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Cíle práce 

V první části je definován pojem radioaktivní odpad a zhodnocen stav výrobců 

přepravních kontejnerů v České republice - Power Engineering Vítkovice a.s. a 

Škoda JS a.s. Získané poznatky jsou následně využity při návrhu přepravního 

kontejneru sloužícího pro transport radioaktivních látek z jaderné elektrárny 

na regionální úložiště. V návrhu je uvažována maximální úložná aktivita 1,8*10
10

 [Bq]. 

Předpokládá se homogenní rozložení aktivity v bitumenu nebo v jiných nerozpustných 

fixačních materiálech. Maximální objem sudu uloženého v přepravním kontejneru je 

200 litrů s hmotností 500 [kg]. Na závěr teoretické části je zhodnocen stav 

provozovatelů přepravních kontejnerů v České republice.  

V druhé části práce jsou, ve spolupráci s radioizotopovou laboratoří společnosti 

VÚHŽ a.s. v Dobré, provedena radiometrická měření a monitorování dávkového 

příkonu u reálného zdroje ionizujícího záření. Na základě získaných hodnot jsou 

provedeny výpočty aktivity reálného zdroje dvěma odlišnými metodami, které jsou 

následně porovnány a zhodnoceny. Poté je zhodnocen vliv materiálů na zeslabení 

ionizujícího záření. Na závěr je proveden teoretický výpočet zeslabení záření stíněním a 

jeho výsledek je porovnán se skutečnými naměřenými hodnotami s následným 

zhodnocením. 
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1. Úvod 

Důvodem, proč jsem si zvolil toto téma, je rostoucí význam využívání radionuklidů 

v celé škále oborů lidské činnosti od jaderné energetiky, přes vědu a výzkum až 

po medicínské využití. Přes rozdílná zaměření mají tyto obory jednu věc společnou, a to 

produkci radioaktivních odpadů. Mým cílem je zajištění bezpečného transportu 

radioaktivních odpadů mezi místy jejich produkce a regionálními úložišti, s důrazem 

na ochranu lidského zdraví a životního prostředí před ionizujícím zářením. 

V úvodu práce čtenáře seznamuji s radioaktivními odpady, jejich vlastnostmi a 

odlišnostmi od běžných odpadů. Zaobírám se rovněž dělením odpadů podle jejich 

aktivity, které je stěžejním při volbě mechanismů a postupů pro jejich přepravu.  

Následující kapitoly věnuji návrhu přepravního kontejneru. Popisuji význam 

technického značení a stanovuji parametry odpadů a obalových materiálů (sudů), které 

budou v kontejneru přepravovány. Dále navrhuji uzavírací mechanismus víka a závěsný 

element sloužící pro manipulaci s kontejnerem. Poté se zabývám technickými 

požadavky pro program zabezpečení jakosti výrobku. Kontejner, jakožto přepravní obal 

pro transport radioaktivních látek, musí splňovat celou řadu přísných norem. Volím 

materiál jednotlivých částí kontejneru a navrhuji diagnostické metody, které zaručí 

nejvyšší jakost výrobku. Návrh kontejneru na závěr doplňuji o směrnice pro obsluhu a 

údržbu kontejneru, které zaručí bezporuchové a bezpečné provozování kontejneru. 

V další části práce se zaměřuji na zhodnocení stavu provozovatelů přepravních 

kontejnerů v ČR, především společnosti ČEZ a.s. na jaderné elektrárně Temelín. 

Popisuji mechanismy pro nakládání kontejnerů na dopravní prostředky a transport 

na regionální úložiště. Zabývám se finální úpravou radioaktivních odpadů 

v kontrolovaném pásmu elektrárny a jejich uložením do obalových materiálů 

s následným vkládáním do přepravních kontejnerů. 

Modelový výpočet realizuji na základě radiometrických měření, která provádím 

ve spolupráci s VÚHŽ a.s. v Dobré. Popisuji měřící pracoviště, zdroje záření a zařízení. 

Měření rozděluji na dvě části dle použitých zdrojů záření – bodový a objemový zdroj.  

