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Tóriový palivový cyklus reaktora VVER 1000.
Michal VLČKO
Slovenská technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ilkovičova 3, 831 02 Bratislava, Slovenská republika
michal_vlcko@post.sk
Abstrakt. Tóriový palivový cyklus predstavuje jednu z možných ciest ďalšieho rozvoja
jadrovej energetiky vo svete. Dôvodom pre toto tvrdenie môže byť fakt, že svetové zásoby
uránovej rudy, ktorá je dnes v rôznych formách prioritne využívaná v energetických
reaktoroch neustále klesajú. Naproti tomu zásoby tória sú momentálne dostatočné (približne
3x väčšie ako uránu).
Nezanedbateľnou výhodou tóriového palivového cyklu oproti uránovému je nižšia produkcia
izotopov plutónia a iných transuránov. Z uvedeného vyplýva, že aktivita viazaná vo
vyhorenom palive je nižšia, čo prináša nižšie nároky (finančné a bezpečnostné) na jeho
spracovanie a úpravu pre finálne uloženie v hlbinnom úložisku rádioaktívnych odpadov.
Rovnako vyraďovanie jadrových zariadení využívajúcich tórium ako palivo neprináša žiadne
dodatočné riziká oproti vyraďovaniu zariadení s palivom na báze uránu.

Úvod
Počítalo sa v počítačovom kóde HELIOS 1.8. Vychádzalo sa z výsledkov získaných pri počítani
klasickej palivovej kazety reaktora VVER 1000 s palivom UO2 s obohatenim 3,7%. Palivová
kazeta VVER-1000 bola po 5 ročnej prevádzke v reaktore a ďalších 5 rokov dochladzovania
v bazéne. Potom nastváva prepočítanie na daný uzavretý cyklus.

Uzavretý palivový cyklus
MONO - recyklácia U a Pu v ThOX matrici Vyhorené UOX palivo z VVER reaktora je chladené 5 rokov v dočasnom úložisku (v bazéne
vyhoreného jadrového paliva). Nasleduje prepracovanie UOX paliva. Minoritné aktinoidy (MA)
a štiepne produkty (FP) sú odseparované a tvoria rádioaktívny odpad. Odseparované Pu
prechádza do závodu na prepracovanie paliva, kde je vytvárané palivo THOX + PuOX. Ďalší
krok v procese prepracovania paliva je jeho ožarovanie vo VVER reaktore. Všetko vyhorené
palivo ThOX po 5 rokoch chladenia v bazéne je prenesené do úložiska.

Vedúci práce: Ing. Radoslav Zajac , Ing. Juraj Breza, Prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
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HELIOS 1.8

Helios je neutrónovo - gama transportný výpočtový program (deterministický) pre
vyhorievanie jadrového paliva v mriežkovej štruktúre navrhnutej vo všeobecnej 2D
geometrii.Helios taktiež vykonáva výpočty rezonančného tienenia pre nuklidy
s existujúcimi rezonančnými dátami. Transportná metóda Heliosu je nazvaná CCCP
(Curecnt Coupling and Collisiou Probabilities), ktorá využíva výpočty založené na spájaní
štruktúr v mriežke pomocou časticových prúdov a na pravdepodobnosti interakcie
častíc s látkou. Vlastne sa jedná iba o pravdepodobnosť prvej interakcie, kedže
pravdepodobnosti prenosu a úniku sú tu zahrnuté. Výpočtový systém sa skladá z rôznych
materiálových štruktúr ľubovoľnej geometrie, ktoré sú navzájom virtuálne pospájané
časticovými prúdmi s konkrétnou okrajovou podmienkou, kým vlastnosti každej štruktúry
sú získavané z pravdepodobností interakcii. Súčasná verzia Heliosu používa knižnicu
účinných prierezov zloženú zo 190 skupín pre neutróny a 48 skupín pre gama fotóny.
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Palivová kazeta VVER-1000
Parameter
Výška kazety
Krok katety
Palivo
Obohatenie paliva
235

-24

Hodnota
4584mm
236mm
UO2
3,7%
-3

Obsah izotopov
U [10 cm ]
238
Obsah izotopov
U [10-24cm-3]
16
-24
-3
Obsah izotopov O [10 cm ]
Prútik
Počet palivových prútikov
Krok prútikov
Vonkajší priemer povlaku prútika
Vnútorný priemer povlaku prútika
Dĺžka palivového prútika
Výška palivového stĺpca v prútiku
Peletka
Vonkajší priemer peletky

8,63E-04
2,22E-02
4,61E-02
312
12,75mm
9,164mm
7,72mm
3889mm
3630mm
7,72mm

Vnútorný priemer peletky
Centrálna rúrka
Počet
Vonkajší priemer

je plná
1
12,646mm

Vnútorný priemer
Materiál
Vodiaca rúrka
Počet
Vnútorný priemer
Materiál

10,9mm
Zircaloy 4
18
10,9mm
Zircaloy 4

Získané výsledky
Tabuľka vyhorení – všetky hodnoty sú v g/tHM

U235
U238
Pu239
Pu240
Pu241
Pu242

PWR
5.8% Pu-239
Na začiatku
Po 5 rokoch
4,20E+01
7,47E+00
9,58E+02
9,23E+02
4,47E-16
5,89E+00
4,49E-16
2,75E+00
4,51E-16
1,34E+00
4,53E-16
8,09E-01

VVER - otvorený cyklus
3,7% UO2
Na začiatku
Po 5 rokoch
3,70E+04
4,94E+03
9,63E+05
9,27E+05
4,46E-13
5,27E+03
4,48E-13
2,83E+03
4,50E-13
1,61E+03
4,51E-13
9,24E+02
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VVER - uzavretý cyklus
4,75% Pu-239
Na začiatku
Po 5 rokoch
4.4392E-13
5.6185E-04
4.4392E-13
5.6185E-04
3.9892E+04
8.2007E+03
2.1077E+04
1.5542E+04
9.4034E+03
8.4539E+03
6.8800E+04
6.2976E+04

Porovnanie závislosti k∞ pre jednotlivé obohatenia paliva -

1,45

3,70%
5%

1,35
5,30%
1,25

4,75%
7%

k∞

1,15
3,50%
1,05

4,75-presna
5% presna

0,95

0,85

0,75
0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

vyhorenie[MWd/tU]

Záver
Cieľom práce bolo porovanie napočítaného otvoreného a uzavretého palivového cyklu pre
reaktor VVER 1000 programom Helios 1.8. Vychádzalo sa z klasickej palivovej kazety, ktorá
používa palivo UO2 s obohatením 3,7%. Postupným prepočítaním podľa uvedenej schémy
uzavretého palivového cyklu sme sa dostali k ďalšiemu výpočtu programom Helios 1.8 – a to
(Th-Pu)OX palivu,ktorého obohatenie sme museli odhadovať- podľa získaných charakteristík k∞
sme si vybrali to najvhodnešie obohatenie Pu-239, ktorým bolo obohatenie 4,75% v dôsledku
čoho sme mohli dopočítať daný cyklus do konca. Získané výsledky sú uvedené v tabuľke. Ako
doplnok práce sa spravilo porovnanie palivovej kazety VVER a PWR reaktora, ktoré je taktiež
uvedené v tabuľke.
Použitá literatúra
[1]
[2]

Manuál k programu Helios 1.8, 2003
Slugeň, V. Jadrovo – energetické zariadenia. Bratislava : FEI STU, 2003
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Geometrická citlivostná analýza vo výpočtovom programe HELIOS
Zoltán NÉMETH ∗
Slovenská technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ilkovičova 3, 831 02 Bratislava, Slovenská republika
cherubim@pobox.sk

Abstrakt. V tejto odbornej práci sa zaoberá vytvorením presného modelu aktívnej zóny
demonštračného reaktora na báze kvapalných solí. Vo výpočtovom programe HELIOS sa
počíta multiplikačný koeficiet pre tri modely elementárnej bunky aktívnej zóny. Výsledky
výpočtov sa porovnávajú s výsledkami získanými z iných výpočtových kódov.

Úvod
Využívanie výpočtových kódov vo výskume má veľký význam. Pomocou výpočtových kódov
sa dajú nasimulovať a vypočítať aj také úlohy, ktoré by experimentom nebolo možné odskúšať a
namerať. Jednou z najväčších výhod počítačových simulácií je ich rýchlosť. Medzi ďalšie výhody v
porovnaní s experimentmi patria nižšie náklady a vyššia bezpečnosť. S dostatočnými znalosťami z
danej problematiky a s dostatočnou kapacitou výpočtového systému je možné vytvoriť počítačové
modely úplne zodpovedajúce realite.
Výpočtové kódy vo svojich výpočtoch riešia sústavy rovníc. Jednotlivé parametre rovníc sa
dosadzujú zo vstupných súborov a z príslušných knižníc. V jadrovo-energetickej praxi sa využíva
mnoho kódov vytvorených rôznymi výskumnými inštitúciami. Rôzne výpočtové kódy môžu
odlišnými metódami modelovať danú skutočnosť a vo výpočtoch používať rôzne knižnice. Každý
výpočtový kód počíta s určitou presnosťou. Odchýlky od skutočnosti by sa najpresnejšie dali overiť
len experimentmi. To by však bolo veľmi nákladné. Ale ak sa rôznymi kódmi počítajú rovnaké
úlohy, tak je možné výsledky porovnať a zistiť, ktoré kódy počítajú najpresnejšie. Preto výskumne
inštitúcie spolupracujú pri overovaní výpočtových kódov a aj pri vývoji nových kódov. Často sa
riešia spoločné úlohy (benchmarky), kde sa dané úlohy riešia v odlišných výpočtových kódoch.
Stanoví sa referenčný kód a s výsledkami, ktoré ten kód napočíta sa porovnávajú výsledky z
ostatných kódov.

