četnosti; kosfident

relativního rizika vyjadřuje vzestup účinku v procentech na

jadnotku kumulované dávky. Model relativního rizika předpoklá-

dá nazávlelost koeficientu rizika na očekávané četnosti a tady

na viku.

V čs. souborech horniko pozorované četnosti zhoubného

novotvaru plic v jednotlivých letech po nástupu do rizika ne-

jsou proporcionální příslušný* ročnia oČskévsnýa četnostea a

koeficient relativního rizika klesá a vika* při nástupu do ri-

zika 1 a vikea při úartl. Tyto výsledky ukazuji nezbytnost na-

hrazeni needakvátniho proetého aodelu relativního kerclnogen-

ního rizika aodelen reapsktujlcla vlkové rozdily v indukci no*

votvaru 1 úbytek induktivního účinku • časea po skončeni ozá-

řeni.



VfSLEOKV EPIDEMIOLOGICKÉ STUDIE 2M0MNÉH0 NOVOTVARU PLIC TO

35 LETECH POZOHOVANÍ

5evc. 3.
1
*, Toaáiek, L.

2)
. Placek, v.

3
*. Kuní, E.

1
*.

Horáeefc, 0.
4 )
. Kurzová. M.

1
)

1
'Institut hygieny • epidemiologie. Centru* hygieny zářeni,
Praha

2
)lnetltut hygieny • epldealologle, Praeovllti •etceetleko-ste-

tletlckýeh aetod a progreaovánl, Praha

*húHZ - Oatav hyglany arác« v UP - Kasanná, Milln
4 >
OÚHZ - Patologleko-anatmilBfc4 oddilanl - Karlovy Vary

Předložené atruCná mforaece o vyaladcleh epldealologleké

atudle v aouboru hornlkO UO, kteří nastoupili do rizika dceři-

ných produktů radonu v lotech 1940 - 1957. Rozbor přlCln oertl

potvrdil, le »lao zhoubný novotvar pile a náallntf áartl. Set*

noat jiných příčin oertl ao proti Cetnoatl očakávané význaaně

nellilla. Koeficient absolutního rizika zhoubného novotvaru

plic ze celý eoubor je 20.10"
6
 rok*

1
 HIM*

1
, je význewi* vyiil

při náetupu do rizika ve atarila vlku a v nejnlžilch expozičních

(dávkových) kategoriích. Koeficient relativního riziko v celéa

aouboru 1.3 X na 1 WLH ae téaiř dvakrát zvyiuje při náetupu do

rizika v sledileh vlkových skupinách. Rozbor dynaalky ésrtl po-

tvrdil, že rocnl pozorovaná incidence novotvaru převyievala ln»

cldancl oSefcávenou JI* v ieetés roce od vstupu do riziko, byle

n»jvyiil ve 22, roes a po 35 letech aa roinl pozorovaná a oče-

kávaná Incidence Jit význaani nellllly.
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IMOZONUKLXOOVA fiSSTOTA DODAVEK IN9EKCE TECHNECXSTANU ("*Tc)

SOONEHO Z EXTRAKČNÍHO GENERÁTORU
 9
Slo-

9 9 a
Te ÚOV REŽ VE SROV-

NAHÍ 8E ZAHRANIČNÍMI VŤROMOT

Silsr. 3.
1
*, Prokop, a.

2
*

biofyziky • nuklaárnl aadlelny FVL UK. Praha
2
)flstev jaderného výzkuau. Hot

Motodlkou rv^aátková kontroly radlonuklidové filototy do-
dávok injokeo toehnoetotonu ( Tc) sodného z axtrakčního ga-
narátoru

 9
Sio-

9fti
Tc Ô3V Rol o aatarokýa radlonuklldaa " M O .

zlakanýa aktivaci ^ f o nautrony v jadarnéa raaktoru. byly ata-
novony prôairné proeontuálnl aktivity najzávažníjiIch kontaal-
nantô -

 fl
Slo.

 1 3 1
I . ̂ C o a

 1 8 8
* o - v období od r. 1983 do r.

1966.

Porovnáni hodnot proeontuálnl aktivity uvodoných kontaal-
nanto o hodnotaa>l, nasiřonfal u dodávok z r. 1967 - po úpra-
vách tochnologio výroby konea* r. 1986, ukazuja podotatná zla-
pioni rodlomiklldová íiatoty dodávok.

