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Disclaimer
The views and opinions expressed by the authors are not necessarily those of Sri Lanka Atomic Energy Board,
and it assumes no responsibility for the same.
ඳෙහි පලවී ඇති සෑෙ ලිපියකින්ෙ එක හා සොන්ව ශ්රී ලංකා පරොණුක බලශක්තති ෙණ්ඩලඳේ නිල ෙතය නිඳයෝජන්ය
ඳන්ාඳේ. එඳහත් ඳබාඳහෝ දුරට පරොණුක ශක්තති ෙණ්ඩලය පිළිපදින් ප්රතිපත්තීනන් හා එකඟ වන් රාමුවක්ත තුල ඳෙෙ සෑෙ
ලිපියක්තෙ පවතින් බව අවධාරණය කරමු.
All rights reserved.
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එදිඳන්දා භාවිතයට න්යෂ්ටික හා විකිරණශීලී තාක්තෂ්ණයන්
ඳකාඳතකුත් අප ඳයාදා ෙත්තද; තවෙත් ඒ සම්බන්ධව පවතින් හුඹසට
බිය ශ්රී ලාංඳක්තය සොජය පුරාවටෙ පැතිර පවතින්ඳන් අවිදු අඳුරක්ත
විලසිනි.
ඳෙවන් වූ අඳුරු පට ඉරා දො න්යෂ්ටික හා විකිරණ තාක්තෂ්ණයන්හි
සාෙකාමී භාවිතයන් සම්බන්ධව ඔබ සැෙ දැනුවත් කිරීඳම් ොහැඟs
අරමුණ ඳපරදැරිව එක්තඳරාක්ත වුනු දක්තෂ්, පරිණත බුද්ධියකින් ඳහබි,
අත්දැකීම් බහුල කණ්ඩායෙක්ත සෙෙ කටයුතු කිරීෙට ලැබීෙ අප ලද
භාෙයයක්ත ඳසට දකිමි.
ඳෙෙ කණ්ඩායෙ සෙෙ න්යෂ්ටික තාක්තෂ්ණඳේ ඳසාඳුරු බව ඔබ ඳවත
සමීප කිරීෙට ෙන්න්ා වූ ඳම් උත්සාහය සාර්ථක කරෙනු වසට ඔබඳෙන්
ලැඳබන් ඳලන්ෙතු වූ සහාය අෙය කරනු කැෙැත්ඳතමි. ඳෙෙ න්යෂ්ටික
සඳෙස ඔබඳේ හිතවතුන් හටද ඳයාමු කිරීෙට ඔබ කටයුතු කරනු ඇතැයි
විශටවාසඳයන් යුතුව න්ැවුම් ඳහටක්ත තැනීෙට, න්ැවුම් වූ අහස සිසාරා
පියඹා යාෙට ඉතින් අවසරයි අපහට …..

ප්රියංෙ රත්න්ායක
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සුගිය දස වසරක කාලය තුල අප ආයතන්ය විසින් සැලසුම් කර සටථාපන්ය
කරන් ලද ශ්රී ලංකා ෙැො ෙධයසටථාන්ය හා නිර්වින්ාශක පරීක්තෂ්ණ ජාතික
ෙධයසටථාන්ය යන් ආයතන් ඳදක රඳ වයාපාරික ප්රජාවට ෙහු  අත්වැලක්ත
සපයමින් සාර්ථකව ක්රියාත්ෙක වීෙ අපඳේ ඉදිරි ඉලක්තකයන් සකසට කිරීඳම් ම ෙන්ා
සවියක්ත ලබා ඳද්ධ. ඉදිරි පසට වසරක කාලයක්ත තුල අප විසින් දියත් කිරීෙට අඳේක්තෂ්ා
කරන් වයාපිති අතරින් ඳදකක්ත පිළිබෙව ඔබව දැනුවත් කිරීඳම් අිඳයන් ඳෙහිලා
සටහන්ක්ත තැබීෙට අදහසට කඳලමි.

PET සටකෑන්ර් සො ව අ ශ්ය විිරකයශීලී ෂෂ් නිෂ්ටපවයන්ය
PET සටකෑනින් යනු ලංකාව තුල කථා බහකට ලක්තවූ තාක්තෂ්ණයකි. එය පිළිකා
ඇතුළු ඳරෝෙ කිහිපයක්ත නිර්ණය කිරීෙ සෙහා ඳයාදා ෙැඳන්න් න්යෂ්ටික විදයාත්ෙක
වවදය ඳෙවලෙකි. ශ්රී ලංකාව තුල PET සටකෑන්ර් යන්ර කිහිපයක්ත ෙ ඇති අතර
ඒවාඳේ ඳරෝෙ නිර්ණය සෙහා ඳයාදා ෙැඳන්න්ඳන් FDG (ෆ්ටුඳරෝ ඩයිඔක්තසි
ේුඳකෝසට) න්ම් විකිරණශීලී ඖෂ්ධයකි. ඳෙහි ෆ්ටුවරින් 18 (F18 ) න්ම් විකිරණශීලී
සෙසටථානිකය අඩංගු ඳේ. ඳෙෙ සියුෙ යන්ර සෙහා අවැසි FDG ඖෂ්ධය
ආන්යන්ය කරනු ලැඳේ. ඳෙෙ ඖෂ්ධය විකිරණශීලී වීෙ, ඳද්ධශීයව නිෂ්ටපාදන්ය
ඳන්ාකිරීෙ ඳෙන්ෙ ඉතා ඉක්තෙනින් ප්රවාහන්ය කලයුතු වීෙ (ඳකි කලකින්
ක්රියාකාරිත්වය ක්තෂ්යවීෙ නිසාඳවන්) යන් කරුණු කාරණා ඳහටතුඳවන් මිල අික
ඖෂ්ධයකි. ඳෙනිසාෙ PET සටකෑනින් සෙහා අික වියදෙක්ත දැරීෙට සිදුඳේ.
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න්යෂ්ටික e සඳෙස
න්යෂ්ට>>
ික ඳහාෙෙ
සඳෙස >>
ඳසායාෙැනීම්
විෙර්ශන්
එඳෙන්ෙ ඳෙෙ FDG ඖෂ්ධය විකිරණශීලී වන් බැවින් හා එහි අර්ධ ආයු කාලය ඉතා ඳකි නිසා ඳෙෙ
ඖෂ්ධය නිෂ්ටපාදන්ය කර ඉතා ඳකි කලක්ත තුල ඳරෝගියාට ලබා  ම PET සටකෑනින් පරීක්තෂ්ාව සිදු කරෙත
යුතුය.
ඉහත දැක්තවූ කාරණා ඳදක ඳහටතුඳවන් ලංකාව තුල PET සටකෑනින් සෙහා ඳයාමු කරනු ලබන් ඳරෝගීන්
ප්රොණය අවෙ අතර ඉතා වින්ා PET සටකෑන්ර් යන්ර වලින් ලබා ෙන්ඳන්ද අ් ප වූ ඳසටවාවකි. ඳෙකී
කාරණා සැලකි් ලට ඳෙන් ශ්රී ලංකා පරොණුක බලශක්තති ෙණ්ඩලය ෙගින් FDG ඖෂ්ධය නිපදවීෙ සෙහා
අවශය කරන් Cyclotron යන්රයක්ත ෙහරෙෙ ජාතික පිළිකා ෙධයසටථාන්ය තුල සටථාපන්ය කිරීෙට කටයුතු
සංවිධාන්ය කරමින් පවතීන. ඳෙවන් යන්රයක්ත සහිත විකිරණශීලී ඖෂ්ධ නිෂ්ටපාදන්ාොරයක්ත ඉදි කිරීෙ සෙහා
රුපිය්  බිලියන්යක්ත පෙණ වැයඳවනු ඇති අතර එෙගින් ඉතාෙ අඩු මුදලකට FDG ඖෂ්ධය PET සටකෑන්ර්
යන්ර ඇති ඳරෝහ්  ඳවත ඳකි කලක්ත තුල සැපයිය හැකි වනු ඇත. ඳම් සෙහා අවශය කටයුතු අප විසින්
ඳසෞඛ්ය අොතයාංශය හා එක්තව සංවිධාන්ය කරමින් පවතින් අතර ඳම් වන්විටත් අවශය තාක්තෂ්ිකක සහාය
ලබා මෙට ජාතයන්තර පරොණුක ශක්තති ඒජන්සිය (IAEA) එකඟ වී ඇත.