∗

Vedúci práce: Ing. Petr Dařílek, PhD., VÚJE Trnava

8

HELIOS 1.8
HELIOS 1.8 je deterministický neutrón – gama transportný výpočtový program na
modelovanie a simuláciu vyhorievania jadrového paliva v mriežkovej štruktúre navrhnutej vo
všeobecnej 2D geometrii. Je aplikovateľný pre kritické a podkritické konfigurácie. Používa
multigrupovú prierezovú knižnicu ENDF/B-VI. Energetická závislosť účinných prierezov je
rozdelená podľa potreby od 0 do 190 grúp v rozsahu od 10-5 eV do 10 MeV. Hlavné metódy
HELIOSu 1.8 : (1) Vykonáva výpočty rezonančného tienenia pre nuklidy s existujúcimi
rezonančnými dátami.; (2) Počíta toky a prúdy transportnou metódou CCCP (current-coupling
and collision-probabilities), ktorá využíva výpočty založené na spájaní štruktúr v mriežke
pomocou prúdov častíc; (3) Vyhodnocuje pravdepodobnosť prvej interakcie častíc s látkou.
Výpočtový systém sa skladá z rôznych materiálových štruktúr ľubovoľnej geometrie, ktoré sú
navzájom virtuálne pospájané časticovými prúdmi s konkrétnou okrajovou podmienkou, kým
vlastnosti každej štruktúry sú získavané z pravdepodobností interakcií.
Medzi možné výstupné dáta z výpočtov HELIOSu patrí napr. multiplikačný koeficient
kinf, atómové alebo hmotnostné koncentrácie rôznych izotopov, výkony v jednotlivých
palivových prútikoch, podiel oneskorených neutrónov, mikroskopické a makroskopické účinné
prierezy štiepenia, absorpcie a rozptylu a ďalšie jadrovo-fyzikálne parametre.
HELIOS dokáže namodelovať a nasimulovať vyhorievanie palivových súborov
ľubovoľných tvarov, štruktúry a rozmerov, dokonca aj fyzikálne nereálnych. Správnosť modelu
si môžeme overiť programom Orion, ktorý načíta model kazety z HERMES databázy a graficky
ho zobrazí.

Aplikácia výpočtového kódu HELIOS 1.8 na systém s kvapalným palivom
V tejto výpočtovej úlohe sa zisťujú neutrónové vlastnosti demonštračného transmutora s
kvapalným palivom na báze fluoridových solí. Konkrétne sa počíta k-inf v závislosti od polomeru
palivového kanála. Výsledky sa porovnávajú s výsledkami z počítačových kódov MCNP, WIMSD4 a HELIOS 1.7.
Hlavným cieľom týchto simulácií - výpočtov je pripraviť modelový základ pre malý reaktortrasmutor, ktorý by spaľoval jadrový odpad a ako palivo by používal urán 233U získaný z tória
232Th. Tento reaktor by sa mohol využívať aj ako „čistý jadrový zdroj energie“.
Model aktívnej zóny reaktora sa skladá z elementárnych grafitových buniek šesťuholníkového
prierezu s centrálnym palivovým kanálom. Priemer tohto kanála sa vo výpočtoch mení od 1cm do
30cm. V počítačovom modeli je aktívna zóna poskladaná z nekonečného počtu elementárnych
buniek a výška systému je tiež nekonečná. Vo výpočtoch sa uvažuje so statickým stavom, čiže
bez prúdenia paliva.
3.1

Materiálové parametre:

Palivo tvorí zmes LiF (70mol%) + BeF2 (20mol%) + UF4 (10mol%). Hustota paliva je 2,9g/cm3
a obohatenie uránu U235 je 100%. Moderátor je grafit 12C s hustotou 2,25g/cm3. Teplota
všetkých materiálov je 300K. Vo vstupnom súbore sa materiálové zloženie zadáva v atómových
hustotách jednotlivých nuklidov.
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Zodpovedajúce atómové hustoty [10-24cm-3] pre palivo:
235

U
F
7
Li
9
Be

2,9595E-03
4,4393E-02
2,0717E-02
5,9190E-03

19

Zodpovedajúce atómové hustoty [10-24cm-3] pre moderátor:
12

C

1,12915E-01

Obr. 1.: Elementárna bunka. Veľkosť bunky je konštantná (30 cm), priemer palivového kanála sa mení
od 1 cm do 30 cm

3.2

Modely elementárnych buniek v HELIOS 1.8:

Vytvoril som tri rôzne modely elementárnych buniek s rôznou štruktúrou a s rôznym počtom
regiónov:
1) "jednoduchý" model (najjednoduchší, 1 región CCS)
2) "rovnoplochý" model (6+6 regiónov s rovnakými plochami pre palivo a moderátor)
3) "kružnicový" model (najpodrobnejší, 30 regiónov CCS, priemer sa mení po 1 cm),
a porovnával som výsledky pre každý model aby som zistil vplyv citlivosti modelov.
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Obr. 2.:Modely elementárnych buniek v HELIOSe (jednoduchý, rovnoplochý a kružnicový)

Výsledky výpočtov
Tab. 1. Napočítané k-inf rôznymi kódmi pri daných polomeroch.
k-inf
Polomer paliva
[cm]
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
14
14.999

MCNP
1.322
1.6318
1.7476
1.8057
1.8388
1.861
1.8701
1.8762
1.8785
1.8768
1.8707
1.8627
1.8553
1.8457
1.8359
1.8245
1.8109
1.8009
1.7923
1.7849
1.7781
1.7703
1.7705
1.77
1.7777
1.7837
1.8016
1.821

WIMS-D4
1.418272
1.742566
1.842382
1.880782
1.893629
1.893658
1.886792
1.876255
1.86395
1.851099
1.838484
1.826653
1.815994
1.806802
1.799316
1.793736
1.790196
1.788821
1.789706
1.792908
1.798439
1.806229
1.816056
1.827592
1.840295
1.853424
1.877309
1.893542

HELIOS 1.7
1.43865
1.76094
1.86032
1.89962
1.91395
1.91547
1.90971
1.89966
1.88708
1.87313
1.8586
1.84407
1.8299
1.81643
1.8039
1.79253
1.78249
1.77396
1.76709
1.76205
1.75896
1.75797
1.75916
1.76259
1.7682
1.77581
1.79531
1.81648
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HELIOS 1.8
"jednoduchý"
model
1.43692
1.76127
1.86146
1.90101
1.91539
1.91685
1.91093
1.90059
1.88762
1.87318
1.85808
1.84293
1.82811
1.81402
1.80091
1.78906
1.77867
1.76995
1.76308
1.75823
1.75553
1.7551
1.75699
1.76116
1.76731
1.77526
1.79468
1.81523

HELIOS 1.8
"rovnoplochý"
model
1.40961
1.72257
1.82132
1.86368
1.88321
1.89135
1.893
1.89064
1.8856
1.87867
1.87034
1.86095
1.85074
1.83995
1.8288
1.81756
1.8065
1.79595
1.7863
1.77794
1.77135
1.76695
1.76511
1.76606
1.7697
1.77597
1.79424
1.81491

HELIOS 1.8
"kružnicový"
model
1.33249
1.64341
1.75667
1.81383
1.84625
1.86503
1.87521
1.8795
1.87952
1.87631
1.87061
1.86294
1.85376
1.84345
1.83239
1.82092
1.80946
1.7984
1.7882
1.77935
1.7723
1.76749
1.76538
1.76618
1.76974
1.77598
1.79422
1.8151

Obr.3.: Závislosť k-inf od polomeru palivového kanála

0

Polomer kanála [cm]

16
Obr.4.: Závislosť k-inf od polomeru palivového kanála (porovnanie s ďalšími kódmi)
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Vyhodnotenie
Krivky závislosti k-inf od polomeru palivového kanála pre MCNP4b a pre HELIOS 1.8
"kružnicový" model sú veľmi podobné. Z toho vyplýva, že tento "kružnicový" model je pre
výpočty v HELIOSe najpresnejší. Krivky HELIOS 1.7 a HELIOS 1.8 "jednoduchý" model sú
takmer totožné, to znamená, že medzi verziami HELIOSu sú len minimálne rozdiely. Doba
výpočtu v HELIOSe pre jednoduchý model je 0,01 minút, pre rovnoplochý model je 0,04 minút
a pre kružnicový model je 0,06 minút. Maximum k-inf je pri polomere palivového kanála medzi
4 až 5 cm.
Vyšší počet regiónov v štruktúre modelu znamená vyššiu presnosť modelu, ale zároveň aj dlhšiu
dobu potrebnú na výpočet.

Záver
Výpočtové kódy majú široké využitie v jadrovej energetike. Nájdu svoje uplatnenie
bezpečnostných analýzach, pri návrhu nových reaktorov a palivových cyklov a pri overovaní
nových výpočtových kódoch a knižniciach.
Počítačové simulácie sú náročné na pamäťovú kapacitu a rýchlosť procesora, ale pri dnešnom
tempe rozvoja elektroniky to už čoskoro nebude znamenať problém.
Po úplnom osvojení si jadrovo-fyzikálnych zákonitostí a získaní potrebných poznatkov
o vlastnostiach materiálov je možné vytvoriť výpočtové systémy, ktoré dokážu vierohodne
simulovať reálne procesy.
Použitá literatúra
[3]

HELIOS 1.8 documentation, Studsvik Scandpower, november 2003.