8eu8Mná IplCková rodlonuklidová filototy oluátô nobo do-
dávok " • T C Ja dosahováno u ganorátorú o *^Mo, zlskávanýa zla-
pionýai taehnologleký»l postupy zo itipných produktá. jak vy-
plývá s porovnáni hodnot proeontuálnl aktivity kontaainanto
dodávok lnjakea tachnaclstanu ("*Te) sodného z druhé poloviny
r. 1967, fcontaalnantô oluátô z izotopových gonorátorO " M O -

9 9
* ^

vyroboných v Zontrollnstltut fCr Kornforschung - Orosdon o kon-
toainantfl aluátA z gonorátorO AMERTfC II flray Aaarshaa.
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STANOVENI AKTIVITY " T C V XN3EMCX TgCMNECXSTANU { " " T C ) 8ODNE-

MO Z EXTRAHČNÍHO GENERÁTORU
 S
^«O-

M
*Te dďV IttŽ

Silar, 3.
1
K 0udaký. F.

2 )

s
'0stsv biofyziky • nukleární aadiciny *«. «*, Praha

2
^0stav Jadarného výzkuau, dat

Matodou Jadnorácové flltraea a odafitaná filtrovaných apafc-

tar 1 aa Al vrstvou od naflitrováných apaktar radiemiklidO ba-

ta * gaas poaoel apaktroaatru aa acintilétoraa CaFgíCw) 25 aa

x 5 aa a a anohokanélovýa analyxátaraa Canbarra Sariaa 05 byla

otanovana aktivita
 M
T c v odparcich dadávak injaket tachnaela*

tanu ( " • T C ) sodného a x ax trakčního ganardtorv
 9
Sto-

M
*Tc Ú3V

Pro stanovaní prOairné aktivity ^Tc v aondilnlch dodav*
kéch bylo použito 22 odparko dodávak z r. 19M af onara 3987
a pro atanavani prOairné aktivity

 M
T c v dodávkách x jsrinotll-

vých dni týdna bylo poulito tři týdannlch souboro s r. 1904,
r. i995 a r. 1966/ oslkaa bylo xaéŕano 30 adpark« dodévak " " T C .

Shoda axporlaantálni atanovanýeh prflalmýeh aktivit
 f 9

Tc
v pandilnieh dodávkách ""Ta aa jaanavitau aktivitou 2 M q a
vyaoeitanýal hodnotaal na sákladt tachnolofických dat výroby iiw
jakeo tachnaelatamt ("Ha) aadnéha k tarainu prvni axtrakca
|a valai dabrá - 2 W ta,, raap. 2ff 9%, pra dodávky a aktivitou
^••TC 4 C«a. - 47i *t, rasp. 4t> •«•

Prm aatatni dny v týdnu jaau prialrná naaiřané hodnoty
aktivity "Ta «asi vypaSitanýai hsdnstaal a pfadaakládanýai
Mlnnostal axtrskca tsohnaaia to % a 100 X*

Prtafmé aktivita 22 •* na 1 09a. ""Tc V dodávkéah étsrý
U pétak oš^mnéé iostin* aktivity pandilnioh dadávak.



RAOIOHUKUOOVA ČISTOTA NE9ČASTS3X POUŽÍVANfCH (UOZOFAWMK NA
OODf LOtf MJKLEAHNÍ HCDICÍNY dMM FVL UK. PRAHA

Sllar. 9.

dat
s
v blafyxlky • nuklaárnl ••dielny FVL UK. Praha

Z porovnáni hodnot proeantuálnl aktivity kontaalnanto -
lářlea bata - gaaa • sáŕlfô O M M , X sákladnleh radlonuklldO
vykrwiýeh radlofarsak. dodaných na naia pracovlltě v r. 19M
at 19i7, atanovnfoh posael a«*ktroa«trd a Ga-U a HP6a datak-
tory s Č3V ftai, a hodnotaal orocantuálnl aktivity, uvádinýsl
do r. 197t, vyplývá, t* M řady radlofamak aa v proběhu jajlch
využíváni pro radlonufclldová vyiatřanl naaocnýeh zainll jak po-
eat atanovltalnýoh kontaalnantA, tak •• anlilly proaimá hodno-
ty jajloh prooantuálnloh aktivit*