Pro bodový zdroj provádím dva výpočty. Prvním je výpočet aktivity zdroje 

z naměřených hodnot. Výslednou aktivitu srovnávám s hodnou vzešlou z gama 

spektrálního stanovení na VÚHŽ a.s. v létě roku 2013. Druhý výpočet se týká zeslabení 

záření v důsledku použití stínícího materiálu. Vypočtené hodnoty srovnávám 

s naměřenými hodnotami. Měření s objemovým zdrojem záření provádím za účelem 

prezentace vlivu stínícího materiálu na pohlcování ionizujícího záření. 
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2. Radioaktivní odpad 

Radioaktivní odpad (dále jen RaO) vzniká jako důsledek činnosti člověka. Jedná se 

o materiál s radioaktivními vlastnostmi, který nelze dále využít. Pochází z mnoha 

průmyslových odvětví počínaje lékařstvím, přes průmyslovou výrobu až po výzkum. 

Od běžných odpadů se liší svým vlivem na živé organismy a životní prostředí. Vydává, 

ať v menší či větší míře, ionizující záření. Podle typu a míry vydávaného záření jsou 

stanoveny předpisy pro manipulaci s tímto odpadem. Obecně ale platí, že každý RaO 

musí být zabezpečen tak, aby nedošlo k jeho úniku či kontaktu s okolním prostředím. 

Proto se nádoby, sloužící pro jeho uskladnění a přepravu, zákonitě musí lišit od nádob 

na běžný neaktivní odpad. Liší se jak konstrukcí, tak i materiálem z něhož jsou 

vyrobeny. [9], [14] 

2.1 Původ RaO 

Vznik radioaktivních odpadů je v České republice spojen s mírovým využíváním 

ionizujícího záření a jaderné energie v průmyslu, výzkumu a ve zdravotnictví. 

Ve srovnání s ostatními produkovanými odpady tvoří vyhořelé palivo a radioaktivní 

odpady pouze malou část (setiny procent celkového množství nebezpečného odpadu). 

Své nebezpečné vlastnosti však postupem času ztrácí. [16] 

2.1.1 Odpady z jaderné energetiky 

Elementárním producentem RaO v České republice je jaderná energetika. 

Produkuje všechny typy RaO od kapalných, pevných či plynných odpadů, 

přes kontaminované nástroje až po kontaminované ochranné pomůcky, které se dostaly 

během provozu jaderného zařízení do styku s radionuklidy. Mezi produkované RaO 

patří rovněž i samotné vyhořelé jaderné palivo.  

2.1.2 Institucionální odpady 

Producenty těchto odpadů jsou nejrůznější veřejné i soukromé instituce, výzkumné 

ústavy, průmyslové podniky či zdravotnická zařízení v České republice. SÚJB eviduje 

několik stovek producentů této skupiny odpadů. Jedná se například o kontaminované 

ochranné pomůcky (obuv, oblečení), vyřazené radioaktivní zářiče, měřicí přístroje a 

další. [8], [obr. 2-1] 
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Obrázek 2-1: Institucionální RaO, dělení podle původu [8] 

2.2 Dělení RaO podle aktivity 

Nejběžnějším rozdělením RaO je jejich dělení podle aktivity, která zpravidla 

souvisí s mírou nebezpečí, které představují pro okolí. Dalších druhů, skupin a kategorií 

RaO lze v nejrůznější literatuře nalézt nesčetné množství. Pro tuto práci je však 

stěžením právě dělení podle aktivity a to na přechodné, nízkoaktivní, středněaktivní a 

vysoceaktivní odpady. Zabezpečení a zneškodnění těchto odpadů se zakládá na jejich 

naprosté izolaci od okolního prostředí po dobu, po kterou mohou představovat 

nebezpečí pro životní prostředí a člověka. 

Izolace je docíleno v úložištích jaderného odpadu. Jejich konstrukce zabraňují 

uvolňování jakýchkoli látek z úložišť do okolního prostředí. Skladování a zadržování 

RaO v úložištích je nutné do doby, než radioaktivní záření poklesne vlivem 

samovolného rozpadu na takovou úroveň, že nebude znamenat možné nebezpečí 

pro životní prostředí. Na základě atomového zákona je za bezpečné uložení všech RaO 

v České republice odpovědná Správa úložišť radioaktivních odpadů. [16] 

2.2.1 Přechodné RaO 

Poločas rozpadu radioizotopů, které jsou v odpadu obsaženy, je cca 5 let. Tyto 

odpady není většinou zapotřebí speciálně chladit ani stínit. Musí být však po dobu své 

aktivity bezpečně skladovány. Po uplynutí poločasu rozpadu již dále RaO není 

považován za aktivní a může být zpracován, jako běžný neaktivní odpad.  