13

Rádiotoxicita tóriového palivového cyklu
Jozef BAJAN*
1

Slovenská technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ilkovičova 3, 831 02 Bratislava, Slovenská republika
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Abstrakt
Cieľom tejto práce bolo zistiť ráditoxicitu, relatívnu rádiotoxicitu a index zvyškového
rizika tóriového palivového cyklu. Výpočet bol urobený pre dva extrémne cykly. Extrémne z toho
dôvodu, že pri prvom palivovom cykle sa neuvažovalo s odstávkou počas ožarovania paliva
v aktívnej zóne reaktora. A naopak v druhom palivovom cykle bol čas medzi odstávkami extrémne
dlhý. Cieľom bolo zistiť a rozhodnúť či odstávka počas ožarovania paliva v reaktore bude mať
vplyv na vývoj a priebeh relatívnej rádiotxicity a zvyškového rizika.

1 Úvod
Jadrové zdroje dnes tvoria cca 21 % z celkovej produkcie el. energie v krajinách OECD,
v celosvetovom meradle je tento podiel viac než 17%. V súvislosti s nepretržitým rastom dopytu
po energii, ale najmä vplyvom neustále sa zvyšujúcich cien ropy a plynu sa dá reálne očakávať
ďalší rozvoj jadrovej energetiky. Avšak jedným z najvážnejších problémov tohto odvetvia
v súčasnosti je riešenie spôsobu finálneho zneškodnenia vyhoreného jadrového paliva
a vysokoaktívnych odpadov, ktoré za určitých podmienok predstavujú riziko pre životné
prostredie [1].
V súčasnosti sú vo svete prijímané v zásade dve možné stratégie. Prvá se nazýva otvorený
(jednorázový) palivový cyklus s priamým ukladaním vyhoreného jadrového paliva.
Druhý je uzavretý cyklus charakterizovaný prepracovaním vyhoreného jadrového paliva a
následnou recykláciou plutónia a uránu v novej zmesi paliva, označovaného nejčastejšie MOX
(mixed oxide PuO2/UO2).
2 Riziká z prevádzky JE
Normálna prevádzka jadrovej elektrárne z hľadiska pôsobenia na obyvateľstvo predstavuje len
veľmi malý, zanedbateľný vplyv. Potenciálne riziko predstavuje žiarenie vznikajúce pri jadrovej
reakcii. Ak by došlo k úniku rádioaktívnych látok z reaktora do atmosféry, je ohrozená
bezpečnosť obyvateľstva. Pokiaľ hovoríme o jadrovej bezpečnosti, máme na mysli stav a
schopnosť jadrového zariadenia a jeho obsluhy zabrániť nekontrolovateľnému rozvoju štiepnej
reakcie a nedovolenému úniku rádioaktívnych látok, alebo ionizujúceho žiarenia do životného
prostredia.
Ďalším rizikom bezprostredne súvisiacim s prevádzkou jadrovej elektrárne je spomínaný odpad
vo forme vyhoreného paliva [2].
Vedúci práce: prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.1, Ing. Petr Dařílek, CSc.2, Ing. Radoslav Zajac1
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2.1 Hodnotenie dlhodobého rizika z vyhoreného jadrového paliva :
Vysokoaktívny odpad z jadrových zariadení vystavuje životné prostredie riziku
spôsobenému dlho-žijúcimi rádioizotopmi. Na určenie dlhodobého rizika sa používajú dva
hlavné rizikové indikátory:
• relatívna rádiotoxicita
• index zvyškového rizika
Rádiotoxicita je v súčasnosti najpoužívanejšia kvantita na charakterizáciu dlhodobého
rizika z rádioaktívnych odpadov.
Koncept rádiotoxicity sa v tomto ponímaní vzťahuje na očakávanú dávku pri úniku
vzsokoaktívnych odpadov z úložiska. Jednotkou rádiotoxicity môže byt' Sv/g alebo Sv/kg, ak sa
vzťahuje na hmotnosť izotopov alebo celkovú hmotnosť VJP. Takto definovaná rádiotoxicita sa
dá vyjadriť ako:
Θ D (t )=∑ Ai (t ) DCFi

(1)

i

kde Ai je aktivita a DCFi je dávkový konverzný faktor (Sv/Bq) izotopu i. DCFi, je
ekvivalentný dávke vyvolanej jednotkovou aktivitou daného izotopu [3].
V priebehu prevádzky JEZ je štiepenie uránu a plutónia zdrojom rozsiahlej škály rádioizotopov.
Zavedením pomeru celkovej rádiotoxicity vyprodukovaných rádioizotopov a rádiotoxicity uránu,
z ktorého dané izotopy vznikli , môžeme zadefinovať relatívnu veličinu - tzv. relatívnu
rádiotoxicitu. Podľa tejto definície jej hodnota je:
Θ rel , D (t ) =

Θ D (t )
Θ D ,U (t )

(2)

kde Θ D (t ) je rádiotoxicita odpadu, kým Θ D ,U (t ) prislúcha prírodnému uránu.
Ak uvažujeme, že pri expozícii biosféry by radiačná dávka z VJP nemala presiahnuť hodnotu
dávky prírodného uránu, vyhorené jadrové palivo musí byt' izolované na obdobie kým jeho
relatívna rádiotoxicita neklesne pod hodnotu 1. Toto časové obdobie nazývame nutný čas izolácie.
V prípade otvoreného palivového cyklu sa jedná o dobu rádovo miliónov rokov [3].
Uplatnením definície relatívnej rádiotoxicity môžeme zadefinovať aj relatívne zvyškové riziko,
konkrétne sa dá vyjadriť ako:
T

K r ,r = ∫ [Θ rel , D (t ) −1] dt

(3)

t

Tzv. index zvyškového rizika je taktiež vhodný na porovnanie rôznych jadrovo-energetických
cyklov v zmysle dlhodobého rizika pre ŽP:
k r ,i =

K r , j (t ) .100
K r ,o ,i (0)
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(4)

kde Kr, j (t) je zbytkové riziko pre cyklus typu j v čase t a Kr,0, i (0) je zvyškové riziko pre typ
otvoreného palivového cyklu i v čase t = 0 [3].

2.2 Tóriový palivový cyklus :

V nasledujúcej časti sú znázornené dve extrémne situácie (pre ktoré bola počítaná relatívna
rádiotoxicita a index zvyškového rizika), z ktorých prvá nezahŕňa žiadny časový prestoj pri
prevádzke reaktora (Obr.2) a v druhom prípade sú dĺžky prestojov znázornené na Obr. 3. Použitá
bola geometria „Super Cell“ (Obr. 1) [4].
Koncepcia kaziet “Super Cell” pozostáva zo siedmych kaziet VVER-440 :
• 6 hraničných kaziet s palivom UOX (4.2 % U-235, sivá)
•

1 centrálna kazeta s palivom ThOX (100 % Th-232,žltá)

Obr. 1: Usporiadanie kaziet v geometrii „Super Cell“
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Prevádzkové režimy:
1. prípad
1 cyklus = 300 dní
Konečné vyhorenie = 50 000
MWd/tU
Ppriem = 41.6667 W/gU

P
[W/gU]
300 dní

1.

2.

Pprie

Pprie

4.
Pprie

3.
Pprie

t [d]
Obr. 2 Režim č. 1, výkon = konšt., bez odstávky.

2. prípad

1 cyklus = 300 dní
Konečné vyhorenie = 50 000
MWd/tU
1. odstávka = 270 dní
2. a 3. odstávka = 65 dní

P
[W/gU]
300 dní

270 dní

1.
Pprie

65 dní

2.
Pprie

4.
Pprie

3.
Pprie

t [d]

Obr. 3: Režim č. 2, výkon = konšt., rozdielny čas odstávok.

3. Výsledky výpočtu

Na nasledujúcich grafoch sú zobrazené priebehy relatívnej rádiotoxicity a produkovaného
zvyškového rizika v závislosti od času vyvezenia paliva z aktívnej zóny. Závislosti sú vynášané
v logaritmickej mierke.
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Obr.4: Závislosť relatívnej rádiotoxicity pre režimy č.1 a č.2
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Obr.5: Závislosť indexu zvyškového rizika režimy č.1 a č.2
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Obr.6: Závislosť rádiotoxicity pre režimy č.1 a č.2

4. Zhodnotenie

Priebehy relatívnej rádiotoxicity pre režimy č.1 a č. 2 sú v podstate totožné. Rovnaký
priebeh pre oba režimy má aj index zvyškového rizika. To znamená, že pre náš prípad geometrie
aktívnej zóny a zloženia paliva počet a dĺžka trvania odstávok nevplýva na hodnoty rádiotoxicity
ani zvyškového rizika z vyhoreného jadrového paliva.
Relatívna rádiotoxicita klesá po čas 400 rokov od vyvezenia paliva z aktívnej zóny a potom má
konštantný priebeh. Index zvyškového rizika má klesajúci charakter.
Na základe priebehov v obrázku č.5 je možné povedať, že rádiotoxicita nuklidov Th-232, Pa-231,
U-233, U-235, Np-237 je konštantná. Am-241 dosihne maximálnu rádiotoxicitu v roku 100 a
potom klesá. Rádiotoxicita Pu-241, Cm-244, Sr-90 začína klesať hneď po skončení ožarovania
paliva v aktívnej zóne. Pu a Cm dosiahne malé hodnoty v roku 300 a Sr až po uplynutí 1000
rokov.
Použitá literatúra:
[1] DECOM Slovakia: Indikatívne porovnanie rizík z rôznych spôsobov nakladania s VJP
[Štúdia], Trnava 2004. s. 11
[2] ROSCHLOVÁ, J.: Rádiotoxicita a riziko zadnej časti jadrového palivového cyklu
reaktorov VVER – 440 [Diplomová práca], Bratislava 2004. s. 18-19
[3] KOČIŠKOVÁ, K.: Prehľad spôsobov hodnotenia a vývoj komparatívnej metodiky
hodnotenia bezpečnosti nakladania s VA RAO, Trnva, 2003. s.14-19
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Neutrónové detektory na báze GaAs
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Abstrakt: Táto práca sa zaoberá témou neutrónových polovodičových detektorov na báze semi-izolačného GaAs.
V prvej časti je uvedený fyzikálny princíp detekcie neutrónov pomocou polovodičových detektorov na báze GaAs. V
ďalšej časti je vysvetlená podstata konverzných vrstiev 6Lif, 10B a dôkladnejšie vrstva HDPE. V poslednej časti
práce sú uvedené namerané výsledky a tabuľky merania detekcie neutrónov na polovodičových detektoroch GaAs
s konverznými vrstvami primer a kaučuk.