Výaladky kontroly volkáho počtu odparků vybraných radlo-
faraak (od r. 1M3) na obaah dlouhodobých Čistých zářičů bota
poaool apoktroaatrO a polovodleovýn dataktoraa 81 a povrchovou
bariérou • — aelntllacnla dataktara* CaPj/fo/ 25 w i 5 n
Hkasvjl, !• n dawid proviranýeh vsorkA radlofaraak ja kontaal-
N N dlouwadaaýat ilatýal sářlSl vata aálo Saatá a ta v porov-
náni aa sáklaénte radlonHklldaa radlafaraaka )• Jia odpovídají*
al prídavná radlafnl sátli naaaoniha xanadbatalné.

Otaah sářlfA alfa v doaud praviřoných odparaloh radlofar-
aak 1 aa sákladnlal radlonufcUdy* oaparovanýnl «• Itipnýeh pro-
dukte, nabyl sjiitán.



MONITOROVANÍ ZEVNÍHO OZAftENÍ NA ÚZEMt ČSSR TEHMOLUMXNXSCENČNÍ
DOZIMETRII

Sujak, »., Hatufto. 9., Bufilna. Z.

Xnatltwt hyglany a aaldaaiologla, Cantrua hyglany záranl, Praha

3a uvadana koncapca a postavaní aonitorovaclch bodfl pro
aiřanl xavnlho 9téř%ni zářanla gaaa aatedou taraolualnlacančnl
dozlaatrla v raad aonltorovacl alt! CSSR.

Saou rozvadany poiadavky na výbir lokalit Monitorovacích
bodA a na rozalaíovénl dozlaatro v torénu. Uvádí aa návrh
pousdfanl dataktorfl a ohladaa nm kospanzacl anargatleká závla-
loatl taraolualniocančniho aatarlálu, zajiitinl rovnováhy na-
bitých cáatlc a výaladky aiřanl člatoty filtrafinlch utarlálA.

9aou popaány první zkuianoati a používania xmřizmni Mini
Tolado 690. 9aou uvodony paraaatry doporufiovanáha tapalnáha
•pracováni a vyhodnocováni aatariálA Ca80

4
t0y a néktarých ji-

ných aatarlálA a tát axparlaantálni doaataná hodnoty ainlaálni
význaané dávky, ainlaálni datakovatalná dávky a ainlaálni ai-
ŕltalné dávky.



ZASADV TVORBY OOVOOENfCH ZÁSAHOVÝCH ÚROVNI PftE PftÍPAD RADIA&.

NE3 HAVAftXE

Tatara, N., Vladár. M.

Výskimný ústav pravantlvnaho lakáratva, Bratislava

V pripadá havária jadrového zarladania. kady dochádza k

atrata kontroly nad tyaito zdrojo*. •• axpozlcla jadnotllvcov

obsadzuj* narladanlaal. záaahsl a vhodnýai ochranný*! opatra-

niaal. Tioto opatranla aa opiarajo o záaahová úrovna stanova*

ných k zavadaniu prlaluinýeh opatrení. Rozhodovania v připadá

nabszpscanstva a zloiltoatl altuácla po havárii viak •!>£• byt"
výrazná zafaktlvnaná a normalizovaná pouliti* odvodaných záaa-
nových úrovni - OZÚ. V práci aú dlakutované principy urCovanla
OZÚ aadalovanla rdznych paraaatrov procaau pranoau kontaainá*
cla z proatradla na Slováka vrétw rôznych clsat axpozielo.
ktoré nadobúdajú význaa v rftznych Saaových lntarvaloch po ha*
várll. Sá zahrnuté napríklad aj faktory vyplývajúca za zvyklo*
atl ohrazonaj papuláela. pofnohoapodárakych praktik, prípravy
a apra«av¥nia potravin a iné. Ochranné opatranla vrátaná pri*
•lulných záaahových úrovni aú rozdolané n» dva hlavné Čaaové
fezy po havárii, skorú a stradnú fázu* Taktiaž aú vyznaesná