2.2.2 Nízkoaktivní RaO 

Nízkoaktivní odpady představují největší podíl RaO (až 90 [%]). Zahrnují předměty 

s nízkým množstvím radioizotopů, jejichž poločas rozpadu je kolem 30 let. Tyto odpady 

není zapotřebí speciálně chladit ani stínit. Pro uložení jsou dostačující pouze povrchová 

úložiště. 
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2.2.3 Středněaktivní RaO 

Zahrnují odpady s vyšším obsahem radionuklidů než nízkoaktivní RaO. Jedná se o 

kontaminované materiály s poločasem rozpadu stovky let. Produkují radioaktivní záření 

i tepelnou energii. Z těchto důvodů je nutno středněaktivní RaO při procesu zpracování 

a následném ukládání stínit a chladit. Skladují se v povrchových nebo v hlubinných 

úložištích. 

2.2.4 Vysoceaktivní RaO 

Jedná se o materiály s vysokým stupněm kontaminace a poločasem rozpadu tisíce 

let. Největší nebezpečí však představují přibližně 300 let od uložení. Obsahují velké 

množství radionuklidů a vydávají silné radioaktivní záření. Produkují i velké množství 

tepla. Z těchto důvodů je nutné vysoceaktivní RaO řádně chladit a stínit. Nejčastěji se 

skládá ze samotného vyhořelého jaderného paliva. Lze jej ukládat pouze v hlubinných 

úložištích.  

Česká republika v současné době nedisponuje hlubinným úložištěm. Vyhořelé 

jaderné palivo je ukládáno do speciálních kontejnerů zvaných CASTOR. [10] V nich 

jsou ukládány v meziskladech jaderného paliva, které se nacházejí v areálech jaderných 

elektráren Dukovany a Temelín. Tyto mezisklady jsou projektovány tak, aby pojmuly 

množství vyhořelého jaderného paliva, které bude v jednotlivých jaderných elektrárnách 

vyprodukováno za celou dobu jejich životnosti. Umožňují tak legislativě vyřešit otázku 

hlubinného uložiště v České republice, kam bude v budoucnu vyhořelé palivo 

převezeno k trvalému uložení. [obr. 2-2] 

 

Obrázek 2-2: Mezisklad vyhořelého jaderného paliva v JE Temelín [18] 



Přepravní kontejner 

18 

 

3. Přepravní kontejner 

Přepravní kontejner (dále jen PK) pro RaO je nádoba z lité oceli [viz kap. 7.1]. 

Slouží pro přepravu RaO z místa jejich vzniku na regionální úložiště. PK jako takový 

neobsahuje RaO. Představuje schránku, do které je uložen sud naplněný RaO. Účelem 

PK je tedy přeprava a ochrana sudu, před jeho poškozením. Životnost se předpokládá 

na 20 a více let, za podmínky dodržování požadavků pro údržbu a obsluhu kontejnerů. 

PK, který je dále v práci navržen, vychází ze zkušeností společností Power 

Engineering Vítkovice a.s. a Škoda JS a slouží pro přepravu středněaktivního RaO 

s kapacitou pro jeden sud. Označení tohoto PK zní SAO II G. [obr. 3-1], [3] 

 

Obrázek 3-1: Přepravní kontejnery SAO II G [19] 

3.1 Typové označení PK 

SAO II G: PK-RL 01 (065) 1,8*10
10

  

Přepravní kontejner pro radioaktivní látky, jednosudový s tloušťkou stínění 

65 [mm], kde maximální úložná aktivita činí 1,8*10
10

 [Bq]. 

3.1.1 Číselné kódy v označení PK 

První dvojciferná skupina číslic vyjadřuje počet sudů, které lze v PK uložit. Druhá 

(trojciferná) skupina číslic vyjadřuje tloušťku stínění PK v [mm]. Třetí skupina číslic 

definuje maximální úložnou aktivitu radioaktivních látek pro směrné složení. 

Směrné složení vyjadřuje procentuální aktivitní zastoupení následujících prvků: 
137

Cs, 
134

Cs a 
60

Co.  
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Maximální úložná aktivita je určena pro fixaci bitumenu nebo jiných pevných 

nerozpustných fixačních materiálů a měkké pevné odpady lisované do 200 litrových 

sudů. 

