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Viena iš problemų nutraukiant atominės elektrinės 

darbą yra optimizuoti metalinių radioaktyviųjų atliekų 

(MRA) tvarkymą, jas grupuojant ir atskiriant. MRA 

tampa radioaktyviomis dėl neutronų aktyvacijos, o taip 

pat gali būti užterštos per aušinimo kontūrą veikiant 

reaktoriui arba avarinių įvykių metu. Šiuo metu 

didžiausias dėmesys skiriamas metalo atliekų 

rūšiavimui, deaktyvacijai ir utilizavimui nerūdijančio 

plieno konteineriuose, o taip pat tobulinami 

nedestrukciniai monitoringo metodai, siekiant paprastai 

ir efektyviai radiologiškai charakterizuoti konteinerių 

turinį prieš patalpinant juos į galutinio saugojimo 

atliekynus [1]. Ignalinos atominės elektrinės (IAE) 

veikiančių RBMK-1500 reaktorių eksploatacijos 

nutraukimas pradėtas 2004 m., kai buvo uždarytas 

pirmasis blokas, bei tęsiamas uždarius antrąjį bloką 2009 

m. [2]. RBMK tipo reaktorių konstrukciniams 

elementams naudotos įvairios sudėties medžiagos: 

plienas 20 (atraminės ir apsauginės plokštės), 10ChN1М 

(atraminės konstrukcijos, aktyviosios zonos biologinės 

apsaugos dalys), 08Ch18N10T (vamzdžiai atraminėje 

metalo konstrukcijoje, aušalo kanalai), 10ChSND 

(biologinės apsaugos metalinė konstrukcija), 

cirkonio-niobio lydinys E125 (vamzdžiai klojinyje, kuro 

kanalai) ir kt. [3, 4]. 

Norint efektyviai charakterizuoti labai mažo 

aktyvumo metalo atliekas, reikia nustatyti paviršinį 

užterštumą, naudojant paprastą ir nedestruktyvų gama 

spektrometrijos metodą. Šio darbo tikslas yra ištirti 

pagrindinių aktyvacijos (60Co) ir paviršiaus užterštumo 

(137Cs) šaltinių spektrus skirtingų metalų konstrukcijų 

aplinkoje bei nustatyti parametrus, kurie gali būti 

naudojami paviršiniam ir tūriniam aktyvumui įvertinti. 

Išmatuoti bandinių 60Co ir 137Cs spektrai 

laboratorijoje esant skirtingai metalinių paviršių 

geometrijai, o taip pat atlikti analogiški modeliavimo 

darbai naudojant MCNP6 kodą [5] su ENDF-VII 

branduolinių duomenų bibliotekomis. Įvertinti 60Co ir 
137Cs gama pilnos sugerties foto-smailių ir Komptono 

sklaidos kraštų santykiai įvairioms šaltinių ekranavimo 

geometrijoms. Eksperimentiniai ir modeliavimo 

rezultatai neblogai sutapo, o tai sudaro prielaidas tirti 

įvairių formų/storių radiaktyviųjų metalo atliekų gama 

spektrus bei įvertinti tūrinės aktyvacijos ar paviršinio 

užterštumo dalis MRA (1 pav.). 

Preliminari analizė parodo, kad galima aiškiai 

atskirti paviršinius šaltinius nuo šaltinių, kurie yra 

ekranuoti skirtingo storio geležimi. 137Cs taškiniam 

šaltiniui modeliavimo ir eksperimento rezultatai 

neblogai sutampa (iki 8%) esant skirtingiems 

ekranuojančio metalo storiams, tuo tarpu 60Co šaltiniui 

gauti didesni neatitikimai (~ 23%), todėl svarbu įvertinti 

eksperimento sąlygas (detektoriaus matavimo neveikos 

trukmę, atstumus nuo jautraus paviršiaus ir kt.) bei 

atlikti modelio patikrą (sukalibruoti modelio 

parametrus) [6]. 

 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400
10

-3

10
-2

10
-1

10
0

10
1

10
2

10
3

137
Cs

 experiment

 MC modelling
60

Co

 experiment

 MC modelling

In
te

n
s
it
y
 (

c
p

s
)

Energy (keV)

 

1 pav.Išmatuotų ir sumodeliuotų 60Co ir 137Cs taškinių 

šaltinių γ spektrų, apsaugotų 1 cm storio geležies 

plokšelėmis, palyginimas 
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