1 Úvod do problematiky

Táto práca sa venuje spracovaniu problematiky neutrónových polovodičových detektorov
na báze GaAs. Na Slovensku sa ňou doposiaľ nezaoberalo žiadne pracovisko. V Európe sa
polovodičové detektory neutrónov vyvíjajú len v Českej republike a sú pripravované na Si
substráte [1]. V Spojených štátoch amerických sa zaoberajú vývojom polovodičových detektorov
neutrónov na báze GaAs s konverznými vrstvami 6LiF a 10B pre tepelné neutróny a s vrstvou
HDPE (High Density PolyEthylen) pre rýchle neutróny [2]. Na našom pracovisku som sa zameral
na štúdium vlastností detektorov na báze GaAs s konverznými vrstvami Primer a Kaučuk, ktoré
som obdržal v rámci spolupráce Elektrotechnického ústavu na SAV a KJFT na FEI-STU.
Testoval som ich vlastnosti s použitím žiaričov 241Am a 57Co. Keď som dané výsledky
vyhodnotil ako priaznivé, vystavil som detektory pôsobeniu neutrónov zo zdroja Pu-Be.
2 Fyzikálny princíp detekcie neutrónov pomocou polovodičových detektorov a konverzné
vrstvy

Neutróny sú elementárne častice bez náboja, a preto nie sú schopné priamo ionizovať
atómy v prostredí, ktorým prechádzajú. Na registráciu neutrónov sa využívajú hlavne jadrové
reakcie, pri ktorých vznikajú vysokoenergetické nabité častice ako protóny, alfa častice, odrazené
jadrá alebo štiepne fragmenty.
Pravdepodobnosť interakcie častice s inou časticou alebo s jadrom (terčíkom)
charakterizujeme veličinou, ktorú nazývame účinný prierez. Účinný prierez procesu interakcie
častica – terčík závisí od charakteru skúmaného procesu a tiež od energie dopadajúcej častice.
Účinný prierez môže byť všeobecne väčší, rovný alebo menší, ako je geometrický prierez častice,
resp. jadra.
Účinný prierez σ interakcie neutrónov s atómovými jadrami môžeme určiť takto:
dN
σ=
Nnδ
kde dN je počet interakcií, n – počet jadier v jednotke objemu terčíka a δ h rúbka terčíka.
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Pretože neutróny sú elektricky neutrálne, pri prechode látkou prakticky neinteragujú s
elektrickým obalom atómov ani s elektrickým nábojom jadra. Základnými procesmi, ktoré
spôsobujú zoslabenie zväzku neutrónov, sú preto pohltenie a rozptyl neutrónov pri ich zrážkach s
jadrami atómov. Pre pomalé a tepelné neutróny je základným procesom zoslabenia zväzku záchyt
neutrónov jadrom. Pre rýchle neutróny je dominantným procesom rozptyl, takže pre danú energiu
neutrónov je účinný prierez rozptylu σ s oveľa väčší ako účinný prierez záchytu σ 0 (nepružný
rozptyl). Rozptyl rýchlych neutrónov na jadrách môže byť pružný σ SE a nepružný σ SI.
Celkový účinný prierez je potom rovný súčtu účinných prierezov pre pružný a nepružný
rozptyl:
σ = σ S= σ SE+ σ SI
V prípade plynom plnených detektorov neutrónov účinný prierez interakcie neutrónov by
mal byť v potrebnom energetickom intervale čo najväčší, aby mohol byť detektor čo najmenších
rozmerov. Z dôvodu malých rozmerov treba zabezpečiť, aby bolo v aktívnom objeme dostatočne
vysoké zastúpenie terčového nuklidu. Rozmery aktívneho objemu detektora by mali byť
dostatočne veľké na to, aby tam produkty reakcie odovzdali všetku svoju kinetickú energiu. V
opačnom prípade produkovaná častica opustí aktívny objem cez stenu detektora skôr, ako
odovzdá všetku energiu a v detektore sa produkujú impulzy s nižšou amplitúdou. V
amplitúdovom spektre sa tak vytvorí kontinuum, ktoré sa nazýva „stenový efekt“.
Vo väčšine prípadov sú neutróny sprevádzané intenzívnym gama žiarením. Detekčný
systém musí byť v takom prípade schopný vhodnou diskrimináciou oddeliť nežiadúce gama
žiarenie [1].
2.1 Polovodičové detektory

Vysoká energetická rozlišovacia schopnosť, krátka doba narastania (nábehová hrana)
signálu a malé rozmery umožňujú široké využitie polovodičových detektorov na registráciu a
spektrometriu nabitých častíc, röntgenového a gama žiarenia.
V polovodičových detektoroch, podobne ako v detektoroch s plynovou náplňou, sa na
registráciu nabitých častíc využíva ich ionizačný účinok v pracovnom objeme detektora, v tomto
prípade v polovodičovom kryštáli.
Polovodičový detektor ionizujúceho žiarenia sa získa spojením N a P typu polovodiča. Okolie
rozhrania, v ktorom vznikne objemový kladný náboj ionizovaných donorov a záporný náboj
ionizovaných akceptorov, sa nazýva oblasť priestorového náboja (OPN). OPN dosahuje hrúbku d
v rozmedzí od zlomkov do stoviek µm.
Po zabrzdení zvonku vnikajúcej nabitej častice do priechodu P–N a vytvorení párov e–d
sa elektrický obvod uzavrie. Krátko ním bude pretekať elektrický prúd I a na pripojenom
zaťažovacom obvode vznikne napäťový impulz. Okrem prúdu I bude cez polovodič ustavične
pretekať aj šumový prúd Iš. Nabitú časticu možno zaregistrovať iba vtedy, ak Iš << I. Táto
podmienka je splnená pri Si a GaAs detektoroch už pri izbovej teplote, pri Ge detektoroch iba pri
ich chladení kvapalným dusíkom (77 K). Na rozdiel od nabitých častíc, ktoré sú po vniknutí do
citlivého objemu detektora zaregistrované vždy, gama kvantá sú detekované len s určitou
pravdepodobnosťou. Zaregistrovaný môže byť len ten fotón gama, ktorý odovzdal svoju energiu
nabitej častici (elektrónu) pri niektorom z troch základných typov interakcií (Fotoefekt,
Comptonov efekt, Tvorba elektrón–pozitrónového páru) [3].
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2.2 Detekcia neutrónov a konverzné vrstvy