ප්රවිිරකයය පා ුරකම් හා  න්ා වලීම
ප්රවිකිරණ තාක්තෂ්ණය මීට දශක ඳදක හොරකට ඳපර ඳෙරට තුල මුලින්ෙ ක්රියාත්ෙක වූ අතර එහි ඳයදවීම්
රඳ වයාපාරික ප්රජාව ඳවත විවර කර ඳදමින් 011 වර්ෂ්ඳේ ම බියෙෙ ආඳයෝජන් කලාපය තුල ශ්රී ලංකා
ෙැො ෙධයසටථාන්ය සටථාපන්ය කිරීෙ ශ්රී ලංකා පරොණුක බලශක්තති ෙණ්ඩලය විසින් සිදු කරන් ල ම. අද
වන්විට සෙසටත ඳද්ධශීය ශලය අත්වැසුම් අවශයතාවය සැපීමෙට අපඳේ යන්රාොරයට හැකි අතර ඉදිරි ොස
කිහිපය තුල අඳන්කුත් නිෂ්ටපාදන් හා විඳද්ධශීය ඳවළෙඳපාළ සෙහා නිපැඳයන් ශලය වවදය නිෂ්ටපාදන් සෙහා
ප්රවිකිරණ ඳසටවාව සැපීමෙට ශ්රී ලංකා ෙැො ෙධයසටථාන්ඳේ ධාරිතාවය ඳදගුණ කිරීෙට අපට හැකි වනු ඇත.
ප්රවිකිරණය සෙහා තාක්තෂ්ිකක ්රෙ ිල් ප ්රෙ ක්ත භාවිතා ඳකඳර්. එන්ම් ෙැොකිරණ ෙගින්, ඉඳලක්තඳරෝන්
කදම්බයක්ත ෙගින් හා X කිරණ ෙගින් ඳලසය. ඳකඳසට වුවද ලංකාව තුල අද
වන්විට භාවිතා ඳකඳරන්ඳන් ෙැො කිරණ ආධාරඳයන් ප්රවිකිරණය කිරීෙ
පෙික.
ෙැො කිරණ නිකුත් කරන් විකිරණශීලී ප්රභවය ක්තෂ්යවීෙ
නිසාඳවන් නිරන්තරඳයන් න්ව ප්රභවඳේ ධාරිතාවය යාවත්කාලීන්
කලයුතුය. ඳෙය කාලය හා ධන්ය වැඩි වශඳයන් වැය වන් කර්තවයයකි.
අදවන් විට ඳලෝකඳේ දියුණු රටවල ඉඳලක්තඳරෝන් කදම්බ හා X කිරණ
භාවිතා කරන් ප්රවිකිරණ යන්රාොර සටථාපන්ය කර ඇති අතර ඒවායින්
ඉතා ඳකි කලක්ත තුල වැඩි නිෂ්ටපාදන් ප්රොණයක්ත ප්රවිකිරණය කල හැකිය.
තවද ඳෙකී යන්රාොර විදුලි බලය ඳයාදාඳෙන් ක්රියාත්ෙක වන් නිසාඳවන්
ඳෙෙ ලිපිඳේ සම්පාදක ෙහාචාර්ය
න්යෂ්ටික ආරක්තෂ්ණය සම්බන්ධඳයන් ෙත් කල ඉතා සුදුසුය. ශ්රී ලංකාව
S.R.D. ඳරෝසා ෙැතිතුො ශ්රී ලංකා
පරොණුක බලශක්තති
ෙණ්ඩලඳේ තුල ඳෙකී අිතාක්තෂ්ිකක යන්රාොරයක්ත සටථාපන්ය කිරීෙ පිළිබෙව ශ්රී
ෙරු සභාපතිවරයා ඳලස 2020.01.01 ලංකා පරොණුක බලශක්තති ෙණ්ඩලඳේ අවධාන්ය ඳයාමු වීෙ නිසාඳවන්
දින් සිට ඳසටවය කරන් අතර ඳෙරට ඳම් වන්විට අදාළ මූලික කටයුතු ආරම්භ කර ඇත.
තුල
ඳභෞතික
විදයාව
ප්රචලිත පුරා වසර පන්හක්ත මුළු් ඳ්  න්යෂ්ටික තාක්තෂ්ණඳේ උපඳයෝගීතාවයන්
කිරීඳෙහිලා
ොහැඟි ඳෙඳහවරක්ත ඳෙරටට හඳුන්වාදුන් දුන් ශ්රී ලංකා පරොණුක බලශක්තති ෙණ්ඩලය ෙගින්
ඉටුකරනු ලබන් කීර්තිෙත් වියඳතකි.
සැලසුම් කර ඇති ඉහත දැක්තවූ වයාපිති නිසාඳවන් ශක්තතිෙත් ආර්යකයක්ත
chairman@aeb.gov.lk

කරා ලංකාව යන් ෙෙන් ඳේෙවත් වනු ඇති අතර ඉන් ජන්තා සුභ සිද්ධිය
සැලඳසනු ඳන්ාඅනුොන්ය.
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ඳ ෝලීය න්යෂ්ටික ුරක්ෂිතතතව සො ව ශ්රී කාකවඳද යවයකව ය