3.1.2 Vlastní označení PK 

PK jsou opatřeny speciálními štítky, které zahrnují informace o: 

 výrobci - typ obalu, výrobní číslo, rok výroby, maximální úložná aktivita, 

celková a dílčí hmotnost 

 provozovateli - název organizace, identifikační číslo, provozní lokace 

Podle vlastností obsahu ukládaných sudů se používají speciální štítky 

s vyobrazeným označením: „Radioaktivní I., II. nebo III.“. PK musí být také opatřeny 

revizním štítkem, do něhož jsou zaznamenávány data revizí, razítko revizního technika 

a data následných revizí. Takto označené PK umožňují bezpečnou a bezchybnou 

evidenci. 
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4. Použití a zařazení PK 

Přepravní kontejner PK-RL 01 (065) 1,8*10
10

 je navržen pro přepravu RL. 

Maximální úložná aktivita těchto látek nesmí přesáhnout 1,8*10
10

 [Bq]. Předpokládá se, 

že aktivita je homogenně rozložena v bitumenu nebo v jiných nerozpustných fixačních 

materiálech, které jsou poté uloženy do 200 litrových sudů.  

Příkony dávkových ekvivalentů v závislosti na sumární aktivitě odpadů při různém 

poměru izotopů 
137

Cs, 
134

Cs a 
60

Co ve vzdálenostech 1 až 2 [m] od povrchu kontejneru 

jsou znázorněny v tabulce. [tab. 4-1] 

Číslo 

zdroje 

Sumární 

aktivita [Bq] 

Obsah ve směsi [%] Dílčí aktivita [Bq] 

137
Cs 

134
Cs 

60
Co 

137
Cs 

134
Cs 

60
Co 

I 1,8*10
8
 60 40 0 1,08*10

10
 7,20*10

9
 0 

II 1,8*10
8
 56 34 10 1,00*10

10
 6,12*10

9
 1,8*10

9
 

III 1,8*10
8
 48 32 20 8,64*10

9
 5,76*10

9
 3,6*10

9
 

IV 1,8*10
8
 42 28 30 7,56*10

9
 5,04*10

9
 5,4*10

9
 

V 1,8*10
8
 36 24 40 6,48*10

9
 4,32*10

9
 7,2*10

9
 

VI 1,8*10
8
 30 20 50 5,40*10

9
 3,60*10

9
 9,0*10

9
 

Tabulka 4-1: Příkony dávkových ekvivalentů 
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5. Sudy pro přepravu RaO 

Sudy, které jsou používány pro přepravu RL, mají obsah 200 litrů. V jednom PK lze 

přepravovat pouze jeden sud. Hmotnost plného sudu smí být nanejvýš 500 [kg] a 

celková hmotnost PK se sudem naplněným RaO nesmí přesáhnout 2480 [kg]. Jedná se o 

pozinkované sudy z ocelového plechu MEVA Roudnice, které jsou uzavřeny víkem. 

[tab. 5-1], [obr. 5-1] Rozměry dutiny uvnitř kontejneru umožňují uložení sudu i s větší 

výškou, tzv. Eurosud. 

Výška 820 ± 5 [mm] 

Průměr 595 ± 6 [mm] 

Tloušťka materiálu 1 – 2 [mm] 

Tabulka 5-1: Rozměry sudů 

 

Obrázek 5-1: Kovový sud MEVA s odnímacím víkem [17] 



Technický popis PK 

22 

 

6. Technický popis PK 

Kontejner tvoří dvě hlavní části. Spodní díl představuje prostor, do kterého se 

ukládá sud s RL. Tvar vnitřního prostoru kontejneru je válcovitý. Ve spodní části pak 

přechází v kuželovitou část. Tato změna tvaru vnitřního prostoru slouží k vystředění 

uloženého sudu. V horní části je těleso ukončeno naváděcími úkosy. Díl je vyráběn 

odléváním. Po vychladnutí je opracován na předepsané rozměry. Kuželová část je 

ukončena válcovou částí o průměru 595 [mm] s tolerancí ±2 [mm]. [Příloha A - č. 3] 

Druhou částí kontejneru je víko [Příloha A - č. 2]. Jedná se opět o opracovaný 

odlitek. Dolní část víka je tvarově upravena tak, aby při montáži dosedala na naváděcí 

úkosy spodního dílu. V horní části víka, z vnější strany, se nachází drážka, která slouží 

k uchycení upínek.  

