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Gamaspektrometrické měření obsahu radionuklidů po
imitaci výbuchu špinavé bomby

čtvrtek 11. listopadu 2021 15:10 (15 minut)

Jedna z částí při řešení projektuMV-ČRVH20182021036 - “Modernímetody detekce a identifikace nebezpečných
CBRN látek a materiálů, metody snížení jejich nebezpečnosti a dekontaminace; moderní prostředky ochrany
osob“ se zabývala gamaspektrometrickým měřením kontaminovaných filtrů při realizaci experimentu imitu-
jícího zamoření intravilánu obce při užití špinavé bomby s obsahem radioaktivní látky, konkrétně 99mTc.
Na polygonu, představujícím model intravilánu obce, byly před výbuchem rozmístěny vzorky filtračního ma-
teriálu pro vzduchotechniku třídy F9 o rozměrech 20 x 25 cm a 30 x 40 cm, které byly po explozi nádoby
s radionuklidem složeny předem stanoveným postupem a vloženy do připravených lékárenských kelímků
o objemu 90 ml a do Marinelliho nádob o objemu 600 ml. Spektra takto připravených vzorků byla měřena
přenosným spektrometrem záření gama s dozimetrickou funkcí GT-40 (detektor NaITl 3x3“) a laboratorními
HPGe spektrometry.
Naměřené hodnoty aktivity radionuklidu 99mTc v jednotlivých vzorcích filtračníhomateriálu byly přepočteny
na referenční čas a různé způsoby měření filtračního materiálu z jednoho místa byly porovnány mezi sebou.
Na základě předem změřených poloh jednotlivých vzorků filtračního materiálu byla stanovena mapa radioak-
tivní kontaminace polygonu.
K odhadu vlivu nehomogenního pokrytí jednotlivých vzorků radionuklidem 99mTc byla část tohoto radionuk-
lidu naředěna a nakapána na kontrolní vzorky filtračního materiálu (o obou velikostech) třemi způsoby:
rovnoměrně po celé ploše, pouze ve středu vzorku a pouze na jeho okraji. Na menší referenční vzorek byla
nakapána aktivita cca 6,0 kBq k referenčnímu času, na vzorku bylo 120 bodů. Na větší referenční vzorek byla
nakapána aktivita cca 13,6 kBq k referenčnímu času, na vzorku bylo 273 bodů. Tyto kontrolní vzorky byly
standardně vyhodnoceny a k referenčnímu času byla určena odchylka aktivity nerovnoměrně nakapaných
vzorků.
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