“රටක න්යෂ්ටික
ඳහෝ විකිරණශීලී
ප්රභවයන් භාවිතා
ඳේ ම,
ප්රවාහන්ඳේ ම
සහ ෙබඩා
කිරීඳම් ම ටට
අදාළව නිසි
බලපරයක්ත ලබා
ෙත යුතුය”

ව

ත්ෙන් කාලඳේ තාලයට ඳලෝකඳේ ආර්යක,
ඳසෞඛ්යය, පාරිසරික සහ කර්ොන්ත ක්තඳෂ්ටරවල
කඩින්ම්
සංවර්ධන්ය
උඳදසා
න්යෂ්ටික
තාක්තෂ්ණඳේ කාර්යයභාරය අප විදුත් සඟරාව
පරිශීලන්ය කරන් ඔබට න්ම් රහසක්ත ඳන්ාඳේ. එකී කඩින්ම්
සංවර්ධන්යත් සෙඟෙ එයට මූලික වන් න්යෂ්ටික හා
විකිරණශීලී ප්රභවයන්ඳේ සුරක්තෂිතතතාව තහවුරු කිරීෙ සහ
ඒවා අනිසි ඳලස භාවිතා කිරීඳම් අවසටථාවන් අවෙ කිරීෙ
අතයාවශය ඳේ.
එබැවින් රටක න්යෂ්ටික ඳහෝ විකිරණශීලී ප්රභවයන්
භාවිතාඳේ ම, ප්රවාහන්ඳේ ම සහ ෙබඩා කිරීඳම් ම ටට අදාළව
නිසි බලපරයක්ත ලබාෙත යුතුය. ශ්රී ලංකාඳේ න්ම්, ඳම් සෙහා
ශ්රී ලංකා පරොණුක බලශක්තති නියාෙන් සභාඳේ නිසි අවසරය
ලබාෙත යුතු ඳේ. එෙගින් අප රටට අන්වසරඳයන් න්යෂ්ටික
ඳහෝ විකිරණශීලී ප්රභවයන් ඳෙන්වා එක්තරැසසට කර තබා ෙැනීෙ
ඳහෝ ඒවා භාවිතා කර වින්ාශකාරී කටයුතු කිරීඳම් හැකියාව
අඳහෝසි ඳේ.
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ඳම් දැක්තඳවන්ඳන් ඳකාළඹ වරාඳේ පිහිටුවා ඇති විකිරණ
අන්ාවරක (Radiation Portal Monitor) යන්රයකි .

Photo Credit : Lahiru Dias

එඳලස වංචා සහෙතව ඳහෝ ඳන්ාදැනුවත්කෙ නිසා සිදුවන් න්යෂ්ටික ඳහෝ
විකිරණශීලී ප්රභවයන් ප්රවාහන්ය කිරීම් අන්ාවරණය කර ෙැනීෙ සෙහා ඒ ඒ
රටව් වල ඳද්ධශ සීො ආශ්රිතව විවිධාකාරඳේ විකිරණ අන්ාවරණ යන්ර
පද්ධධති (Radiation Portal Monitor Systems) පිහිටුවා ඇත.
ඳලෝකඳේ න්යෂ්ටික සුරක්තෂිතතතාව තහවුරු කිරීෙ සෙහා ඳෙෙ පද්ධධතිවල
කාර්යක්තෂ්ෙතාවය වැඩි දියුණු කිරීෙට අන්තර්ජාතික පරොණුක බලශක්තති
ඒජන්සිය (International Atomic Energy Agency) හරහා ඇෙරිකා එක්තසත්
ජන්පදය, රුසියාව, ජපාන්ය, දකුණු ඳකාරියාව වැනි රටව්  දහ අටක්ත හා ශ්රී
ලංකාව සම්බන්ධ ඳවමින් විඳශටෂිතත පර්ඳේෂ්ණ වයාපිතියක්ත ක්රියාත්ෙක ඳේ.
ඳෙෙ අන්ාවරක ෙගින් භාණ්ඩ අසුරා ඇති කන්ඳ න්ර් ප්රවාහන්ය අතරතුර
පරීක්තෂ්ාවට භාජන්ය වන් අතර එෙ භාණ්ඩවලින් පිටඳවන් විකිරණශීලීතාවය
සම්ෙත තත්වයන්ට වඩා වැඩිවූ විට පද්ධධතිය හරහා අන්තුරු සංඥාවක්ත නිකුත්
ඳේ.

ඳෙෙ ලිපිඳේ සම්පාදක
නිරාෂ්ා රත්න්වීර ඳෙන්විය
ශ්රී ලංකා පරොණුක
බලශක්තති ෙණ්ඩලඳේ
විදයාත්ෙක නිලධාරිිකයක
ඳලස කටයුතු කරන් අතර
විකිරණ ආරක්තෂ්ණය ඳෙරට
තුල තහවුරු කිරීඳෙහිලා
ප්රමුඛ් කාර්ය භාරයක්ත ඉටු
කරනු ලබන්
නිලධාරිිකයකි.
nirasha@aeb.gov.lk
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ඳපාඳහාර, වැලි, ෙැි ආශ්රිත නිෂ්ටපාදන් ආදිඳයන් පිටඳවන් සටවාභාවික විකිරණශීලීතාවය නිසා ද
ඳෙෙ පද්ධධතිය හරහා අන්තුරු සංඥාවන් නිකුත් ඳේ. එවිට එය අන්තුරු සංඥාවක්ත ඳන්ාවන් බවට
තහවුරු කර ෙැනීෙට තවත් පරීක්තෂ්ණ හා නිරීක්තෂ්ණයන් කිරීෙට සිදුවන් නිසා අෙතර කාලයක්ත
වැය ඳේ. ඳම් නිසා වරාඳේ කන්ඳ න්ර් ප්රවාහන් කටයුතු සෙහා සැළකිය යුතු ප්රොදයන් සිදුවිය
හැකිය. ඳෙෙ ප්රොදයන් අවෙ කර ෙැනීෙ සෙහා අවශය තීනන්දු තීනරණ ක්තෂ්ිකකව, නිවැරදිව ලබා මෙ
පහසු කරවන් සටොර් දුරකථන් ෙිදුකාංෙයක්ත ඳෙෙ පර්ඳේෂ්ණ වයාපිතිය යටඳත් නිර්ොණය කර
ඇත. TRACE න්ැෙැති ඳෙෙ න්වතෙ සටොර් දුරකථන් ෙිදුකාංෙය වැඩිදියුණු කිරීෙ සෙහා අවශය
දත්ත, විඳශටෂ්ඥ දැනුෙ සහ පලපුරුද්ධද ලබා ඳදමින් ශ්රී ලංකා පරොණුක බලශක්තති ෙණ්ඩලය සහ ශ්රී
ලංකා ඳර්ගුව අප රඳ දායකත්වය සපයනු ලබයි.
පහත විදුත් ඳයාමුව හරහා අප රඳ විකිරණ ආරක්තෂ්ාව ශක්තතිෙත් කිරීෙ සෙහා අන්තර්ජාතික
පරොණුක බලශක්තති ඒජන්සිය හඳුන්වා දුන් ඳෙෙ සටොර් දුරකථන් ෙිදුකාංෙය (TRACE – Tool
for Radiation Alarm and Commodity Evaluation) ඳයාදාෙන්න්ා ආකාරය පිළිබෙව වැඩිදුර
විසටතර ලබාෙත හැකිය.
https://www.iaea.org/newscenter/multimedia/photoessays/helping-trade-while-keeping-srilanka-secure-the-iaeas-tool-for-radiation-alarm-and-commodity-evaluation-trace

Photo Credit : Nirasha Rathnaweera and IAEA
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න්යෂ්ටික සඳෙස

ආා වක ප්රවිිරකයය ිළිබඳෙ බඳ

ආ

>> විඳශටෂ්ාංෙ

ැටලු කට විසදුම්.................