Z vnějšku kontejneru jsou připevněny dva prvky. Prvním je hřibový závěs, který 

slouží pro manipulaci s kontejnerem. [Příloha A - č. 1], [viz kap. 6.1] Druhým prvkem 

je uzavírací mechanismus, jehož elementy slouží k uzavření kontejneru. [viz kap. 6.2] 

6.1 Uzavírací mechanismus víka 

Víko musí být k tělesu kontejneru pevně 

přichyceno. K tomuto účelu slouží tzv. uzavírací 

mechanismus víka. [obr. 6-1] Tvoří jej upínky (1), které 

jsou otočné na čepech (2). Čepy s upínkami jsou 

upevněny v uzavírací poloze za pomoci matic (4). Pro 

otevření kontejneru musí být nejdříve uvolněny šrouby 

(5). Upínky lze poté uvolnit z drážky na víku kontejneru. 

Prvky, které slouží k uzavření kontejneru, jsou upevněny 

v kostkách (3). Těchto kostek s uzavíracími prvky se 

na tělese kontejneru nachází šest. Každá kostka je 

na tělese kontejneru přichycena pomocí čtyř šroubů. 

Uložení prvků v kostce je důležité z hlediska 

bezpečnosti. Je-li zapotřebí nouzové otevření víka, je 

stanoven následující postup. Uvolní se šrouby v kostkách 

a ty se sundají z víka kontejneru spolu s upínkami. Zajištění uzavíracího mechanismu 

proti pohybu a poškození se realizuje prostřednictvím šroubů a matic. Po utažení matic 

zapadnou upínky do drážek na víku kontejneru. Mechanismus je pak pevně zajištěn. 

6.2 Závěsný element 

Uprostřed víka, v jeho horní části, je zašroubován hřibový závěs, který slouží 

k manipulaci s kontejnerem. Nosnost hřibového závěsu je 6,3 [t]. [Příloha A - č. 1] 

Obrázek 6-1: 

Uzavírací mechanismu PK 
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7. Technické požadavky pro program zabezpečení jakosti 

Pří návrhu a konstrukci PK je nutné zohlednit vlastnosti přepravovaných látek. 

Při volbě materiálu pro kontejner PK-RL 01 (065) 1,8*10
10

 jsou brány v potaz 

podmínky, kterým bude kontejner vystaven. Materiál by měl dostatečně pohlcovat 

záření a být vůči němu odolný. Hotový výrobek je pak nutno zkoušet a kontrolovat 

předepsanými postupy, aby se docílilo vysoké jakosti výrobku. PK je navržen tak, aby 

splňoval podmínky ve smyslu doporučení MAAE. 

7.1 Materiál 

Hlavní části kontejneru (spodní díl a víko) jsou odlity z lité oceli podle 

ČSN 42 2643. Uzavírací mechanismus a závěsný element jsou vyrobeny z konstrukční 

oceli třídy 11. [9] Chemické (tavební) složení musí odpovídat ČSN a bude doloženo 

atestem. Zkoušení mechanických vlastností odlitků se provádí podle ČSN EN 1559-2.  

7.1.1 Ultrazvuková kontrola 

Po tepelném zpracování odlitku na požadovanou jakost se provede ultrazvuková 

kontrola v celém rozsahu vnějšího povrhu. Charakteristická plocha vad se zhodnotí 

v celém průřezu odlitku. Pokud se při kontrole nalezne charakteristická plocha vady 

větší než 5 [cm
2
], provede se dodatečná ultrazvuková kontrola také z vnitřního povrchu 

odlitku. Cílem této dodatečné kontroly je přesné stanovení hloubkového rozměru vady.  

Kontrolovaný odlitek se považuje za vyhovující, jestliže nalezené indikace 

nepřesáhnou náhradní velikost a charakteristickou plochu vady. [tab. 7-1] 

Kontrolovaná tloušťka 

[mm] 

Náhradní velikost vady 

(průměr) [mm] 

Charakteristická plocha vady 

[cm
2
] 

100 5,6 10 

100 - 300 8,0 10 

Tabulka 7-1: Velikosti a plochy vad 

7.1.2 Povrchové vady 

Občasné povrchové vady jsou přípustné do průměru 4 [mm]. Na ploše 10 [cm
2
] se 

však mohou vyskytovat maximálně 3 vady do průměru 4 [mm]. Shluky čtyř a více vad 

je již nutné odstranit. Opravy se provádí podle samostatného dílenského 

technologického postupu. 