Keďže neutróny nie sú schopné priamo ionizovať atómy v prostredí, ktorým prechádzajú,
nemôžu byť priamo zaregistrované polovodičovým detektorom. Aby sme zmenili neutróny na
detekovateľné častice, pokryjeme jeho povrch konverznou vrstvou neutrónov.
Polovodičové detektory potiahnuté neutrónovo reaktívnym filmom sa v poslednej dobe
javia ako dobré potenciálne detektory neutrónov [1,2]. Všeobecne polovodičový detektor
potiahnutý s neutrónovo reaktívnym filmom emituje ionizujúce žiarenie po absorbcii neutrónu.
Toto ionizujúce žiarenie (vo forme nabitých častíc) je už pre detektor detekovateľné.
Pravdepodobnosť interakcie neutrónového žiarenia s prostredím, ktorým prechádza, vo veľkej
miere ovplyvňuje energia neutrónov. Pre detekciu neutrónov má ich energia podstatný význam a
ovplyvňuje výber vhodného detektora a metodiky merania. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že
s rastom energie neutrónov účinnosť ich detekcie klesá, čo má priamu súvislosť s energetickou
závislosťou účinného prierezu interakcie neutrónov. Na zvýšenie účinnosti detekcie rýchlych
neutrónov bolo vyvinutých niekoľko metód, podľa ktorých môžeme detektory rozdeliť do dvoch
skupín:
1. Detektory využívajúce jadrové reakcie rýchlych neutrónov. Praktický význam pre
detekciu rýchlych neutrónov má pružný rozptyl s jadrami ľahkých prvkov, absorpcia neutrónov v
aktivačných detektoroch a konverzné reakcie so vznikom nabitých častíc. Pružný rozptyl
neutrónov sa využíva v detektoroch obsahujúcich vodík, deutérium alebo hélium. Terčové jadro
po rozptyle neutrónu získa kinetickú energiu potrebnú na ionizáciu prostredia detektora.
2. Detektory s moderátorom neutrónov. Rýchle neutróny sa spomalia prechodom cez
vrstvu moderátora a potom sú zaregistrované bežným detektorom tepelných neutrónov. Ako
moderátor sa využíva polyetylén vo forme gule alebo valca. Do vnútra moderátora sa vkladá
detekčná sonda neutrónov alebo gama žiarenia vznikajúceho pri spomaľovaní neutrónov [1].
Všeobecne metódy používané na rozoznanie neutrónových interakcíí v prípade
polovodičových detektorov sú založené na sekundárnych efektoch v konverzných vrstvách. Dve
veľmi bežné neutrónové interakcie, ktoré sa používajú pre rôzne detektory tepelných neutrónov
sú: 10B(n,α)7Li a 6Li(n,α)3H. Produkty týchto reakcií sú potom ľahko detekovateľné
polovodičovým detektorom. Materiály s malým atómovým číslom ako napríklad vodík majú
relatívne veľký účinný prierez pre pružný rozptyl rýchlych neutrónov a reakcie typu (n,p) od
rýchlych neutrónov, ktoré interagujú s materiálmi s obsahom vodíka, sa využívajú pre detekciu
rýchlych neutrónov. Polyetylén s vysokou hustotou (HDPE) ma veľkú koncentráciu vodíka
a protóny (jadrá vodíka) rozptýlené rýchlymi neutrónmi v HDPE môžu byť detekované
polovodičovým detektorom. GaAs detektory už boli úspešne potiahnuté s 98% čistým 10B pre
detekciu tepelných neutrónov ako aj HDPE pre rýchle neutróny [2].
Detektory potiahnuté vrstvou HDPE (polyetylén s vysokou hustotou) sú citlivé na
odrazené protóny produkované z pružných rozptylov od vodíka. Pre rýchle neutróny (> 500 keV)
má povlak s veľkým obsahom neutrónov (HDPE) relatívne dobrú detekčnú účinnosť. Energia
protónov je závislá od počiatočnej energie dopadajúcich neutrónov. Účinný prierez pre rozptyl
rýchlych neutrónov je veľmi malý, preto pridanie HDPE vrstvy na detektor nám významne
nedegraduje neutrónový lúč. Pre ľubovolné energie neutrónov sa maximálne zvyšuje účinnosť
tak, že sa prispôsobujú hrúbky HDPE vrstiev podľa maximálnej dĺžky doletu protónov s danou
energiou. Podobne ako u povlakov na báze 6Li a 10B, maximálna dĺžka doletu nabitých častíc
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spojená s účinným prierezom neutrónov nám dá absolútne hranice pre intrinzickú účinnosť
detektora. Semi-izolačné GaAs detektory s nanesenou vrstvou HDPE a 10B boli požité na
detekciu rýchlych a tepelných neutrónov. Experimenty jasne ukazujú, že tento druh detektorov je
vhodný na merania v pozadiach s vysokou aktivitou γ-žiarenia s primeraným potlačujúcim
pomerom N/γ avšak LLD sa musí zvyšovať so zvyšujúcim sa γ pozadím, čo má za následok,
zníženie detekčnej účinnosti detektora. Naviac detektory s povlakom HDPE sa dajú používať na
detekciu rýchlych neutrónov s vyššou efektivitou než detektory s vrstvou 10B. Detektory s HDPE
vrstvou majú tú výhodu, že sú priamo citlivé na rýchle neutróny. Výskum, je teraz zameraný na
určenie odolnosti voči radiácii a na vhodnosť použitia semi-izolačných GaAs detektorov
v drsných rádioaktívnych prostrediach, kde je predpoklad výskytu neutrónov, nabitých častíc a γ
-žiarenia [2].

Obr.2:Spektrum neutrónov zmerané na GaAs
detektore.(bez HDPE vrstvy, s HDPE vrstvou
meranou spredu a zozadu detektora)[2]

Obr.1: Schéma GaAs detektora s vrstvou HDPE[2].

3. Vlastné meranie

Pri mojom meraní som používal detektory na báze GaAs (LEC SI GaAs 300 um)
s konverznými vrstvami Primer a Kaučuk. Vrchný kontakt detektorov bol Schottkyho kontakt
AuZn a spodný ohmický AuGeNi. Detektory sme postupne vystavovali hodinovému pôsobeniu
neutrónového toku zo zdroja neutrónov Pu-Be. Vzdialenosť detektorov od zdroja neutrónov bola
10 cm.Namerané údaje som vyhodnotil v programe Origin 6.1.
Používaná konverzná vrstva neutrónov Kaučuk je polybutadienový kaučuk v roztoku a hrúbka
jednej vrstvy bola 20 um. Konverzná vrstva neutrónov Primer je chlórovaný polyetylén v xyléne
a hrúbka jednej vrstvy bola tiež 20 um.
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Obr.3: Namerané spektrá neutrónov a gama žiarenia zo zdroja Pu-Be použitím detektorov na báze GaAs s
kkonverznými vrstvami Primer a Kaučuk.
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Označenie
detektora
Nk1
Nk2
Nk1x
Np1
Np2
Np1x

Typ konverznej
vrstvy
Kaučuk
Kaučuk
Kaučuk
Primer
Primer
Primer

Počet nanesených
vrstiev
1
2
1
1
2
1

Priemer
kontaktu
1.2 mm
1.2 mm
1.4 mm
1.2 mm
1.2 mm
1.4 mm

Tab.1:Prehľad označení, počtu, typu vrstiev a priemerov kontaktov jednotlivých polovodičových

detektorov.

Záver

Táto práca sa venuje teoretickému a experimentálnemu spracovaniu problematiky
neutrónových polovodičových detektorov na báze GaAs s konverznými vrstvami. Z rešerše
vyplynulo, že sa nejedná o veľmi rozšírenú problematiku výskumu vo svete. Pri príprave
neutrónových polovodičových detektorov sa používa konverzná vrstva aplikovaná na
polovodičovom substráte, ktorá premieňa neutróny na častice detekovateľné polovodičovým
detektorom. Najpoužívanejšími vrstvami sú 10B, 6LiF a HDPE. Ja som sa zaoberal detekciou
neutrónov pomocou polovodičového detektora na báze GaAs s konverznými vrstvami Primer
a Kaučuk.
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Využitie Mössbauerovej spektrometrie pri
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Abstract. Today material analysis is an integral part of the archaeological work.
The secret of success in such interdisciplinary studies is always a very close
collaboration between archaeologists and scientists. It is therefore necessary that
both be familiar with the principles of the methods used. Mössbauer spectroscopy
has turned out to be one of the best methods for studies of archeologic artifacts.

1 Úvod

V posledných tridsiatich rokoch sa Mössbauerova spektrometria stala už zaužívanou metódou pre
charakterizovanie niektorých materiálov a dôležitých javov v oblasti archeológie. S použitím
Mössbauerovej spektrometrie na štúdium archeologických nálezov sa prvý krát stretávame
v práci Causinsa a Dharmawardena z roku 1969. Už oni ukázali, že jednotlivé spektrá môžu
dopomôcť k získaniu komplexného obrazu o spôsobe prípravy, vypaľovania a o pôvode
meraných vzoriek [1]. Tieto skutočnosti spôsobili nárast počtu publikácií venujúcich sa
Mössbauerovej spektrometrii v oblasti archeológie až k dnešným niekoľko sto.
Mössbauerova spektrometria sa dá účinne aplikovať na všetky druhy artefaktov
obsahujúcich železo (57Fe). V archaeometrii je možnosť použitia iných mössbauerovských
prvkov ako 57Fe obmedzený, kvôli ich zriedkavej prítomnosti v artefaktoch. Zatiaľ sa v
literatúrach objavilo len použitie 119Sn a 197Au.
2 Keramické materiály

Použitie Mössbauerovej spektroskopie na skúmanie hlinených keramík sa zakladá na skutočnosti,
že prakticky všetka hrnčiarska hlina obsahuje železo, zvyčajne medzi 1 až 10 % hmotnosti.
Prírodné železo sa skladá hlavne z 56Fe, ale obsahuje aj okolo 2% izotopu 57Fe, potrebného pre
Mössbauerovu spektroskopiu. To stačí na celkom ľahké prevedenie merania mössbauerovského
spektra vo väčšine hlín a keramík. Taktiež porcelán, ktorý zvyčajne obsahuje malé percento
železa sa dá skúmať Mössbauerovou spektroskopiou [2].
Medzi bežné nálezy počas vykopávok v okolí hrnčiarskych dielní patria nepoužité kusy
hrnčiarskej hliny, prípadne nevypálenej keramiky. Tieto materiály sú ideálnym referenčným
*
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materiálom použiteľným na rekonštrukciu dávnych vypaľovacích techník. Nevypálený íl alebo
keramiku je možné žíhať pri žiadanej teplote a atmosfére výpalu a následne porovnávať s
keramickými artefaktmi z danej lokality. Hlavným zdrojom železa v keramike sú ílové minerály,
ktoré obsahujú percentuálne zastúpenie štrukturálneho železa. Ďalším zdrojom sú oxidy a
oxyhydroxidy železa. Často sú súčasťou surového ílu a občas sú pridávané účelovo na
modifikáciu farby pripravovanej keramiky [3]. Oxidy a oxyhydroxidy železa, nachádzajúce sa v
pôde, sú hlavne hematit, ghoetit a ferihydrid. Magnetit a maghemit sa tiež vyskytujú, no
zriedkavo v surovom íle a formujú sa až počas výpalu ílu.
3 Vypaľovacie techniky

Aby sme porozumeli Mössbauerovským spektrám keramických nálezov je nevyhnutné podrobiť
skúmaniu nevypálenú aj vypálenú hlinu, taktiež merať spektrá pri rôzny teplotách výpalu. Je
známe, že oxidy a minerály v hline prechádzajú rôznymi chemickými transformáciami počas
vypaľovania. Mössbauerovské merania vypálených keramických materiálov obsahujú informáciu
o teplote, pri ktorej bol daný materiál vypaľovaný, o atmosfére v peci počas výpalu, prípadne o
použití komplexnejších vypaľovacích cyklov [4].
Atmosféru výpalu je možné určiť z pomeru Fe2+ / Fe3+, alebo porovnávaním laboratórne
vypálených vzoriek so vzorkami skúmanej keramiky. Všeobecne platí, že pri vysokom obsahu
Fe2+ bola použitá redukčná atmosféra. Hodnota kvadrupólového rozštiepenia Fe2+ môže byť
použitá pre určenie vypaľovanej teploty v redukčnej atmosfére. Analogicky hodnota
kvadrupólového rozštiepenia Fe3+ iónov dáva možnosť určenia teploty v oxidačnej atmosfére.
Porovnávaním spektier viacerých vzoriek keramiky sa dá určiť či majú spoločný pôvod, alebo či
sa na spoločné miesto nálezu dostali z iného dôvodu.
4 Nekeramické materiály