හාර ප්රවිකිරණය යනු අයනීකාරක විකිරණ ශක්තතිය භාවිතා කරමින් සිදු
කරනු ලබන් ආහාර පිරිසැකසුම් ක්රියාවලියකි. ඳෙහි ම ආහාරඳේ සිින්
කිමින්, පරඳපෝෂිතතයන්, ක්තුද්ර ීවවීන් වින්ාශ කිරීෙ සිදු කරනු ලබයි. ඳම්
සෙහා එක්තසට කිරණ, ඉඳලක්තඳරෝන් කදම්බ හා ෙැො කිරණ භාවිතා කල
හැකිය.

ආා වක ප්රවිිරකයය අ ශ්ය ඇි?
්ුද්ර ීවවින් වින්වශ් ිරරීම සො ව - ආහාර ප්රවිකිරණය ෙඟින් Salmonella, E-coli වැනි ආහාර විෂ්වීෙ
හා න්රක්තකිරිෙ සිදු කරන් ඳරෝෙකාරක ක්තුද්ර ීවවීන් වින්ාශ කිරීෙ සිදු කරනු ලබන් අතර ආහාරය වඩා
ඳසෞඛ්යාරක්තෂිතත කර ෙැනීෙට හා ආහාර ෙගින් වයාේත වන් ඳරෝෙ වැලැක්තවීෙට හැකිඳේ.
එඳසටෙ කුළුබඩු, ඳත් හා පැළෑි (herbs) වර්ෙ ඳන්ාඳයකුත් පාරිසරික හා පිරිසැකසුම් තත්ත්ව යටඳත්
ක්තුද්ර ීවවින් ෙගින් දුෂ්ණයට ලක්ත විය හැක. ඒවාඳේ රසය, වර්ණය හා සුවෙ (aroma) වැනි
ගුණාත්ෙක සාධක රැසකෙනිමින් ක්තුද්ර ීවවින් වින්ාශ කිරීෙ ආහාර ප්රවිකිරණ ක්රියාවලිඳේ ම සිදු කල
හැකිය.
කෘමින් මර්යන්ය සො ව - ධාන්ය වැනි ආහාර ෙබඩා කිරීඳම් ම කිමින්ඳෙන් සිදුවන් හානිය වලක්තවා
ෙැනිෙ ඳෙෙගින් සිදු කල හැකි අතර ආහාර අපඳත් යාෙ අඩුකර ෙැනීෙට හැකිඳේ. එඳසටෙ රටව් 
හරහා ආහාර ආන්යන් අපන්යන් කටයුතුවල ම සිදුකරනු ලබන් නිඳරෝධායන් ්රෙයක්ත ඳලසද භාවිතා
කල හැකිය. විඳශටෂ්ඳයන්ෙ පලතුරු හරහා වයාේත වන් පලතුරු ෙැසටසන් ෙර්ධන්ය කිරීෙ සෙහා
ඳෙය ඳයාදා ෙත හැකිඳේ. ඳෙෙගින් රසායනික අවඳශටෂ් ඉතිරි ඳන්ාවන් බැවින් දැන්ට භාවිත වන්
රසායනික ප්රතිකාරක ඳවනුවට වික් ප ්රෙයක්ත ඳලසද ඳෙය භාවිතා කල හැකිය.
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න්යෂ්ටික
න්යෂ්ට
සඳෙස
ික e >>
සඳෙස
විඳශටෂ්
>>
ාංෙ
අාකුක ඒම ක් ව ැනීමටඅල ලූණු වැනි සිතුෙය ආහාර ක්  තබා ෙැනීඳම් ම සිදුවන් අංකුර ඒෙ වලක්තවා ඒවා වැඩි කාලයක්ත තබා ෙැනීෙට ඳෙෙගින්
හැකිඳේ.
ආා වකඳේ ආයුකවකය ැඩිකක ැනීමටඳෙහි ම ආහාර න්රක්ත කිරීෙ සිදුකරන් ක්තුද්රීවවින් වින්ාශවීෙ නිසා අහාරය ක් තබා ෙැනීෙට හැකිඳේ. විඳශටෂ්ඳයන්ෙ ොංශෙය
ආහාර, මුහුදුආහාර, එළවු, පලතුරු වැනි ආහාරවල ආයුකාලය වැඩිකරෙැනීෙට ඳෙෙ ්රෙය ඳයාදාෙැඳන්.
හදීම ප්රමවය ිරරීම සො වඅඹ ඳකඳස්  ෙසටලබු වැනි පලතුරුවල ඉ මෙ ප්රොද කර ඒවාඳේ ආයු කාලය වැඩි කරෙත හැක.
ආා වක ීව වනුා කයය සො වඅික ප්රතිශක්තති නන්තාවයන්ඳෙන් ඳපඳලන් ඳරෝගීන් සෙහා ඳෙෙ ක්රියාවලිය ෙගින් ආහාර ීවවානුහරණය කිරීෙ සිදුකල
හැක. එඳසටෙ යුධෙය අවසටථාවන් වල ම හමුදා කණ්ඩායම් ඳවනුඳවන් විඳශටෂිතතවූ ආහාර සැකසීෙ සෙහාද ප්රවිකිරණය
ඳයාදාෙත හැක.

ආා වක ප්රවිිරකයඳේ වසි ඳමවන් වය?







ඇසුරුම් සහිතව ප්රවිකිරණය කල හැකි නිසා න්ැවත ක්තුද්ර ීවවී අපවිර වීෙක්ත න්ැත
රසායන් අවඳශටෂ් අඩංගු ඳන්ාඳේ
ප්රවිකිරණය අවසන් වූ විෙස භාවිතා කල හැක
උෂ්ටණත්වය වැඩිවීෙක්ත න්ැත
රසායන් ද්රවය භාවිතයක්ත න්ැති නිසා පරිසර හිතකාමී ්රෙයකි

Photo Credit : Priyanga Rathnayake
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න්යෂ්ටිකන්යෂ්ට
සඳෙස
ික e>>
සඳෙස
විඳශටෂ්>>
ාංෙ
ප්රවිිරකයය කකන් කය ආා වක භවවිතය ඳස

යවක්ෂිතතය?