Povrchové a objemové vady se odstraňují tak, aby zůstala zachována funkčnost 

kontejneru a tím i jakost materiálu.  

http://www.technicke-normy-csn.cz/421261-csn-en-1559-2_4_60917.html
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Pokud byla oprava provedena zavařením příslušného místa obsahujícího vady, musí 

být dané místo a tepelně ovlivněná oblast podrobeny ultrazvukové a magneticko-

práškové kontrole. V tepelně ovlivněné oblasti a v navařeném materiálu nejsou 

dovoleny vady typu trhlin. 

7.1.3 Pracovní podmínky 

Vhodné prostředí pro PK SAO II G má teplotu do 70 [
o
C] a vlhkost vzduchu 

do 90 [%]. Sudy naplněné RaO, který je uložen v bitumenu, musí být před uložením 

do kontejneru ochlazeny na teplotu 45 [
o
C] až 50 [

o
C]. Materiály použité při výrobě 

kontejneru mají dostatečnou pevnost a tuhost. Není proto zapotřebí zvláštních opatření 

při manipulaci. Při zacházení s kontejnery se však musí zabránit poškozování nátěru a 

tím i jejich povrchu. [4] 

7.2 Program zabezpečení jakosti 

Kontejnery musí splňovat kvalitativní vlastnosti, které zaručují jejich funkčnost a 

spolehlivost. Jakost při konstrukci, výrobě a provozním využití kontejnerů je 

zabezpečena následujícími body:  

 Konstrukčním řešením 

 Typovými zkouškami 

 Materiálovou kontrolou 

 Mezi operační a výstupní kontrolou 

 Revizemi kontejnerů 

 Směrnicemi pro provoz a údržbu kontejnerů 

7.2.1 Kontrola konstrukčního řešení kontejnerů 

Kontrola konstrukčního řešení kontejnerů se provádí na základě modelových 

pevnostních výpočtů základních součástí kontejnerů prostřednictvím počítačových 

simulací. Realizuje se výpočet stínění pro dané izotopické složení radioaktivního 

odpadu. Následně se tento výpočet experimentálně ověřuje. Kontrolu zabezpečuje 

projektant kontejneru.  

7.2.2 Typové zkoušky výrobků 

Typové zkoušky výrobků podmiňují vydání Osvědčení transportního obalového 

souboru pro radioaktivní materiály. Výrobní zkoušky kontejneru a zkoušky hotového 

kontejneru provede výrobce. [viz kap. 7.1]. U každého hotového výrobku se kontroluje: 

 Rozměr úložného prostoru podle výkresové dokumentace 

 Správná funkce mechanických částí 

 Správná funkce uzavíracího mechanismu a aretace 
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7.2.3 Materiálová kontrola 

Materiálová kontrola základních materiálů se realizuje podle ČSN. Zabezpečuje ji 

sám výrobce kontejneru. [viz kap. 7.1]. 

7.2.4 Mezioperační a výstupní kontrola 

Materiálové a výrobní kontroly se provádí mezi a po jednotlivých krocích výroby. 

Je tak dosaženo nejen požadované jakosti, ale také přehlednosti a kontroly samotného 

výrobního procesu. Rozsah kontrol je uveden v kapitole 7.1. Výsledkem zkoušek je 

vystavení tzv. osvědčení o jakosti. 

7.2.5 Revize kontejnerů 

Kontejnery je zapotřebí podrobovat kontrolám i během provozu, aby se předešlo 

případným haváriím či únikům RL. První revize kontejnerů se provede po třech letech 

provozu. Další budou následovat v pětiletých intervalech. Revizní kontroly absolvuje 

každý vyrobený kontejner daného typu. Během kontrol musí být dodržována 

bezpečnostní opatření, jelikož kontejner byl vystaven ionizujícímu záření. K revizi se 

přijímají kontejnery s maximálními hodnotami nefixované povrchové kontaminace:  

 β, γ zářiče a ostatní α zářiče s hodnotami do 0,35 [Bq*cm
-2

]
 
(3,5 [kBq*m

-2
]) 

 velmi toxické α zářiče s hodnotami do 0,035 [Bq*cm
-2

]
 
(0,35 [kBq*m

-2
]) 

Revize kontejnerů se provádějí na základě objednávky od provozovatele. Rozsah a 

způsob práce stanovuje zvláštní směrnice. Datum provedení a termín další revize se 

vyznačí na revizním štítku. Součástí dokumentace kontejneru je i protokol o provedené 

revizi. 

