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Зусиллями, насамперед МНС України в Науковому центрі радіаційної медицини створено лічильник
випромінювання людини (ЛВЛ), що одержав назву "Експертний ЛВЛ"(ЕЛВЛ). Його головне призначення в
безаварійній ситуації - науково-дослідницьке, а також він служить як засіб для контролю професіональних
контингентів, а при радіаційній аварії та ліквідіації її наслідків - це експертна система.

ЕЛВЛ зроблено у вигляді низькофонової захисної камери, в якій розміщено систему детекторів. Захисна
камера виготовлена з литих оброблених блоків радіаційночистої сталі товщиною 200 мм. її вага становить
44 т при зовнішніх розмірах 2400 х 2200 х 2000 мм. Проби металу проходили обов'язковий ретельний
гамма-спектрометричний контроль на гамма-спектрометрі експертного класу з НПД-детектором. За
критерій було прийнято вміст радіоцезію, калію-40, радіоплутонію, америцію-241, марганцю-54, хрому-51,
кобальту-60 та інших елементів техногенного та природного походження нижче МДА контролюючого
спектрометра (ОД Бк ) при тривалості вимірювання протягом доби. Камера забезпечує зниження
радіаційного фону у вікнах (разів): у вікні Cs-137 - 75.5, у вікні К - 40 - 69.0, у вікні Th-232 -14.3.

Інтегральне пониження фону - близько 100.
Це дає змогу досягти надвисокої чутливості - на рівні двох десятків бекерелів по цезію-137.

а - "лінійка" з 6 великооб'ємних низькофонових блоків детектування; б - скануючого пристрою з блоком детектуванням;
в - спектрометр низькоенергетичного гамма-випромінювання на основі фосвіч-детекторів; г - бета- детектори, виготовлені з
полістиролу

Рис. 1. Низькофоновий ЕЛВЛ у захисній камері.

У систему детекторування ЕЛВЛ (рис. 1.) входить спектрометрична "лінійка" з 6 великих низькофонових
блоків детектування на основі монокристалів Nal(Tl) розміром 150x100 мм. Блоки детектування розміщено
під пацієнтом на однаковій відстані один від одного так, що загальна довжина "лінійки" складає 175 мм, а
перший блок знаходиться під головою пацієнта.

ЕЛВЛ оснащено також двома фосвіч-детекторами на основі монокристалів NaI(Tl) розміром 150 х 2 мм і
CsI(Tl) розміром 15 0 х 40 мм для визначення альфа-активних радіонуклідів по низькоенергетичному рентген-
випромінюванню трансуранових елементів (ТУЕ). Існує також вимірювальний канал для реєстрації бета-
випромінювачів, в якому використовуються два блоки детектування на основі органічних сцитиляторів
розмірами 49 х 2 мм та 40 х 8 мм.
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Над "лінійкою" знаходиться скануюча система з блоками детектуванням на основі монокристала NaJ(Tl)
d 63 х 63 мм або70 х 140 х 210мм, розміщених у свинцових коліматорах, що дозволить реєструвати
зосередження радіонуклідів у тих чи інших органах людини, а також місцезнаходження "гарячих" часток.

Сканер дає можливість переміщувати блок детектування вздовж тіла людини на відстань 160 см, поперек
- на відстань 40 см. Це механічний пристрій з двома лінійними електродвигунами, які згідно з командами
ПК приводять у рух каретку, з встановленим на ній блоком детектування. Сканер оснащено системою
двомірної координатної прив'язки. На каретці сканера закріплено постійний магніт, що рухаючись діє на
один з 32 повздовжніх і один з 7 поперечних герконів. Сигнали з герконів надходять у шифратор, з якого вже
у вигляді бінарного коду поступають на інтерфейс ПК. Для плавного руху каретки на валах обох двигунів
встановлено по оптичній парі з крильчаткою, що дає змогу керувати положенням каретки сканера з точністю
в 1 см2.

Для роботи спектрометричних трактів використані електронні блоки виробництва фірм "ORTEC",
"CAMBERRA", "SÍLENA", аналізатор фірми "CAMBERRA" та блоки вітчизняного виробництва.

Технічна характеристика ЕЛВА

Маса сталевого захисту, т
Габарити, м,
Переріз квадратних брусів (товщина стіни), мм
Кратність ослабленого захисту по Cs-137, разів
Кратність ослабленого захисту від 0 до 2,0 МеВ, разів
Детектори:
а) "Лінійка" 6 блоків - розподільність по Cs-137, %
Фонова швідкість рахунку, імп/с
ефективність по Cs-137, відн. од.
МДА при t = 5 хв, Бк
б) "Сканер" сцинт.детект., розподільність по Cs-137, %
МДА при t = 5 хв, Бк
в) Легеневі фосвичі, ефективнисть по Ри-239, %
МДА при t=25 хв, Бк
МДА для Аш-241, при t = 25 хв, Бк
г) Бета - випромінювання, розподільність по Е = 0,624 МеВ, %
МДА для випромінювання з Е = 2,25 МеВ при t = 25 хв, Бк
Число каналів аналізатора імпульсів
Тип ПЕОМ
Перепускна здатність за 12 год, люд.
Час вимірювання однієї людини, хв
Вартість (даларів США)

44,0
2,4x2,2x2,0
200,0
75
160

9,5
2,3
0,025
19
6,5
51
14,4
500-1000
25-50
15,5
400-600
8192
DX4-100
20-40
5-30
83000

З метою інтеркалібровки на ЕЛВЛ у захисній камері були обстежені вчені NIRS, (Японія). Результати
обстеження вчених наведено в таблиці.