WHO, FAO හා FDA වැනි ආයතන් විසින් ආහාර ප්රවිකිරණය වඩා ආරක්තෂ්ාදායි පිරිසැකසුම් ්රෙයක්ත
ඳලස අනුෙත කර ඇති අතර ඳෙය අවුරුදු 51කට අික කාලයක්ත ඳලාව පුරා භාවිතා කර ඇති
තාක්තෂ්ණයකි. එඳසටෙ එය එක්ත එක්ත රඳටහි අදාළ නියාෙන් අවශයතාවලට අනුකුලව සිදු කල යුතු
ඳේ.

ප්රවිිරකයදී ආා වක විිරකයශීලි ඳ ට පව ඳ න් වය?
න්ැත. ඳෙහි ම ප්රවිකිරණය සෙහා භාවිතා කරන් විකිරණයන් වන් එක්තසට කිරණ, ඉඳලක්තඳරෝන් කදම්බ
හා ෙැො කිරණ වල ශක්තතිය ආහාරය විකිරණශීලි තත්වයට පත් කිරීෙට කිසිඳසටත් ප්රොණවත්
ඳන්ාවන් බැවින් ඳෙය සිදුවිය ඳන්ාහැක . එඳසටෙ එෙ විකිරණශීලි මුලද්රවය ප්රභවයන් ආහාරය සෙෙ
සටපර්ශ වීෙක්තද ඳෙෙ ක්රියාවලිඳේ ම සිදු ඳන්ාඳේ. එෙනිසා ප්රවිකිරණඳේ ම ආහාර විකිරණශීලි බවට
පත් වීෙට හැකියාවක්ත ඳන්ාෙැත.
උදාහරණයක්ත ඳලස එදිඳන්දා ීවවිතඳේ  ම ඳසෞඛ්ය කටයුතු සෙහා එක්තසට කිරණ ඡායාරූපයක්ත ෙැනීෙට
සිදු වුඳේ යයි සිතන්න්. එය ලබාෙත් පසු අප විකිරණශීලි බවට පත් ඳවන්වාද ? න්ැත. ආහාර
ප්රවිකිරණඳේ ම ද එවන් කිසිවක්ත සිදු ඳන්ාඳේ.

කසඳේ ඳා ෝ ගුයඳේ ඳ න්ස් සිදුඳදය?
ඕන්ෑෙ ආහාර පරිරක්තෂ්ක ්රෙයකින් ආහාරඳේ රසය, ගුණාත්ෙකභාවය, ඳපනුෙ ඳහෝ සංයුතිඳයහි
කිසියම් ඳවන්සක්ත සිදුවිය හැක. ආහාර ප්රවිකරණඳේ ම එයට සිදුවන් බලපෑෙ ඉතාෙත් අවෙ ෙ ටෙක
තිඳබන් බව පුළු් ව සිදු කරන් ලද පර්ඳේෂ්ණවලින් ඳහළිවී ඇත. විඳශටෂ්ඳයන් ඳෙහි ම රසායනික
සංයුතියට වන් බලපෑෙ ඉතා අවෙ බව පිළිෙැඳන්. ඳප්රෝටීන,න්, කාඳබෝහයිරේඳර්ට හා ඳම්ද වැනි
සාර්වඳපෝෂ්ක වලට හා අතයවශය ඛ්නිජ ලවණ වලට කිසිඳු හානියක්ත සිදු ඳන්ාඳේ. විටමින් ඒ, බී 1
හා සී යන් විටමින්යන්හි පෙණක්ත ඉතා සුළු හානියක්ත වන් න්මුදු ඳෙය සාම්ප්රදායික පිරිසැකසුම්
ක්රියාවලින්හි  මද සිදුඳේ. න්මුත් ආහාරයට වන් බලපෑෙ, වැඩි උෂ්ටණත්ව ්රෙවල මට වඩා ඉතා අඩුය.

න්ක් වූ ආා වකය් යථව/ඳා වෙ තව යට පව කක ා ැිරය?
න්ැත. ප්රවිකිරණය ඳහෝ ඳවන්ත් කිසිෙ ක්රියාවලියක්ත ෙගින් න්රක්ත වූ ආහාරයක්ත යථාතත්වයට පත්කළ
ඳන්ාහැක. ප්රවිකිරණය ෙගින් න්රක්ත වූ ආහාරඳයහි ක්තුද්ර ීවවින් වින්ාශ කල හැකි න්මුදු එහි රසය,
ඳපනුෙ, ෙන්ධය න්ැවතත් ඳපර තත්වයට පත් කල ඳන්ාහැක.

ඳෙෙ ලිපිඳේ සම්පාදක ෙංො ෙධුරකාන්ති ඳෙන්විය ශ්රී
ලංකා ෙැො ෙධයසටථාන්ඳේ
විදයාත්ෙක
නිලධාරිිකයක ඳලස ඳසටවය කරන් අතර වාිකජ
ෙ ටඳෙන් ආහාර ප්රවිකිරණය පිළිබෙව
වසර
ෙණන්ාවක අත් දැකීම් සහිත නිලධාරිිකයකි.
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බඳ යන්ඳන්හිය?
අභය කවශ්ඳේ සැරිසකන් අතකතුක ආා වක
විෂ්වීම් මගින් ඳකෝ ා ට ැනීම ැකැ්වීම
සො ව ඟන් වමීන් භවවිතව කකනුඳේ
ප්රවිිරකයය මගින් ීව වනුා කයය කකන් කය
ආා වක ඳ .
12

න්යෂ්ටින්යෂ්ට
ක සඳෙස
ික e සඳෙස
>> ඳහාෙෙ
>>අඳේ
ඳසායාෙැනීම්
e ගුරුතුො
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විකිරණශීලි ක්තෂ්යවීෙ ඳයාදාෙනිමින් පාෂ්ාණයක වයස ෙණන්ය කිරීෙ

එයව ඳමයව තුක ඳා වෙම
වියයවවමක
ඳසවයව ැනීම්
සියඳයන් එක්

න්ව ඳසායා ෙැනීෙක්ත යනු මින් ඳපර නිරීක්තෂ්ණය ඳන්ාකළ ඳහෝ මින් ඳපර
දැන් ඳන්ාසිි ඳදයක්ත ඳසායාෙැනීෙ ඳහෝ නිරීක්තෂ්ණය කිරීෙයි. ඳෙවැනි
ඳසායාෙැනීම් සෙඟෙ න්ව යුෙයකට ෙං විවර වන් අතර න්වමු සංක් පයන්
හා විශාල වාසන්ාවන් උදා කිරීෙට ඳහටතු ඳේ. තවද ඳම් හරහා ොන්ව
ිලෂ්ටඨාචාරය ප්රෙෙන්ය වන් අතර ොන්වයාඳේ බුද්ධිෙය නිම් වළු පුළු් 
කිරීෙටද ඳහටතු ඳේ.