7.2.6 Směrnice pro provoz a údržbu kontejnerů 

Aby se zabránilo poškození kontejnerů a prodloužila se jejich životnost, měl by se 

uživatel řídit Směrnicemi pro provoz a údržbu kontejnerů. Uživatel si může vytvořit 

vlastní směrnice nebo může používat směrnice vydané výrobcem kontejneru. 

Při používání směrnic výrobce se uživatel distancuje od případných pochybení 

při údržbě či provozu kontejnerů. Rozsah údržby je uveden v kapitole 8.5. 
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8. Směrnice pro obsluhu a údržbu PK 

8.1 Předpisy 

Pro personál obsluhující kontejnery platí hygienické předpisy, které jsou platné 

pro práci a pracoviště s radioaktivními látkami. Jedná se o tyto předpisy: 

 ČSN 34 1730 – Předpisy pro pracoviště s radioaktivními látkami [9] 

 Vyhláška č. 59/72 Sb. Ministerstva zdravotnictví o ochraně zdraví 

před ionizujícím zářením 

 Interní předpisy a nařízení platná pro pracoviště uživatele 

8.2 Před použitím kontejneru 

Před použitím kontejneru je nutné zajistit dozimetrickou kontrolu: 

 nefixované povrchové kontaminace vnitřní části PK 

 nefixované povrchové kontaminace vnější části PK 

8.3 Manipulace a plnění 

Zaměstnanci pracující s radioaktivními 

odpady musí být proškoleni a seznámeni 

s předpisy, které jsou uvedeny v kapitole 8.1. 

8.3.1 Manipulace s kontejnerem 

Manipulace s kontejnerem probíhá 

ve vertikální poloze. K přemísťování 

kontejneru se používá hřibový závěs, který je 

upevněn v horní části uprostřed víka a je 

přímo určen pro nakládání s kontejnery. 

Obsluha ovládá jeřáb, na němž je zavěšen 

vidlicovitý hák.  

Manipulace však může být prováděna i 

pomocí jiných manipulačních prostředků. 

Musí být však dodržena bezpečnost práce a 

nesmí dojít k riziku poškození či převrácení 

kontejneru. [obr. 8-1] 

  

Obrázek 8-1: Manipulace s PK 

pomocí hřibového závěsu [15] 
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8.3.2 Plnění kontejneru 

Při plnění kontejneru je předepisován následující postup: 

1. Uzavírací mechanismus víka se odjistí a následně otevře. 

2. Sejme se víko. 

3. Vloží se ocelový sud s RaO. 

4. Nasadí se víko. 

5. Kontejner se uzavře. 

6. Uzavírací mechanismus se zaaretuje pomocí upínek. 

Po sejmutí víka kontejneru dojde ke styku sudu s okolním prostředím. Sudy 

obsahují bitumen nebo jinou fixační látku, ve které je rozložen RaO. Proto se s nimi 

manipuluje výhradně bez přístupu obsluhujícího personálu. Sudy se do kontejneru 

vkládají, a z něj vyjímají, prostřednictvím speciální manipulační kleštiny, která je 

k tomuto účelu navržena. [obr. 8-2] 

 

Obrázek 8-2: Uchopovadlo sudů 

Po vložení sudu do kontejneru se víko opět uzavře. Je nezbytné provést zajištění 

víka, které se následně ještě zkontroluje. Zajištění se provádí utažením šroubů 

na upínkách. Utažení se provádí ve třech hladinách, aby se docílilo rovnoměrného 

rozložení sil po celém obvodu víka. Utahují se vždy protilehlé šrouby (1, 4; 2, 5; 3, 6). 

[tab. 8-1]  

1 hladina utahovací moment Mu 50 [Nm] 

2 hladina utahovací moment Mu 150 [Nm] 

3 hladina utahovací moment Mu 220-230 [Nm] 

 2 x po obvodě 

Tabulka 8-1: Hladiny utahovacích momentů 



Směrnice pro obsluhu a údržbu PK 

28 

 

Je také nutné provést zaplombování dvou protilehlých šroubů uzavíracího 

mechanismu kontejneru. To zamezí případnému nedovolenému otevření kontejneru či 

umožní personálu při kontrole rozpoznat, zda byl kontejner nedovoleně otevřen.  