hlavné typy dát. ktoré sú v praxi prístupné s aajú prlaay vý-

znaa pra ur&tnl* axpozielo. Nokotko odvodoné záaahavé úrovna

ovplyvňuj* anoho pamotrsv a naviac ja tlato potravné určovať

prs vistky význasná rádianuklldy prs daný typ hsvárls s prs

viacaré typy prlaaych zdrsjavýeh dát* js navrhnutý prsgrssový

systss prs poCltsc typu tm PC. uaoznujocl a f aktívna, rýshl*

a priaao s nsasrsnýsh dát s praatradla, dsporufilťprijsti* po- 3

trabnýah naadkladných spstrsni tm sbsadzanls sxpszlds obyvs- j

talátva ps havárii jsdrovéha zarladania. *



VfZNAM LETECKÉ RAOZOMETRZE A LETECKÉ GAMASPEKTROMETRZE PRO VY-

MEZENÍ OBLASTt RZZZKOVŤCH Z HLEOZSKA EMISE RADONU Z PODLO2Í 00

OBYTMtCH BUDOV

ThOMS, O.. Machak, 3., Moufika. L., Mlňo, 3,

Institut hygiany a apldaaiologla. Cantrua hyglany zářeni
#
 Praha

3aou diskutovány vsájaaná vztahy aazl haotnoatnl aktivi-
tou radla na xaaakáa povrchu, gradiantaa koncantraea radonu v
xaanla vzduchu, vlhkosti, porositou, aaanačnla koaflclontsa,
haotnostnl a ploinou salol radonu pôdy a vliva* tichto para-
••tro n» latacká radiační aapovánl ÚZMII ČSSR.



CMHTNf 0I9EKT 8 VYSOKÝM OAVKOVfM PftUCDNGH ZMENÍM GAMA

Thoaaa, 3«, Moučka. L., Mtňo, 3., Machak, 9.

Znatltut hyglony a apldaaiologi*. Centru* hygiany zářonl. Praha

Na prípadu atřadovakáho *iifanakaho doau v Séehyaovt )•
daaonatrovén přiklad doau a vyaokýa dávkový* pŕlkonaa sářani
g*M af SS juOy/h v kontaktu •• atěnou. Měřany pyly i tiaotnoat-
nl aktivity radla v aaltách a oaltkáeh {•* to kta/kg), rychlo-
•tl ploiná aaiaa radonu (ai 400 atq m'

z
m

ml
) a objaaová aktivi-

ty radonu v» vzduchu. Tyto vallCiny jaou ••zl aabou porovnány
při pouiltl aproxlMtlvnlch aodalO. 3aou analyzovány zdroja a
pOvod aktivit a navrtaný nmmini požadavky.

•0



3E NUTNO V BYTECH VEOLE RADONU MÉftlT Z TORON?

Thoaaa, 3., noučka, L., Mino, 3.

Buda analyzováno, zda v oblaatach a aaxlaálnlai konean*

traeani toronu v pAdnla vzduehu Jt nutno ofiakávat v doaach 1

závainé koncantraca toronu.



MODEL PROPORCIONÁLNÍHO RIZIKA ZHOUBNÉHO NOVOTVARU PLIC

Tomáěék. L.
1
*, ševc. 3.

2 )

'Institut hygieny a epidemiologie. Pracoviště aatematlcko-sta-

tistických Metod a programováni, Praha

'institut hygieny a epidemiologie. Centrum hygieny zářeni.

Praha

V příspěvku je podán přehled vývoje modelo proporcionální-

ho rizika Ionizujícího zářeni, používajících pro porovnáni bu3

externích kontrol kohort, nebo kontrolních kohort přleni "inter-

ních", používaných v modelech vycházejících z Coxbvy regresní

metody k posouzeni relativního rizika.

Pomoci těchto modelů byla ověřena závislost rizika zhoub-

náho novotvaru, kromě vlivu kumulovaného přijmu dceřiných pro-

dukto radonu, kouřeni cigaret, na věku při vstupu do riziks a

na věku při úmrti, na době od ukončeni ozářeni a na časován

proběhu kumulace redlačni dávky.