ඔබඳේ දැනුෙ වර්ධන්ය
කිරීඳම් අභිලාශය
ඳපරදැරිව එදා ඳම්දා තුර
සිදුකල විිලෂ්ටඨතෙ
විදයාත්ෙක ඳසායා ෙැනීම්
අතුරින් පරොණුක හා
විකිරණශීලි ක්තඳෂ්ටරයට
අදාල ඳසායාෙැනීම් එක්ත
කලාපයකට එකක්ත
බැගින් න්යෂ්ටික සඳෙස
ඔසටඳසට ඔබ ඳවත ඳෙන්
ඒෙ අපඳේ අරමුණයි.

ඳසවයව ව

ර්ෂ්ය?

1907

කුම්ය ?
පාෂ්ණයක වයස ෙණන්ය කිරීෙ සෙහා
එහි අඩංගු මුලද්රවය වල විකිරණශීලී
ක්තෂ්යවීෙ ඳයාදා ෙත හැකි බව

ඳසවයව න්න්ව කැබුඳද?
බර්රම් ඳබෝ්  වුරේ
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2020

13
13

න්යෂ්ටික සඳෙස

>> ඳහාෙෙ ඳසායාෙැනීම්

ඳමය ඳා වෙම ඳසවයව ැනීම් සියඳයන් එක් න්ඳන් ඇි?
ඔබඳේ ඳෙවත්ඳත් ඇති පැරික ෙසක වයස ඳකාපෙණද? ඔබ අවට ඇති පැරික ඳොඩන්ැගි් ලක වයස
ඳකාපෙණද? යන් ෙැටළු ඔබඳේ සිතතුළ යම් දවසක පැන් න්ැු ණු බව ඳන්ාඅනුොන්යි. පියවිඳේ වයස,
පියවි පිෂ්ටඨඳේ ඇති පාෂ්ණ වල වයස, යම් ශාක ඳකාටසට වල වයස ආදිය ඳසායා බැලීෙට ඈත අතීනතඳේ
සිටෙ ඳලෝක වාසින් උත්සාහ කරන් ල ම. ඇතැම් විදයාඥයින්ද ඳම් සම්බන්ධව සිය අවධාන්ය ඳයාමුකර
තිබුික.

වසර දහසට ෙණන්ක්ත මුළු් ඳ්  පියවිඳේ වයස පිළිබෙව විවිධ පුඳරෝකථන්යන් ඉදිරිපත් වූ අතර ඒවා හැෙ
එකක්තෙ පාඳහට හුදු අනුොන් කිරීම් වලට සීො වී තිබුික. මින් ඔේබට යමින් ඳලාව ප්රථෙ වරට පාෂ්ාණයක
වයස ෙණන්ය කිරීඳම් ්රෙඳේදයක්ත බර්රම් ඳබෝ්  වුරේ විසින් ඳසායාෙනු ලැබුවා. ඇතැම් පාෂ්ාණ සම්භවය
වී ඇත්ඳත් පියවිඳේ උපතත් සෙඟෙ නිසාඳවන්, ඳෙකී ්රෙඳේදය ෙගින් පියවිඳේ වයස ඉතා ඉහළ
විශටවාසයකින් යුතුව ෙණන්ය කරෙැනීෙට ඳලාවට හැකි විය. ඉන් ඳන්ාන්ැවතීන පාෂ්ාණ සටථර වල වයස
නිර්ණය කරමින් පියවි කඳබාඳ්  ඉතිහාසය හැදෑරීෙට ඳලෝකයාට ෙංඳපත් විවර වුික. ඳෙකී ්රෙ ිල් පය
වැඩිදියුණු කර ශාක ඳකාටසට, සත්ත්ව ඳකාටසට, කඩදාසි, පුරාවසටතු ආදිඳේ වයස ෙණන්ය කරෙැනීෙට
හැකිවීෙත් සෙෙ විදයා ඳලෝකය තුල න්ව ඳපරලියක්ත ඇතිකරලීෙට ඳෙෙ ඳසායාෙැනීෙ ෙංඳපත් විවර කර
දුන්න්ා.

ඳමම ඳසවයව ැනීම කඳල් ඳකඳකසය ?
දහන්ෙවන් සියවඳසට අෙ භාෙඳේ ම ොරි කියුරි විසින් විකිරණශීලිතාවය ඳසායාෙත් අයුරු අපඳේ සිේවන් කලාපඳේ ම
කථා කල බව ඔබට ෙතක ඇති. 1910  ම ඳෆ්රේරික්ත ඳසාරේඩි හා අර්න්සට රදර්ෆ්රේ යන් විදයාඥයින් ඳදඳදන්ා විසින්
යුඳර්නියම් හා ඳතෝරියම් යන් විකිරණශීලී මුලද්රවය ආශ්රිතව කල පර්ඳේෂ්ණ අනුව යම් විකිරණශීලී මුලද්රවය
සාම්පලයක අඩංගු විකිරණශීලී පරොණු ෙණන් හරි අඩක්ත වීෙට ෙත වන්ඳන් නියත කාල අන්තරයක්ත බව ඳපන්වා
දුන් අතර එෙ කාල අන්තරය එෙ මුලද්රවයඳේ අර්ධ ආයු කාලය ඳලස හඳුන්වාඳදනු ලැබුවා. තවද යුඳර්නියම් හා
ඳතෝරියම් යන් විකිරණශීලී මුලද්රවය ඳදකෙ විකිරණශීලී ක්තෂ්යවීම් දාෙයකට පසුව විකිරණශීලී ඳන්ාවන් ඳලරේ
(ටයම්) මුලද්රවයය බවට පත්වන් බව ඔවුන් ප්රකාශ කර සිියහ.
වර්ෂ් 1871  ම ඇඳෙරිකා එක්තසත් ජන්පදඳේ ෙැසචුඳෂ් හි උපත ලැබූ බර්රම් ඳබෝ්  වුරේ ඳේ්  විශටවවිදයාලඳයන්
ඳභෞතික විදයාව හැදෑරීඳෙන් අන්තුරුව එෙ විශටවවිදයාලඳේෙ ඉෙැන්වීම් හා පර්ඳේෂ්ණ කටයුතුවල නිරතවිය. වර්ෂ්
1915  ම ඳබෝ්  වුරේ විසින් සිදුකල පර්ඳේෂ්ණයක්ත අතරතුර යුඳර්නියම් හා ඳතෝරියම් අඩංගු සෑෙ ඛ්ිකජයක්ත තුලෙ
ඳලරේ (ටයම්) මුලද්රවයය අඩංගු බව ඔහු නිරීක්තෂ්ණය කළා.
ඳම් පිළිබෙව ආශක්තත වූ ඔහු යුඳර්නියම් අඩංගු ඛ්ිකජ සාම්පල ක්ත වැඩිදුර විශටඳ් ෂ්ණය කරනු ලැබුවා. ඒවායින්
ලද ප්රයපල, ඛ්ිකජ සාම්පල වල අනුොන් කල වයස අනුව ඳපළෙැසටවූ ඳබෝ්  වුරේ හට පුදුොකාර සම්බන්ධතාවයන්
ඳදකක්ත හඳුන්ාෙත හැකිවිය. ඒවා න්ම් අනුොන් කල වයස වැඩිවත්ෙ (පාෂ්ාණ වයසටෙත වත්ෙ) ඒවාඳේ අඩංගු ඳලරේ
ප්රොණය ඉහළ යන් බවත්, අඩංගු යුඳර්නියම් ප්රොණය අඩුවන් බවත්ය. ඒ අනුව ඳෆ්රේරික්ත ඳසාරේඩි හා අර්න්සට
රදර්ෆ්රේ ප්රකාශ කල පරිදි යුඳර්නියම් න්ම් විකිරණශීලී මුලද්රවයය විකිරණශීලී ක්තෂ්යවීම් දාෙයකට පසුව විකිරණශීලී
ඳන්ාවන් අවසාන් පුරුක ඳලස ඳලරේ (ටයම්) මුලද්රවයය බවට පත්වීෙ ඳම් සෙහා ඳහටතුවන් බව ඔහු ප්රකාශ කර සිියා.
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>> ඳහාෙෙ ඳසායාෙැනීම්