Прізвище

Kenzo
Fujimoto
Uchiyma
Masafumi

Cs- 137
Вміст,

Бк
13

0

МДА,
Бк
12

10

Похибка
вимірювання, %

9.8

10.3

К-40
Вміст,

Бк
4566

3072

МДА,
Бк
113

92

Похибка
вимірювання, %

8.9

8.9
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Було отримано задовільні результати інтеркалібровки, розбіжність не перевищує 5 %.
ЕЛВЛ успішно пройшов атестацію у програмі Міжнародного звірення, що проводилась Міністерством

охорони здоров'я Канади за допомогою фантома Буша (відносна похибка не перевищила 8 %).
Функціонування в НЦРМ ЕЛВЛ, поставило задачу створення єдиного програмно-методичного

забезпечення цієї системи. Програмно-методичне забезпечення SILBODY v.7.01 складається з пакета
програм.

Адресний простір буфера багатоканального аналізатора імпульсів розподілено на необхідне число
незалежних і одночасно використаних вимірювальних каналів (у даному випадку 8 каналів: 6 - для каналів
А - F "лінійки", 1 - для сканера, 1 - для фосвіч- або бета-детекторів). В програмі також вказуються
радіонукліди, що будуть контролюватися (від одного до п'яти), проводиться енергетична розмітка спектру
з вказівкою каналів розміщення енергетичних вікон, вводяться аналітичні вирази для калібровочних
характеристик, дозові коефіцієнти (рис.2).
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Рис. 2. Функціональна схема вимірювальної системи

Таким чином, при обстеженні пацієнта відкривається можливість одночасного контролю різних
радіонуклідів в окремих органах або у всьому організмі людини з використанням різних каналів чи групи
каналів.

Так, наприклад, можливо одночасно контролювати радіоізотопи йоду у щитовидній залозі за допомогою
вимірювального каналу А (детектор якого розміщується на рівні цього органа при обстеженні пацієнта в
низькофоновій камері) та радіоізотопи цезію, що рівномірно розподілений у м'язових тканинах організму
людини групою вимірювальних каналів В - F (детектори В - F на однаковій відстані встановлено вздовж
тіла обстежуваного).

Програмно-методичне забезпечення володіє достатньо гнучкою архітектурою, що дозволяє оперативно
змінити структуру вимірювального комплексу чи зкоректувати його функциональні можливості згідно до
нових обставин, у випадку виникнення такої необхідності.

На ЕЛВЛ протягом 1996 - 1998 pp. обстежено близько 800 пацієнтів з критичних груп населення та
персоналу.

Для відпрацювання методу визначення інкорпорованих альфа-випромінювачів в організмі людини було
вибрано 11 пацієнтів з категорії персоналу, які за своєю професійою діяльністтю потенційно можуть мати в
організмі "гарячу" частку.

В одного з обстежених (пацієнта № 5) було зареєстровано "гарячу" частку у верхній області легенів.
По характеру отриманого розподілу в пацієнта № 5 (рис.З), який різко відрізняється від розподілу в

організмі харчового радіоцезію, зареєстрованого у пацієнта № 7 (рис.4), можна стверджувати, що
зареєстрована активність у першому випадку є результатом знаходження у верхній області легенів "гарячої"
частки.
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Рис.3. Розподіл інтенсивності радіоцезію у організмі пацієнта №5, розрахований шляхом сканування на
спектрометричній "лінійці".

У пацієнта № 7 упродовж семи років реєструється досить стабільно близько 10000 Бк харчового
радіоцезію. Характер розподілу вказує на рівномірне розподілення радіоцезію по м'язовим тканинам.
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Рис.4. Розподіл інтенсивності радіоцезію в організмі пацієнта № 7, розрахований шляхом сканування на
спектрометричній "лінійці".

Щляхом експериментального моделювання на фантомі торса людини було визначено глибину залягання
частки та її активність. Активність данної частки по цезію-37 становить 8550 Бк. Зважаючи на теоретичне
значення відношення інтенсивностей радіоцезію і америцію у "гарячих" частках можна оцінити вміст
америцію-241 у легенях цього пацієнта близко 100 Бк. Слід відмітити, що цей пацієнт знаходився у ніч з 26
на 27 квітня 1986 р. на території 3-го блока у складі чергуючого персоналу.

Таіоім_даном,.4>ункціонування в ..Україні ЕЛВЛ|доаволяє на якісно новому рівні вивчати розподіл та
локалізацію інкорпорованих радіонуклідів при мінімальних рівнях їх накопичення в організмі, зокрема
"гарячих" часток, та вперше за життя реєструвати інкорпоровані альфа- та бета-випромінювачі, вивчати
параметри метаболізму радіонуклідів] ЕЛВЛ є зразковим засобом для атестації інших ЛВЛ та фантомів.