S použitím počítačového zpracováni vstupních údajů z epi-

demiologická studie "S" po 35 letech pozorováni v souboru hor-

nikO jsou uvsdeny výsledky založené na modelu proporcionálního

rizika a porovnány se zahraničními výsledky. Diskutovány výho-

dy Coxbvs modelu, umožňujícího porovnáni rizika bez kontrolních

skupin a vylučujícího vliv "efektu zdrevých pracovníků" (heal-

thy worker effect).
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STUDIUM 2ÄCHYTU
 1 3 1

I VE VČELÍCH PRODUKTECH

Tomášek. м.
1
*, Wilbalmová. L.

1
*. Rybiček, К.

1
), D

v
ořék, Z.

1
),

Tintěra. O.
2
)

dozlmetrle zářeni ČSAV. Praha

2
'Výzkumný ústav veslařský, Ool и Llbčie

v období přechodného zvýienl kontaminace životního pro-

• tředi po havárii ЭЕ v Černobylu byle Mřena aktivita
 1 3 1

X a

déle
 1 3 4

Cs a
 1 3 7

C» ve včelích produktech, pylu a Medu.

Bylo zjletěno, že poMir aktivit
 1 3 1

I a
 1 3 7

Ca ve včelích

produktech byl podetatni vyiii ve srovnáni • hodnota«! tohoto

poaěru pro at«o»férický aaroeol a apad« Poeěr aktivit C* *

Ca nezávisel na typu vzorku a pohyboval se kolea hodnoty

0,5, charakteristická pro počáte&nl obdobi po havárii.

Ze závislosti aktivity
 1 3 1

I s
 1 3 7

Cs ne čsse byl stanoven

jejich biologický poločes v pylu odebraném včeláa« Ukázalo se,

že tento poločss pro I je podstatní krátil proti hodnotě

pro >"c.

I
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VLIV LEPTACÍCH POSTUP0 NA DETEKČNÍ VLASTNOSTI ELEKTROCHEMICKY

LEPTANÉHO OETEKTORU NEUTRONŮ*

Turak, K.. Piňák. M.

úatav dozimetrie zářeni ČSAV, Prmht

V práci Jeou uvadany výaladky atudii. Jejichž cílen bylo

zlapiit základni dozimetrické charakteristiky detektoru CR-39

leptaného elektrochemicky. Bylo sledováno zejména vlastni po-

zadí, citlivost k neutronOa, velikost a tvar stop. Z těchto pe-

rametro bylo aožno odhadnout např. Minimální měřitelnou fluen-

el neutronů, případné dávkový ekvivalent a rozsah použitelnosti.

Ukázalo se, že změnou leptaclch podmínek ee nedaří významně

zlapiit dozimetrické charakteristiky. Naproti tomu sa projevi-

la zajímává skutečnost, ža při tvorbě parazitních stop (vlast-

ni pozadí) se patrně uplatňuje mechanické namáháni detektoru v

leptaclm držáku. Zrninou zpOsobu uchyceni ee podařilo snížit ho-

dnotu vlastního pozadí Minimálni trojnásobně při zachováni ci-

tlivosti, což vada ke stejnému sníženi minimálni měřitelné

fluence, dávky a dávkového ekvivalentu. Va svých důsledcích to

umožni využiti daného detektoru i pro rutinní účely.

á
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REGISTR RADIAČNÍCH NEHOD A ROZBOR 3E3ICH PŘÍČIN

Tuscany. R.

Institut hygieny a epidemiolog!*. Centru* hygieny zářeni, Praha

Pro kvalifikovaná a mnohdy rychlá rozhodováni při řeienl

radiačních nehod je základem dobrá znalost zkuienosti získaných

za obdobných nehodových situaci jinde.

Shromážděná poznatky v registru usnsdňujl dosaženi přija-

telná míry předvídátelnosU radiačních nehod, kt*rou lz* uplat-

nit již při schvalováni havarijních plánů. Znalost převládají-

cích trendů v radiační nehodovosti dovoluje účinná preventivní

zásahy s vsde ke sníženi pravděpodobnosti vzniku nehod.

Velká v*tilna radiačních nehod Je vice či máni závislá ne

souhře technických nedostatků a omylů člověka. V tomto sděleni

jsme se zaměřili především nm hlubší rozbor lidských omylů s

chyb s na důsledky, která jejich původce obvykla postihnou.