ඳතෝරියම් අඩංගු ඛ්ිකජ සාම්පලද විශාල ප්රොණයක්ත වැඩිදුර විශටඳ් ෂ්ණය කරනු ලැබු ඳබෝ්  වුරේ, ඉහත ප්රයපලය
න්ැවත සන්ාථ කරෙනු ලැබුවා. තවදුරටත් ඳම් පිළිබෙව ෙැඹුරින් අධයන්ය කල ඔහුට, යුඳර්නියම් හා ඳතෝරියම් වල
අර්ධ ආයු කාලයන්, ඛ්ිකජ සාම්පලයක අඩංගු ඳලරේ ප්රොණය, යම් සාම්පලයක අඩංගු යුඳර්නියම් ඳහෝ ඳතෝරියම්
ප්රොණය හා එෙ සාම්පලඳේ යුඳර්නියම් ඳහෝ ඳතෝරියම් වල විකිරණශීලීතාවය ක්තෂ්යවන් සී්රතාවය යන් මිණුම්
ඳයාදාඳෙන් පාෂ්ාණයක වයස ෙණන්ය කල හැකි බව ඳපන්වාදුන්න්ා. ඉන් ඳන්ාන්ැවතුණු ඔහු ෙයිෙර් ෙණකයක්ත
ආධාරඳයන් පාෂ්ාණ සාම්පලයක විකිරණශීලීතාවය ක්තෂ්යවීඳම් සී්රතාවයත්, සටකන්ධ වර්ණාවලිමිතික ොන්යක්ත
ඳයාදාඳෙන් එෙ සාම්පලඳේ අඩංගු මූලද්රවයය ප්රොණයන්ද ෙැන්ඳෙන්, පාෂ්ාණඳේ වයස ෙණන්ය කරනු ලැබුවා.
ඳෙෙ පර්ඳේෂ්ණ වල ප්රයපලයන් ඳලස 1917  ම ඛ්ිකජ සාම්පල 11ක වයස ෙණන්ය කර ඳලෝකයට ඉදිරිපත් කළා.
ඳෙකී ෙණන්යන් ඉන් ඳපර අදාල ඛ්ිකජ සෙහා අනුොන් ඳලස ප්රකාශ කර තිබු වයසට වලට වඩා සිය ගුණයක්ත පෙණ
වයසින් වැඩි වූ නිසා ඳලාව පුරා කථා බහට ලක්තවුවා. ඒ අනුව පියවිඳේ වයස අවරුදු බිලියන් 0.0ක්ත වන් බව
ඳබෝ්  වුරේ ප්රකාශ කළා. එය ඒ වන් විට පිලිඳෙන් තිබු පියවිඳේ වයසට වඩා දස ගුණයක පෙණ වැඩි වයසක්ත. අද
වන් විට පියවිඳේ වයස අවුරුදු බිලියන් .5ක්ත ඳලස ෙණන් බලා තිබුන්ත්, මීට වසර 111කට පෙණ ඳපර එය ඳලාව
ෙවිත කල විිලෂ්ටටතෙ ඳසායා ෙැනීෙක්ත වුවා.
තවද පියවි කඳබාඳ්  ඉතිහාසය හැදෑරීෙට ඳෙෙගින් ඳලෝකයාට ෙංඳපත් විවර වුවා. ඳෙකී ්රෙ ිල් පය වැඩිදියුණු
කර ශාක ඳකාටසට, සත්ත්ව ඳකාටසට, කඩදාසි, පුරාවසටතු ආදිඳේ වයස ෙණන්ය කරෙැනීෙට හැකිවීෙත් සෙෙ විදයා
ඳලෝකය තුල න්ව ඳපරලියක්ත ඇතිකරලීෙට ඳෙෙ ඳසායාෙැනීෙ ඉවහ්  විය.

ඳෙෙ
ඳබෝ්  වුරේඳේ
්රෙඳේදයෙ ඳයාදඳෙන් කාබන්
1
සෙසටථානිකය ආශ්රඳයන්
ශාක හා සත්ත්ව ඳකාටසට වල
වයස ෙණන්ය කල හැකි බව
විලාරේ ලිවී 19 7  ම ඳසායාෙනු
ලැබීෙත් සෙඟෙ ඉතිහාසය,
පුරාවිදයාව,  ග ෙර්භ විදයාව,
ොන්ව විදයාව, සත්ත්ව විදයාව,
උද්ධභිද විදයාව ඇතුළු ක්තඳෂ්ටර
ෙණන්ාවක
විශාල
පරිවර්තන්යක්ත සිදු වූ අතර අද
දක්තවාෙ එෙ ්රෙඳේදය භාවිතා
ඳකඳර්.
ඳබෝ්  වුරේඳේ
ෙණන්ය කිරීම් පිළිබෙව නුතන්
විදයාඥයින් ෙවිත වන්ඳන්
ඉතාෙ ඳන්ාදියුණු ෙ ටෙක තිබු
උපකරණ ඳයාදාඳෙන් සිදු කල
ඔහුඳේ ෙණන්ය කිරීම් 99.9 %
ක්ත පෙණ නිවැරදිව සිදු කර තිබු
බැවිික.
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1951
දශකඳේ ම
ඳබ් ලන්බැඳි
පැලැසටඳසන් ඳසායාෙත් බලංඳොඩ
ොන්වයාඳේ ඇටසැකි් ල. ඳෙය වසර
34,000ක්ත පෙණ පැරික බවට කාල
නිර්ණය කර ඇත.