Okrem keramiky sa pomocou Mössbauerovej spektroskopie dá sledovať aj mnoho iných
materiálov ako sklo, zlato, metalické železo, strusky alebo javy ako korózia kovov alebo
zvetrávanie materiálov.
Pri štúdiu skla a sklárskych strusiek nás Mössbauerova spektroskopia informuje
o chemickom zložení železa, ktoré je prítomné v hodnotách do 1 % vo väčšine prehistorického
skla. Mössbauerova spektroskopia sa môže tiež používať pri štúdiu chemického zloženia cínu
a antimónu v skle alebo glazúre. Farba skla je spôsobená hlavne kovovými prísadami, ktoré sú do
skla pridávané. Závisí hlavne od oxidačného stupňa kovových iónov a rozličných iných faktoroch
ako je napríklad zloženie skla a atmosféra v peci. Mössbauerova spektroskopia nám môže
poskytnúť detailné informácie o týchto javoch.
Štúdium zlatých (197Au) artefaktov pomocou Mössbauerovej spektroskopie je dôležitým
doplnkom pre ostatné analytické techniky. Kvôli relatívne vysokej energii gama žiarenia je
potrebné tieto merania uskutočňovať pri teplote tekutého hélia (4.2 K). Keďže vzácne artefakty
z múzeí nemôžu byť bežne testované, sú na ich merania potrebné nedeštruktívne analytické
techniky (odrazová geometria). Tieto nám však skúmajú iba zloženie vonkajšej vrstvy, ktorá sa
môže počas vypaľovania meniť. To isté platí aj pre Mössbauerovu spektroskopiu konverzných
röntgenových lúčov (CXMS) a Mössbauerovu spektroskopiu konverzných elektrónov (CEMS),
aj napriek tomu, že nám tieto metódy dovoľujú snímať rozličné hĺbky [1].
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5 Korózne materiály

Štúdium korózie artefaktov z metalického železa je zaujímavé pre archeológov hlavne z dvoch
hľadísk:
• informuje o prostredí nálezu, napríklad o prítomnosti huminových kyselín alebo
redoxných podmienok v pôde
• informuje o pôvodnom povrchu predmetu
Železné artefakty často oveľa rýchlejšie korodujú po výkope ako v zemi, kde sú často
redukčné podmienky kvôli rozpadávajúcim sa biologickým materiálom. Tenké korózne vrstvy je
najlepšie skúmať metódou Mössbauerovej spektrometrie konverzných elektrónov (CEMS), kým
hrubšie vrstvy je možné odstrániť z predmetu a po úprave vzorky skúmať transmisnou
Mössbauerovou spektometriou. Nehomogenity na vrstvách hrdze je možné odseparovať a
skúmať jednotlivo [2].
6 Experiment

Vzorky pre mössbauerovské merania boli rozdelené do dvoch skupín: kováčske strusky (vz.č.1
a vz.č.2) a sklárske strusky (vz.č.3 a vz.č.4). Každá zo vzoriek bola meraná pri izbovej teplote
(RT) v transmisnej geometrii s použitím zdroja 57Co(Rh). Ako kalibračný materiál bolo použité
α-Fe. Hyperjemné parametre boli vyhodnocované pomocou programu Confita v. 4.131 [5].
Použili sme fitovací model, ktorý pozostával zo štyroch dubletov pre paramagnetické
komponenty a z jedného (vz.č.3 a vz.č.4) alebo dvoch sextetov (vz.č.1 a vz.č.2) pre magneticky
rozštiepené komponenty. Na vyhodnotenie parametrov magneticky nerozštiepených
komponentov (oxidačné číslo a koordinačné číslo) sme použili grafy, ktoré udávajú namerané
2+

3+

údaje a rozsahy hodnôt kvadrupólového rozštiepenia a izomerného posunu pre Fe a Fe [3].
Neistoty jednotlivých spektrálnych parametrov sme stanovili na: hyperjemné pole ∆BHf = ±0,05
T, kvadrupólové štiepenie (posun) ∆QS = ±0,02 mm/s, izomérny posun ∆IS = ±0,02 mm/s,
relatívna plocha ∆Arel = ±1% a šírka čiary ∆Г = ±0,02 mm/s.
7 Výsledky merania

Spektrum kováčskej strusky (vz.č.1) obsahuje dva magnetické komponenty. Obidva komponenty
prislúchajú pravdepodobne magnetitu (Fe O ), ktorého spektrum pozostáva z dvoch
3

4

nasuperponovaných sextetov s vnútornými magnetickými poliami BS1= 49,2 T a BS2= 45,7 T.
Tieto hodnoty korešpondujú s údajmi uvedenými v literatúre [3]. Percentuálne zastúpenie
magnetitu je 15% celkovej plochy spektra. Je zjavné, že v tejto vzorke výrazne prevládajú
2+

3+

2+

železnaté ióny (Fe ) nad železitými (Fe ). Fe
3+

dublety tvoria 72% celkovej plochy spektra,

Fe dubletu prislúcha 13% spektra.
V druhej vzorke (vz.č.2) je tiež jasne viditeľný ten istý magnetický komponent –magnetit
ako v prvej vzorke, len v menšej miere (4% plochy spektra). Pri vyhodnocovaní sme museli
týmto sextetom zafixovať známe parametre BHf kvôli lepšiemu fitovaniu. V spektre boli
identifikované aj dva FeII dublety s koordinačným číslom 6 (D2 a D3), jeden dublet
2+

3+

zodpovedajúci Fe iónom v koordinácii 6 (D1) a jeden Fe dublet v tetrahedrálnej pozícii (D4).
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Obr.1. Mössbauerovské spektrum vzorky č.1
rozložené na jednotlivé komponenty.

Obr.2. Mössbauerovské spektrum vzorky č.2
rozložené na jednotlivé komponenty.

Obr.3. Mössbauerovské spektrum vzorky č.3
rozložené na jednotlivé komponenty.

Obr.4. Mössbauerovské spektrum vzorky č.4
rozložené na jednotlivé komponenty.
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Spektrum sklárskej strusky (vz.č.3) obsahuje len jeden magnetický komponent, ktorým je
jasne identifikovateľné α-Fe (BHf =33,1 T ; Г=0,23 mm/s). Ďalej obsahuje jeden dublet (D2)
3+

zodpovedajúci Fe

2+

iónom s koordinačným číslom 6 a tri Fe
2+

3+

dublety (D1, D3 a D4) v

tetrahedrálnej pozícii. Pomer Fe ku Fe je 69 : 27.
Vo vzorke č.4 sa už vo väčšej miere objavuje magneticky rozštiepený komponent α-Fe
2+

(6% plochy spektra). Rovnako ako vo vzorke č.3, aj tu máme tri Fe
3+

dublety (D1, D3 a D4)

v koordinácii 4 a jeden Fe dublet (D2) s koordinačným číslom 6, ale s rozdielnymi spektrálnymi
parametrami IS a QS oproti tomu, ktorý bol identifikovaný vo vzorke č.3.
Podrobnejší popis parametrov jednotlivých komponentov všetkých nameraných spektier
je uvedený v tabuľke č.1.
Tab. č. 1
Parametre komponentov jednotlivých spektier meraných pri izbovej teplote. Arel – spektrálna plocha, IS – izomérny
posun, QS – kvadrupólové štiepenie, BHf – hyperjemné pole (len pre sextety), Г– šírka čiary.

vzorka komponent A [%] IS [mm/s]
S1
9
0,27
S2
6
0,69
D1
24
1,17
vz.č.1
D2
13
0,56
D3
42
1,16
D4
6
1,36
S1
2
0,25
S2
2
0,68
D1
7
1,13
vz.č.2
D2
23
0,37
D3
61
0,36
D4
5
1,82
S
4
0
D1
13
1,09
vz.č.3
D2
27
0,97
D3
24
1,05
D4
32
1,03
S
6
0
D1
14
1,1
vz.č.4
D2
15
0,93
D3
26
1,05
D4
39
1,02

QS [mm/s]
0
0
2,84
0,79
2,43
1,39
0
0
2,78
0,5
0,79
1,2
0
2,58
1,35
2,2
1,8
0
2,59
1,18
2,15
1,73

30

BHf [T] Г [mm/s]
49.2
0.57
45.7
0.77
0.29
0.6
0.46
0.34
49
0.4
46
0.68
0.37
0.27
0.52
0.78
33.1
0.23
0.33
0.51
0.33
0.39
33.1
0.30
0.32
0.41
0.34
0.41

poznámka
A magnetit
B magnetit
Fe2+, 6
Fe3+, 4
Fe2+, 4
Fe2+, 4
A magnetit
B magnetit
Fe2+, 6
Fe II, 6
Fe II, 6
Fe3+, 4
α-Fe
Fe2+, 4
Fe3+, 6
Fe2+, 4
Fe2+, 4
α-Fe
Fe2+, 4
Fe3+, 6
Fe2+, 4
Fe2+, 4