V registrovaných případech radiačních nehod převládají va

svých důsledcích především krátkodobá a no Jednotlivca omezená

nehody, související zejmána s ozářením osob ze zevních zdrojů.

Olouhodobá důsledky oziřmni vitileh populačních celků v důsled-

ku radiačních nehod Jsou občasnou, by? velice závažnou výjimkou

a souvisej! veemis * provozem jaderných zeřlzeni.

V současná dobi patři stála mázl nejvíce riziková používá-

ni uzavřených gama zářičů, a to jak v průmyslová radiografll,

tak va velkých; ozařovecleh zařízeních. Chybná zacházeni s timi-

to zdroji v teránu a omyly při ovládáni stabilních zařízeni mi*

ly za následak značný počat radiačních nehod a vážnými zdravot-

ními důsledky pro postlisná osoby s mnohdy i pro omezený počet

osob x bllzkáho okoli, včatni rodinných příslušníků.

•i 7 ,
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DOZIMETRIA PRI VYUŽITÍ
 2 5 2

Cf V TERAPII

VlČanové, M.. Nikodenové, D.

Výskuaný ústav preventivného lakératva. Brati»lava

V spolupréd s Výskuaný« úatavoa fclmickej a experlaentél*

nej enkológie v Brna» ktorý zavédza neutronovú teraplu ihubných

nádorov poaoeou laplantovania Cf ilarlčov do tkánlva, ta na

oddalanl doziaetrle Výakuaného úatavu pravantivnaho lakératva v

Bratlalava raallzovall axparlnanty uaoiňujúca riaianla doziaa-

trlckých probléaov prl týchto apllkácléch, Exparimentélne ata-

novanla valičln eharaktarlzujúclch abaorbeiu anargla zalaiani-

ho póla iíaranla (n,gama) pradatavuja problém, najai a ohladoa

na nutnoat «alých rozaarov doziaetrov, leh citlivosti a anerga-

tlckaj zévialoati. v pradložanaj préci »«a zavládli a pravaři-

li postup atanovanla absorbovaných dévok nautrénov a gaaa iia-

rania a ich dlstrlbúclu v zvolanaj konfigurécii ' Cř žiaričov

ualaatnaných vo fantóaa, připravenaj prm apllkéclw v praxi,

Oozlaatrické valiClny nautrénov v tkánivoakvivalantno* «a-

tarléll sa určovali poaoeou prograsivnaj aatódy datakcla stdp

v pavnaj féza. ktoré aaa apracovévall alaktrochaaickýa lapténia

a pra stanovaní« absorbovanaj dévky od gaaa Iíaranla s«a pouti*

11 taraolusinlscončné detektory LiF.

i
i'



PŘEHLED MOŽNOSTÍ POUŽITÍ SCXNTILAČNÍCH OETEKTORS K MČftENÍ

DÁVKOVÉHO PRÍKONU ZÁŘENÍ GAMA

Viererbl. L., Nováková, O., Jureová, L.

TESLA - Výzkuaný ústav prlatrojo Jaderné tachniky, koncarnová

účelová organizace - Přeayilenl, Zdiby '

V rafarátw Jaou uvadany čtyři zpoeoby použiti eclntlltčnl*

ho dataktoru k niřanl dávkováho príkonu zářeni geaa, jaou uva-

dany výhody jednotlivých zpfiaobú.

První zpóeob vychází z aěřanl četnosti lapulaa integrální*

způsobe*, druhý z aiřenl diferenciálního spektra a trati z aě-

ř»ni anodováho proudu fotonáaobiča. Priatroja, založená na jed-

no* z tichto tři zpflaobô. ja třeba cejchovat poaocl etalonu

dávkováho příkonu. Je atručni uveden zpfiaob určeni dávkového

příkonu ve acintllátoru bez použiti etalonu dávkováho příkonu.

Referát by ail poaocl při výbiru typu přístroje pro různé

aplikace, kde je třebe aiřit dávkový příkon zářeni gaaa. Proto

Jsou taká u rôznych zpOsobů vyhodnoceni uvedeny konkrétní typy

při*troj0.

*
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ODVOOENÉ ZÁSAHOVÉ ÚROVNE PRE KONTAMINÁCIU POTRAVÍN
 1 3 1

3 A
 1 J ?

Ca

Vladár. M., Tatara. H.

