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Úvod:
V případě zneužití radioaktivních materiálů v podobě špinavé bomby bude potřeba rychlého stanovení rozsahu a úrovně velkoplošné kontaminace radionuklidy emitujícími záření gama v městské
infrastruktuře, vytyčení zón se zvýšenou radiací a také posouzení radiační situace před a po dekontaminaci zasažených ploch.

Popis přístrojů:
Ke studiu šíření radioaktivních aerosolových částic v simulovaných podmínkách městské infrastruktury byl v areálu SÚJCHBO, v.v.i. v Kamenné vytvořen unikátní polygon (obr.1) představující náměstí
se čtyřmi ulicemi, který toto sledování umožňuje. Při simulované explozi špinavé bomby obsahující Tc-99m bylo provedeno mimo jiné i monitorování radioaktivní kontaminace ploch.
K monitorování radioaktivní kontaminace byly použity tři přístroje od firmy Georadis s.r.o.:
• přenosný gama spektrometru GT-40,
• gama spektrometr D230A v podvěsu dronu a
• pojízdný spektrometr RT-58
1) Přenosný přístroj pro detekci gama záření GT-40 (obr.2) je gama spektrometr se scintilačním detektorem NaI(Tl) o objemu 345 cm3 (76x76 mm). Je vybaven barevným displejem. Rozměry přístroje
jsou 120x538 mm a váha 4 kg. Interní GPS umožňuje záznam polohy měřeného spektra. Přístroj se po zapnutí automaticky stabilizuje na energie gama záření přírodního pozadí. Energetický rozsah
měření je do 3 MeV. Intenzitu gama záření je možné sledovat též pomocí zvukové indikace.
Výhoda: rychlé operační nasazení, jednoduchá obsluha
2) Spektrometr D230A (obr.3) je zařízení určené pro měření v podvěsu dronu při leteckém měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu (PPDE). Spektrometr D230A je vybaven dvěma NaI(Tl)
detektory s objemem 2x 104 cm3 a rozměry 51x51 mm. D230A měří v energetickém intervalu do 3 MeV. Informace o poloze a naměřeném PPDE jsou ukládány 1x/s. Hodnoty PPDE v každém
změřeném bodě je možné pozorovat pomocí software v reálném čase na vyhodnocovacím zařízení, a to i spektrum záření gama a barometricky stanovenou výšku letu. Pro identifikaci radionuklidů je
dron nutné zastavit na místě a měřit spektrum záření gama v časovém úseku, jehož délka závisí na aktivitě zdroje. Přístroj se po zapnutí stabilizuje automaticky na přírodní pozadí.
Výhoda: on-line vymapování radioaktivní kontaminace bez nutnosti obsluhy v zasažené oblasti.
3) Přístroj RT-58 (obr.4) je osazený 5 NaI(Tl) detektory s energetickým rozpětím 25 keV až 3 MeV a detektorem záření beta. Z 5 NaI(Tl) detektorů jsou tři umístěny ve spodní části přístroje a dva jsou
umístěny na stranách, to umožňuje sledování směru, ze kterého gama záření přichází a odlišit tak kontaminaci země a stěn. Přístroj dává na LCD displeji také informaci o přítomných radionuklidech.
Přístroj se po zapnutí kalibruje automaticky na přírodní pozadí. RT-58 má pohon předního kola, a proto je s ním práce v terénu i přes jeho vysokou hmotnost (kolem 80 kg) práce poměrně snadná.
Výhoda: on-line identifikace radionuklidu, odlišení vertikální a horizontální kontaminace.
Obrázek 1 testovací polygon

Obrázek 2 přístroj GT-40

Obrázek 3 přístroj D230A v podvěsu dronu

Obrázek 4 přístroj RT-58

Výsledky měření:
Na následujících obrázcích 5-7 jsou graficky zobrazeny výsledky měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu pomocí výše zmíněných třech přístrojů. Jednotlivá měření byla provedena po 60
minutách po explozi „špinavé bomby“. Letová hladina dronu byla 7 metrů.
Obrázek 5 Výsledky měření PPDE pomocí přístroje GT40

Obrázek 6 Výsledky měření PPDE pomocí přístroje D230A

Obrázek 7 Výsledky měření PPDE pomocí přístroje RT-58

Závěr:
Na základě výsledků reálného měření kontaminovaného území lze konstatovat, že uvedené přístroje je možné používat pro rychlé stanovení rozsahu a úrovně velkoplošné kontaminace radionuklidy
emitující záření gama v městské zástavbě a pro vytyčení zón se zvýšenou radiací.
Poster byl vypracován na základě výsledků řešení projektu MV ČR č. VH20182021036 „Moderní metody detekce a identifikace nebezpečných CBRN látek a materiálů, metody snížení jejich
nebezpečnosti a dekontaminace; moderní prostředky ochrany osob“