ඳෙෙ ලිපි ඳපඳ්  සම්පාදක
ප්රියංෙ රත්න්ායක ෙහතා ශ්රී
ලංකා පරොණුක බලශක්තති
ෙණ්ඩලඳේ
නිඳයෝජය
අධයක්තෂ්ක වරඳයකු ඳලස
ඳසටවය කරන් අතර න්යෂ්ටික
තාක්තෂ්ණය ෙහජන්තාව අතර
ප්රචලිත කිරීඳම් කටයුතු වල
ඳය ම සිියි.
priyanga@aeb.gov.lk
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>>පර්ඳේෂ්ණ

න්යෂ්ටNUK
ික සඳෙස
e සඳෙස>>පර්ඳේෂ්ණ
>> විෙර්ශන්

B

Bio-dosimetry

iological dosimetry is recognized as a valuable tool to
assess human exposure to radiation. It accurately assesses both accidental and occupational exposure to radiation as well
as total and partial body exposure to radiation. Biodosimetry is based
on assessment of chromosome damages in blood lymphocytes as a
biomarker of radiation. It is more sensitive than physical dosimetry as
physical dosimetry estimates only the radiation exposure to the dosimeter itself (IAEA, 2011).
As lymphocytes traverse in the blood over the entire body, it provides accurate estimation of dose rates on individuals exposed to
partial as well as whole body radiation. Better results are provided by
biological dosimetry in relation to inter-individual variation to radiation as well as partial body radiation exposure. Though it has been
used as a tool since the 1960s, it is introduced to Sri Lanka in 2010,
through International Atomic Energy Agency (IAEA) and is currently
available only at the Faculty of Medicine, University of Kelaniya.

A Blood

Test

to

Predict
Human

Exposure
to

Radiation

Dicentric

Micronuclei

Fragment

Metaphase Analysis view on Light Microscope

Applications of radiation technology in the country have been increased during the last few decades. This creates emphasis on the
need of efficient screening of radiation workers for accidental and occupational exposure to radiation. SLAEB has launched a mission to
pave the way together with IAEA and University of Kelaniya to monitor radiation workers with this novel technique.
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The Author Thiwanka Weerakkody is
attached to the Division of Life Sciences
of SLAEB as a scientific officer. She is currently engaged in a research on Baseline
assessment of Micronucleai formation
and chromosomal aberration among Sri
Lankans Using biodosimetry

thiwanka@aeb.gov.lk
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>> Our Services

Assessing water quality
through Analytical Techniques

Photo Credit : Priyanga Rathnayake

Sri Lanka Atomic Energy Board always caters the national requirements with its modern state of art Analytical Techniques & Power of Knowledge.
Expanding our service horizon, we are ready to provide accurate and quality assured analytical services for water quality measurements. We are the only service
provider in the island for radioactivity analysis of water, in a qualitycontrolled environment following international and national guidelines.

Sri Lanka Atomic Energy Board
Ministry of Power & Energy
NATIONAL SERVICE PROVIDER ON NUCLEAR & RADIATION TECHNOLOGIES

We are providing wide spectrum of services to full fill the needs of Sri Lankan business and research
Volume
7 June 2020
communities
using Nuclear and Radiation Technologies.

Water Related Testing Services Provide by SLAEB
Ideal for

Service

Parameters

Drinking water, bottled water,
waste water, industrial efflu(Inductively Coupled Plas- ents, ground water, surface
ma Mass Spectroscopy)
water etc

Constituent elements available in the sample

Ion
Chromatography

Drinking water, bottled water,
rain water, waste water, industrial effluents, ground
water, surface water etc

Constituents ions available in
the sample

Water Quality Test

Drinking water, bottled water,
waste water, industrial effluents, ground water, surface
water, research samples etc

pH/mV, ORP, EC, TDS , Resistivity, Salinity, density, DO)

Radioactivity
Measurements

Waste water and industrial
effluents

Identity and quantity of
alpha emitters

* Sample collections service also
available

Drinking water and waste
water

Gross alpha and beta
measurements

ICP-MS

(Multi Parametric)
* Onsite and offsite measurements

Contact us for more details …..
Sri Lanka Atomic Energy Board
60/460, Baseline Rd, Orugodawatte, Wellampitiya.
Tel: 0112533427-8

Fax: 0112533429

E mail: officialmail@aeb.gov.lk

Web : www.aeb.gov.lk
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Ms. Champa Dissanayake
Director
Life Sciences Division
champa@aeb.gov.lk
Ms. Maheshika Kalpage
Deputy Director
Isotope Hydrology Section
maheshika@aeb.gov.lk
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>> ඇරයුෙ

සහිදයිනි,
න්යෂ්ටික හා විකිරණශීලී තාක්තෂ්ණයන්හි
සාෙකාමී භාවිතයන් පිළිබෙව
ලාංඳක්තය ජන්තාවඳේ
දැනුම් පිපාසාව සංසිඳුවාලීඳම් සද්ධකාර්යය ඳවනුඳවන්
ඔබඳේ ඳ් ඛ්ණ හැකියාවන්
නිර්ොණශීලී හැකියාවන්
දායක කරන්න්ට ඔබට හැකින්ම්
එක්තවන්න් ඇරයුෙයි ..........
ඔබඳේ විෙර්ශන්ාත්ෙක ලිපි හා නිර්ොණයන්

න්යෂ්ටික සඳෙස ඳවත ඳයාමු කරන්න්ට
සංසටකාරක,
න්යෂ්ටික සඳෙස,
ශ්රී ලංකා පරොණුක බලශක්තති ෙණ්ඩලය,
අංක 60/460,
ඳේසටලයින් පාර,

ඔරුඳොඩවත්ත,
වැ් ලම්පිිය.
subscribe@aeb.gov.lk
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>> මීලඟ කලාපය

මීලඟ කලාපඳයන් ඔබ ඳවතට ඳෙන් ඒෙට සුදාන්ම් කර ඇති
විඳශටෂ්ාංෙ කිහිපයක්ත ………………….

ශ්රී කාකව තුක විිරකයශීලී අපද්ර ය
කකමයවකකන්ය

Identification of Elements Using X
Ray Fluorescence (XRF) Technique

නියුඳරෝන්
එයව ඳමයව තුක ඳා වෙම වියයවවමක ඳසවයව ැනීම් සියඳයන් එක්

ඳම න් ඳතවකතුරු රැස් සම එන්

න්යෂ්ටික සඳෙස සැේතැම්ඳර් මස කකවපය
ඳන්ව කය වම ිරය න්න්
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