Vfskuaný ústav pravantlvnaho lakératva. Bratlalava

V pradnéika aú zhrnuté základné princípy tvorby odvoda-

ných zéaanových úrovni, potrabných pra zavadanla protlopat ra-

ní na ochranu zdravia obývataíatva pri radlaCných haváriách.

Oaobitná pozornosť ja vanovaná tvorba odvodaných záaahových

úrovni urCanýeb k posudzovaniu kontaalnácla potravín
 5
 a a Ca.

K toauto ú&alu boli využité výaladky aonitorovania radlaSnaj

altuáela v SSR p* havárii Camobylakaj Jadrová j alaktrérna.



CELOSTÁTNÍ SROVNANÍ AB90M0VANŤCH OAVEK 00 ZAJtENÍ X TEftAPEU*
TXCKfCH UUTCHLOVACS

9agn*r. »•, Novotný, 9 .

Úatav doxl«otrl« sáranl CSAV. »raha

V aaucaanoatl Jo na klinických pracovlf tlen v CSM v pro-
vozu 12 tarapautlcfcýeh urychlovačO rOznýeh typo pracujideh aa
záranla X v ooom onor«li 19 - AS MaV. V prflMhu raku 19M by-
lo provodono o rovnáni abaorbovanýoh dávok od xéfmZ X tich to
urychlovaCO poaocl poitou xaallaných toraolualnioconenlch (TL)
doslattrO. tyla použita alualnluafoafátová akla iaakoalavantká
výroby* Každá za xASaatninýcb praeovlif oxárlla padla protokolu
aadu TL dozlaatrA noalnálnl dávkou 2 Oy. TL doxlaotry byly vy-
hodnoceny toraolualnlaot raa sn. Tolado a Jajieh alojiál byl po-
rovnán a TL doziaotry oxářonýai na prlaámia atalonováa avaxku
xéroní gaao

 M
C a . uaiatináa v OOZ CtAV.

v práci Í*ŮU dala dlakatavány výaladky mrwnéni a provo-
dono pórováni a podabnýal akeaal w náa 1 v «aliranl6l«

í
'j

i ;



ANALÝZA SNÍHIOB V RENTGENOVÍ DIAGNOSTICE

Zacharláiová. I., KOdl, O.

Institut hyglany • apldaalologl*. Cantrua hyglany xářmni, Praha

Analýza anlafco ja základní c*áatl programu kontroly kvali-
ty. Poskytuj* • alnlaálnl* pracovní* acatlianla dOlaf 1tou mfor-
aael o probléaoeh n» radladla^noatlekoa pracovišti. Poaoel ni
ls* odhalit nékearé prlClny ipatné kvality anlakO (např. chyb-
nou funkci prlatroj*, navhodný výbir oxposlSnlch paraaatrd, tf-
dbalou přípravu paelanta k vyiatřtnl. ipatné vyvoláváni atd.).

V rafarátu %• uvádijl vfaladky iatfanl příčin opakováni
anlakO x aaal pracovitf v CSR. Majvlca opakovaných anlakO po-
dlá jednotlivých prlEln bylo z dôvodu Ipatné axpozlea, cantra-
ca a poraohy rantganového priatrojo.

PoSat opakovaných anlaké aa pohybuja v prOairu kolaa 5 %.
což ja v* arovnáni aa sahranlfnlal odajl ponikud nltil nai aa
přadpokládala.

i



NOONOCENf RADIAČNÍ ZATEŽE ZAMESTNAJCÔ PRO K0NZ V OSTRAVE

2«n*rá. I., Luiňák. 3.. Hlllová, 9.

KÚNZ -Krojoká hyglanlcká stanic*, odbor hygieny zářeni, Oatrava

ftediocnl zátiž byla eirone u zeaietnenei rodiotorepeutic-
kého oddilenl, kteří přicházejí do ctyfcu a usavřanfal xiřiU
2 2 6

H» va fora* gynakoloolckyon. oo^f. jiných o^likátorA. Mftro-
nt bylo provádAno TL dozlaotry na 10 •ifielch bodoch, vybraných
pro tladovini colotélovoho ozářonl o oséřonl*rukou. Zo zjlit**
ných hodnot tfcánovo koray byla no základ* profaalograau vypoCto-
n« vallkoot tkáňové karay za Jadon rak pro každou profool. Z
fantoaovych aiřanl byl odvozon rofinl ofoktlvnl dávkový ofcvlva*
lont rewfišž pro viochny prof aa*.