8 Záver

Úlohou tejto práce je stručne zhrnúť možnosťi využitia Mössbauerovej spektrometrie
v archeológii a demonštrovať ich na vybraných vzorkách. Výsledky a parametre uvedené v tomto
článku nám zatiaľ nedávajú dostatočné informácie o charaktere vzoriek a preto je nutné tieto
merania uskutočniť aj pri iných podmienkach (napr. pri teplote tekutého dusíka alebo žíhaním
vzoriek pri vyšších teplotách). Je dôležité podotknúť, že len vhodným kombinovaním výsledkov
Mössbauerovej spektrometrie s ďalšími metódami analýzy materiálov je možné dospieť ku
komplexným výsledkom.
Ako jeden z výsledkov práce však môžeme spomenúť fakt, že kým tzv. sklárske vzorky
vykazujú veľmi podobné Mössbauerove spektrá, a teda aj podobné zloženie, u kováčskych
vzoriek (č. 1 a č. 2) tak tomu nie je. Obe posledne menované vzorky vykazujú rozdielne
parametere, čiže zrejme prislúchajú rôznym častiam strusky, resp. boli odobrané z rôznych miest.
Prítomnosť magnetických oxidov u oboch vzoriek však svedčí o prítomnosti ľahko
oxidovateľného železa.
Naproti tomu vzorky č. 3 a 4 vykazujú spoločné črty a zrejme aj majú spoločný pôvod.
Otázne je len ich priradenie tzv. sklárskym struskám, lebo prítomnosť metalického α-Fe je
u takýchto materiálov neočakávaná. V ďalšej práci sa teda sústredíme na objasnenie pôvodu
vyšetrovaných vzoriek pomocou meraní pri zmenených vonkajších podmiekach (Mössbauerova
spektrometria) ale aj pomocou iných diagnostických metód.
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Abstrakt. Tento článok opisuje postup overenia IMRT (Intenzitne modulovaná rádioterapia)
plánu, ktorý je používaný v Onkologickom ústave Sv. Alžbety v Bratislave. Obsahuje základný
opis IMRT techniky a vytvorenia IMRT plánu použitím plánovacieho systému CORVUS 6.0,
ďalej zariadenia MIMiC (Mnoholamelový intenzitne modulovaný kolimátor) a celkový postup
overenia vytvoreného plánu. Cieľom verifikácie je predovšetkým kontrola správnej funkcie
zariadenia MIMiC a vyhodnotenie celkovej spoľahlivosti IMRT plánovania.

Úvod
Rádioterapia je liečebná metóda, ktorá využíva účinky ionizujúceho žiarenia na liečbu
onkologických ochorení [1]. Pri externej radiačnej onkológii (teleterapii) preniká zväzok
ionizujúceho žiarenia z externého zdroja cez kožu pacienta do oblasti nádoru [2]. Ako zdroj
ionizujúceho žiarenia sa v súčasnosti používajú predovšetkým zväzky fotónov, elektrónov alebo
hadrónov (protónov a ľahkých iónov) vytvorených v urýchľovačoch. Pri prechode fotónov
a elektrónov látkou dochádza k exponenciálnemu poklesu predanej energie s dráhou [3]. Pri liečbe
možno túto skutočnosť ovplyvniť ožiarením nádoru z rôznych smerov tak, aby sa oblasť maximálnej
absorbovanej dávky nachádzala v nádorovom ložisku.
Rádiochirurgia sa zaoberá jednorazovou aplikáciou vysokej dávky žiarenia do definovaného objemu
nádoru [4]. Metóda zahŕňa niekoľkonásobné ožiarenie z rôznych oblúkových polí. Cieľom
rádiochirurgie je dodať dostatočnú dávku žiarenia do nádoru pre likvidáciu ložiska a súčasne
minimalizovať dávku žiarenia, ktorú absorbuje zdravé tkanivo (predovšetkým senzitívne štruktúry)
v jeho okolí.
Od marca 2005 v Onkologickom ústave Sv. Alžbety v Bratislave používajú systém MIMiC
fy Nomos, ktorý predstavuje dynamickú metódu použitia multilamelového kolimátora
v stereotaktickej1 rádiochirurgii. Vzhľadom na skutočnosť, že sa nádor často nachádza v tesnej
blízkosti štruktúr citlivých na veľkosť absorbovanej dávky žiarenia (napr. mozgový kmeň, očné
nervy), je potrebné vytvoriť taký ožarovací plán, aby boli tieto časti zasiahnuté v čo možno
najmenšej miere. Na jeho tvorbu sa používa plánovací systém CORVUS 6.0 tiež fy Nomos.
Nevyhnutnou súčasťou vytvoreného plánu je jeho verifikácia a realizácia, t.j. porovnanie softvérom
vypočítaných hodnôt s reálnymi hodnotami získanými ožiarením fantómu podľa tohto plánu.

∗
1

Vedúci práce: RNDr. Gabriel Králik, pedagogický vedúci práce: Prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
Metóda umožňujúca operovať hlboké štruktúry mozgu a miechy bez ich priameho obnaženia.
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Intenzitne modulovaná radiačná terapia
IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy) je jednou z metód externej radiačnej terapie.
Predstavuje pokročilejšiu formu 3DCRT (Trojdimenzionálna konformná rádioterapia), ktorej
podstatou je prispôsobenie rozloženia dávky nádorovému objemu [5, 6]. Počas zákroku sa mení tvar
a intenzita žiarenia dodaného rôznym častiam liečenej oblasti. Oproti iným technikám umožňuje
IMRT dosiahnuť lepšiu priestorovú distribúciu dávky žiarenia v cieľovom objeme pri výrazne
lepšom efekte šetrenia zdravých tkanív. Jej aplikácia vyžaduje vysokú presnosť.
V zásade sa používajú dve metódy: dynamická – lamely mnoholamelového kolimátora sa
v priebehu ožiarenia pohybujú naprieč zväzkom žiarenia, pričom proces ožiarenia prebieha bez
prerušenia žiarenia; statická (Step and Shoot) – počas presunu lamiel medzi jednotlivými polohami
je zväzok žiarenia vypnutý a po dosiahnutí požadovanej polohy lamiel a gantry je žiarenie opäť
spustené.

Mnoholamelový intenzitne modulovaný kolimátor
MIMiC (Multileaf Intensity Modulating Collimator) princípom svojej činnosti patrí k dynamickým
metódam IMRT a je ho možné pripojiť k ľubovoľnému linacu (lineárnemu urýchľovaču)
používanému v radiačnej terapii [4]. Nezasahuje do jeho elektrického zapojenia. V našom prípade
bol MIMiC pripojený na urýchľovač Clinac 600C/D fy Varian, ktorý produkuje lúče X s energiou 6
MV2. Požiadavkou na linac je plynulý pohyb gantry s rovnomerným dávkovým príkonom žiarenia.
MIMiC sa pripojí na gantry linacu (Obrázok 1). Používa sa pre dynamickú IMRT aj IMRS
(Intenzitne modulovaná rádiochirurgia). Zariadenie pozostáva z 20 párov lamiel umiestnených
v dvoch radoch s pneumatickým riadením pozície každej lamely podľa aktuálneho plánu. Šírka
ožiarenej oblasti vymedzenej jednou lamelou vo vzdialenosti 1 m (v izocentre) je 1 cm.
Tri základné pozície lamiel:
a) zatvorené – okraje lamiel sa nachádzajú na centrálnej osi lúča a absorbujú žiarenie
z kolimačného systému urýchľovača3 (Obrázok 2)
b) otvorené v šírke 2 cm - okraje lamiel sa nachádzajú v koncovej polohe, sú vzdialené 2 cm od
centrálnej osi lúča3
c) otvorené v šírke 1 cm – lamely sú striedavo otvorené a zatvorené, sú vzdialené 1 cm od
centrálnej osi lúča3 (Obrázok 3)
Počas otáčania gantry sú všetky lamely začiatočných a koncových 10° zatvorené. Počas tejto
doby sa stabilizuje rovnomerný pohyb gantry aj dávkový príkon žiarenia produkovaného linacom.
Jednotlivé kyvy sú rozdelené na oblúky dĺžky 5°. Uhol otočenia gantry je detegovaný s presnosťou
0,1°. Okamih otvorenia a zatvorenia lamiel je riadený softvérom, príkaz pre otvorenie, resp.
uzavretie lamely môže prísť neskôr, resp. skôr ako gantry dokončí, resp. začne pohyb po
nasledujúcom oblúku dĺžky 5°, čím možno regulovať veľkosť aplikovanej dávky v danej časti
pohybu gantry.

2
3

Označenie podľa anglosaskej literatúry. Zdôrazňuje, že sa jedná o energiu brzdného žiarenia, nie elektrónov.
Transmisia žiarenia cez zatvorené lamely a priestor medzi nimi je spolu menej ako 0,3 %.
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Obrázok 2

Lamely v polohe zatvorené

Obrázok 3

Lamely otvorené v šírke 1 c

Obrázok 1 MIMiC pripojený na Clinac 600C/D

Vytvorenie IMRT plánu
IMRT plán je vytvorený pomocou plánovacieho systému CORVUS 6.0 [7]. Do programu je možné
nahrať záznamy z ľubovoľných zobrazovacích systémov (napr. CT, MR, PET a i.). Z týchto
záznamov sa pomocou softvéru vytvorí trojdimenzionálna rekonštrukcia, ktorá sa na monitore
zobrazí v jednotlivých rovinách (Obrázok 4). V nich lekár označí ložisko a senzitívne oblasti.
Používa sa tzv. inverzné plánovanie liečby, t.j. špecifikuje sa požadovaná dávka pre každé nádorové
ložisko a dávkové limity pre senzitívne štruktúry. Ďalej sa určia parametre dávky, t.j. minimálna
a maximálna hodnota dávky v objeme ložiska a senzitívnej štruktúry.
Vytvorenie plánu je založené na objemovej metóde. Dávka v každom bode je počítaná ako
suma príspevkov od všetkých lúčov. Dávka je počítaná tzv. FSPB (Finite Size Pencil Beam)
algoritmom, ktorý vychádza z charakterizácie zväzku klinicky nameraných dát. Nie je nutné, aby
izocentrum otáčania gantry bolo umiestnené v objeme nádoru (Obrázok 5).
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Obrázok 5
Izocentrum
otáčania gantry môže byť mimo
nádorového ložiska
Obrázok 4

Zobrazenie izodóz percentuálneho rozloženia ložiskovej dávky v programe CORVUS 6.0

Po zadaní vstupných hodnôt systém vytvorí optimalizovaný plán, tvarovanie a zmena
intenzity zväzku je určená plánovacím systémom. Lekár s fyzikom následne vyhodnotia vytvorený
plán z hľadiska rozloženia dávky a záťaže rizikových štruktúr. Ďalej sa vypočíta
konformita
ožiarenia, t.j. pomer celkového ožiareného objemu ložiskovou dávkou ku objemu nádoru. Táto
hodnota by mala byť len málo väčšia od hodnoty 1 a nemala by prekročiť hodnotu 2. Ďalším
kritériom je vyhodnotenie zaťaženia tkanív mimo ložiska vrátane rizikových štruktúr. Podľa potreby
sa plán ešte ďalej optimalizuje. Ak navrhovaný plán spĺňa všetky požiadavky, pristúpi sa k jeho
overeniu.

Overenie IRMT plánu
Vytvorený plán sa aplikuje na verifikačný fantóm. Je samozrejmé, že distribúcia izodóz vo fantóme
bude odlišná ako v pacientovi, vzhľadom na to, že fantóm je z iného materiálu a má inú geometriu.
Vyberie sa optimálna rovina, v ktorej sa bude verifikovať a bod pre verifikáciu absolútnej dávky
ionizačnou komorou. Pri verifikácii je možné aplikovať do ložiska nižšiu dávku, aká je uvedená
v pláne, aby bolo možné rozloženie izodóz verifikovať aj pomocou dozimetrického filmu.
Použitý bol film Kodak EDR2 (Extended Dose Range), ktorý je určený pre použitie
v radiačnej onkológii [8]. Jeho hlavnou výhodou je skutočnosť, že ho možno ožiariť dávkou až 4 Gy
(saturácia nastáva pri dávke 7 Gy). Z [9] vyplýva, že pri súčasnej kalibrácii celého systému môže
byť tento film použitý ako dostatočne presný dvojdimenzionálny dozimeter pre IMRT verifikáciu.
O princípe fotografickej metódy integrálnej dozimetrie sa možno viac dočítať v [10].
Podstatou overenia je porovnanie distribúcie dávok vypočítaných plánovacím systémom
s dávkami nameranými na dozimetrickom filme a porovnanie veľkosti vypočítanej dávky s dávkou
nameranou ionizačnou komorou.
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Rozloženie dávky vo fantóme vypočítanej plánovacím systémom CORVUS sa on-line
prenesie do programu Omni Pro IMRT fy Scanditronix Wellhöfer [11]. Tento softvér slúži na
porovnanie vypočítaného rozloženia dávky s dávkou zistenou pomocou merania na dozimetrickom
filme. Ožiarením dozimetrických filmov rôznymi hodnotami známych dávok sa vytvorí farebná
škála odtieňov šedej, ktorá slúži na vytvorenie kalibračnej krivky. Následne je do fantómu vložený
dozimetrický film spolu s ionizačnou komorou a fantóm sa ožiari podľa plánu, ktorým chceme
verifikovať veľkosť a distribúciu dávok v daných rovinách. Filmy sú po ožiarení vyvolané
a naskenované pomocou skenera s dostatočne veľkým rozlíšením. Na pracovisku sa používa skener
VXR-16 fy Vidar [12]. Pomocou filmov ožiarených rôznymi hodnotami dávok žiarenia sa vykoná
kalibrácia odtieňov šedej. Ďalej sa naskenuje film z fantómu a prenesie sa do prostredia Omni Pro
I’mRT. Na filme sa nachádzajú značky, pomocou ktorých sa naskenovaný obraz z filmu nastaví do
rovnakej polohy, v akej bol film uložený vo fantóme. Pre názornejšie zobrazenia sa zvolia určité
percentuálne hodnoty izodóz v okolí ložiska, ktoré sa majú zobraziť. Zo snímok vytvorených
programom CORVUS sa vyberie ten, ktorý korešponduje s rovinou, v ktorej bol film ožiarený
a nadefinujú sa rovnaké percentuálne hodnoty izodóz ako u filmu, ktoré sa majú zobraziť. Pomocou
softvéru je možné oba obrazy cez seba preložiť a opticky zhodnotiť koreláciu rozloženia dávok.
Plnou čiarou sú znázornené izodózy vypočítané programom CORVUS, čiarkovanou čiarou sú
znázornené izodózy nachádzajúce sa na ožiarenom filme (Obrázok 6).

Obrázok 6

Porovnanie izodóz získaných výpočtom a meraním

Výsledkom porovnania je zobrazenie oboch obrazov pomocou tzv. gama metódy (Obrázok
7). Tá definuje percentuálny rozdiel medzi nameranou a vypočítanou dávkou na určitej vzdialenosti.
Napr. pre gama 3 faktor platí, že na vzdialenosti 3 mm nie je rozdiel medzi nameranou
a vypočítanou dávkou väčší ako 3 %. Vytvorený obraz je farebne škálovaný. Hodnota 100 %
zodpovedá 3 % rozdielu nameranej a vypočítanej dávky na vzdialenosti 3 mm. Modrá plocha
predstavuje oblasť s rozdielom dávky nižším ako 3 %, červená plocha s rozdielom dávky vyšším ako
3 %. Rozdiely mimo ložiska pri nižšej hodnote dávky nemajú veľkú váhu z hľadiska liečebného
efektu.
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Obrázok 7

Porovnanie rozloženia dávky pomocou gama metódy

Veľkosť dávky vypočítanej programom CORVUS sa porovná s dávkou zmeranou pomocou
ionizačnej komory, ktorej vrchol sa umiestni do blízkosti stredu filmu, kolmo na jeho rovinu. Opäť
je nutné poznať rovinu, v ktorej sa komora pri ožiarení nachádzala. O princípe merania dávky
pomocou ionizačnej komory sa možno viac dočítať v [10].
Veľkosť nameranej dávky sa vypočíta podľa vzťahu:
D = Mv.Ndw.kq.kpt.ki

(1)

kde Mv je nameraná hodnota, Ndw je kalibračný faktor dávky pre vodu, kq je faktor kvality
zohľadňujúci typ žiarenia a jeho energiu, kpt je korekcia na tlak a teplotu a ki je faktor predstavujúci
súbor vplyvu ďalších efektov (polarita systému, materiál fantómu atď.). Na meranie dávky bola
použitá ionizačná komora CC08 fy Scanditronix Wellhöfer [13].

Plán
Plánovaná dávka [Gy]
Nameraná dávka Rozdiel
No. Minimum Požadovaná Maximum
D [Gy]
Dávka [%]
1.
2,17
2,20
2,23
2,18
-0,91
2.
2,28
2,37
2,42
2,38
0,42
3.
2,16
2,19
2,23
2,18
-0,46
4.
2,06
2,10
2,13
2,11
0,48
5.
2,16
2,19
2,21
2,18
-0,46
6.
2,25
2,31
2,34
2,26
-2,16
7.
1,83
1,87
1,89
1,84
-1,60
8.
2,03
2,05
2,10
2,04
-0,49
9.
1,83
1,85
1,87
1,82
-1,62
10.
2,65
2,68
2,70
2,64
-1,49
Tabuľka 1

Porovnanie veľkosti dávky nameranej ionizačnou komorou s požadovanou dávkou zadanou pri
plánovaní

37

Zhodnotenie
Pohľadom na vážený obraz vytvorený pomocou gama metódy je hneď vidieť, v akej miere sa
verifikovaný IMRT plán aplikovaný na fantóm zhoduje s hodnotami vypočítanými softvérom
CORVUS.
Prístroje a materiály použité na verifikáciu spĺňajú potrebné požiadavky na presnosť
dozimetrického merania v radiačnej onkológii.
Z výsledku verifikácie možno posúdiť spoľahlivosť celého systému, t.j. správnej funkcie
zariadenia MIMiC, funkcie linacu, uloženia fantómu a ďalších faktorov, ktoré môžu mať vplyv na
výsledok terapie.
Porovnaním výsledkov verifikácie jednotlivých plánov možno vytvoriť záver, že
spoľahlivosť celého postupu IMRT terapie používaného v Onkologickom ústave Sv. Alžbety
v Bratislave je veľmi dobrá. Z Tabuľky 1 vidno, že len v 1 prípade z 10 vybraných bol rozdiel medzi
požadovanou a nameranou dávkou väčší ako 2 % [4].
V ďalšej práci by som sa chcel zamerať na overenie IMRT plánu pri ožarovaní veľmi malých
nádorových ložísk.
Verifikácia plánu je nevyhnutnou súčasťou každého IMRT plánovania radiačnej terapie.
Zvlášť veľký význam má pri stereotaktickej rádiochirurgii, pretože sa jednorazovo aplikuje veľká
dávka žiarenia, často v tesnej blízkosti rádiosenzitívnych štruktúr. V zdravotnej karte každého
pacienta musí byť správa o tom, podľa akého plánu prebehla terapia a výsledok overenia IMRT
plánu.
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