•ylo x)litino, io nojvitil radloCnl zátiil Jo při ové prá-
ci vy*ta van laborant (tkáňová korao no povrchu tilo 23 aOy/rok,
na povrchu proto M M . 440 oGy/rok, H

E
 • 17 *Oy/rok). u zdravot*

ni oootry tini tkáňová karoo um povrchu tilo IS aOy/rok, no po-
vrchu prsti aax* 16 oCy/rok, M

f
 • 0 aOy/rok, u lákaŕa jo tká-

ňová karma no povrchu tilo laOy/rok, no povrchu proto aox. It
•Oy/rab. H

f
 • 0.7 oOy/rok.

No základ* oxporlBontálni zjlitiných ádojô bylo novrtono
orgonlsoSnl o ootorlálová opatřeni pro zlapionl rodlofini hyflo-
nlokýoh podolnok proeovlii RTO.



WD1AĚHA OCHJMNA NA REGIONÁLNOM ULOŽZSIOU ITeO SEP K.P. MOCHOVCC

S • l i g a , M.

Stredoeloveneké energetická produkty. k.p., ENO Mechové*,

Moehovc*

Regionálne uložiek' ffaO flfP fc«p. Moehoveo j* v eálede •
vládny* uzneoonl* CstR 8. lt.7/79. C M row záv*r*cn*j fázy kon-
eepcle brapefnáho odetrenovanie *«O s čel. jadrových elektrár-
ni. Moglonilno wlotloko HoO zaboxpočuj* prloatory pro dlhodobé
o kotfiné wloionio povných o tpovnoných RoO na dobu cca 300 ro-
kov prt budované Jodrovo-onorgotické xartadonia v SSít.

Základnou požiadavkou radlaCr^J ochrany prl roallzacil
rogiondlnoho uloiloka KaO v lokalit* k.p. BK) Moehoveo jo xa-
lotonlo rak4ho provadxkového otavu, aby v žladnoa pripadá na*
doilo k nakontrolovanéau óniku rádioaktivity do životného pro-
atradia Slováka a Joho okolia. Navrhované aaracia a oonitoro-
vaeio ayatéay alodovania rádioaktivity rm ragionálnoa uloilaku
RaO ••* k.p« Moehoveo sabaxpaSuJd kontrolu obalunujúeaho porto-
nélv a aeranl* v praeovnoa proatrodi areálu ulofieka a Joho
okolia.

•ledovaní* pravádsky ragionálnaho vlotlaka RaO, s pohfo-
du sabaxpačanla p*Ř»áov»n*j rediefinej aehrany, bude saboxpaSe*
vaí vnotarná doxiaotrlo jadrovej oloktrárne 8C» k.p. Moehoveo.
Meranie aktivity vôd z kontrolných eond, p9dy a aeroeoly v ov-
xdull, bude vykonáveťLaberatíriua radlaSnoj kontroly okolia v
Levielaeh, v ráaei evojho prograau Monitorovanie rádioaktivity
vzoriek okolia Moehovioe.

Vlaetné uleileko M O je pripravovaná ako kontrolovaná pá-
•ao, z toho vyplýva nutneeť kontroly gaaa poli a povrehovoj
kontaalnáele ne praeoviekáeh wleilaka a predpleená kontrole
oelb i hledleka vonkajllehe ožiar enle a vnétomoj kontaaináele.

•odla predbežných odhadov. vyehádsajAe t kritérií prija-
teíhootl RaO na uložieku. výsnaane prlepeJ* k xabaspeieniw po-



žiadaviak radlafinaj oehrany parsonélu dodržiavania dohodnut/ch

H a l to v a podalanok pravádzkovatafoa jadrová j élnktrérnm « pra*

vádzkou ragionálnaho uložlaka. V tajto oblátti »a uskutočňujú

pradbažné konzultácia pradoviatkýs a pracovnlkal finálnáho

opracovania ffaO v EBO Saaiovské Sohunlca.
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