Po zaplombování je kontejner připraven k expedici. Před samotným odesláním 

na regionální úložiště musí ještě podstoupit předpřepravní kontrolu. Ta se skládá 

z dozimetrického měření, při němž se měří: 

 dávkový (expoziční) příkon na povrchu kontejneru 

 úroveň nefixované povrchové kontaminace 

Maximální hodnoty veličin jsou uvedeny v tabulce v kapitole číslo 4. [tab. 4-1] 

Při každém použití kontejneru se vystaví tzv. Dozimetrická průvodka. Do ní se zapisují 

hodnoty dávkového příkonu a povrchové kontaminace naměřené při předpřepravní 

kontrole. Dozimetrické průvodky se evidují a je tak možné zpětně dohledat odkud daný 

odpad pochází. 

8.4 Dekontaminace 

PK SAO II G je kontejner pro vícenásobné použití. Pokud byl tedy použit 

pro přepravu sudu s RaO, je jeho vnitřní povrch považován za kontaminovaný. 

Dekontaminace vnitřního povrchu kontejneru se provádí prostřednictvím 

dekontaminačních roztoků. Těleso kontejneru je uchyceno mobilními čepy v místech, 

kde jsou běžně uchyceny kostky, které jsou součástí uzavíracího mechanismu 

kontejneru. Prostřednictvím mobilních čepů se provádí odkalovací sklopení tělesa 

kontejneru. To umožňuje vytečení dekontaminačních roztoků i s radioaktivními 

částečkami ven z kontejneru. 

8.5 Údržba 

Při opakovaném používání dochází k opotřebování kontejnerů. Zanedbání údržby 

by mohlo vést až k havárii a případné kontaminaci životního prostředí. Proto je nutné 

provádět údržbu v pravidelných intervalech po celou dobu životnosti kontejnerů. 

Základní kontrolou je vizuální kontrola, která se provádí před a po každém použití 

kontejnerů. Nalezené vady a poškození se evidují. 

8.5.1 Uzavírací mechanismus 

Nezbytnou součástí údržby je kontrola uzavíracího mechanismu. Při špatné 

ovladatelnosti či zadrhávání je třeba provést mazání, které se provádí ve dvou krocích. 

Nejprve je nutné uzavírací mechanismus rozebrat, očistit a namazat čepy upínek. 

Nakonec se ještě musí očistit a namazat jednotlivé upínací šrouby upínek.  
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I přes bezchybný provoz kontejnerů je nutné provést kontrolu uzavíracího 

mechanismu a doprovodné promazání součástí nejméně jeden krát za rok. Minimálně 

jednou za tři roky by se měla provést kontrola nouzové (havarijní) demontáže víka. 

Měla by následovat po dekontaminaci kontejneru. [viz kap. 8.4]  

8.5.2 Hřibový závěs 

Při kontrole hřibového závěsu nesmí opotřebení přesáhnout hodnotu 10 [%] 

nejmenšího průměru závěsu – 6,4 [mm]. Pokud bude na povrchu závěsného elementu 

nalezena trhlina nebo dojde k jeho tvarové deformaci, je zapotřebí jeho výměna. 

8.6 Obsluha PK a pokyny v případě poruchy  

Přes veškeré kontroly, výměny prvků či mazání mechanismů může dojít 

k poruše PK. Vážnost situace může umocnit i fakt, že v době poruchy bude kontejner 

naplněn ocelovým sudem s RaO. Nastalá situace tak může vést k přímému ohrožení 

zdraví obsluhujícího personálu vlivem ionizujícího záření.  

V případě výše popsané poruchy PK musí obsluha postupovat následovně: 

1. Oznámit nastalou situaci pracovníkům dozimetrické kontroly. 

2. Uvědomit vedoucího pracoviště. 

3. Zamezit dalším osobám vstoupit do ohroženého prostoru do příchodu 

pracovníků dozimetrické kontroly a vedoucího pracoviště. 

4. Odstranit poruchu podle instrukcí pracovníků dozimetrické kontroly a 

vedoucího pracoviště. 

Došlo-li k požáru v místech, kde je uskladněn kontejner naplněný ocelovým sudem 

s radioaktivním odpadem je zapotřebí:  

1. Přepravit kontejner co nejrychleji na bezpečné místo. 

2. Nelze-li splnit předešlou podmínku, musí být okolí dostatečně chlazeno.   

8.7 Pokyny pro případ havárie 

Provozovatel kontejneru je povinen ve smyslu vyhlášky č. 59/72 Sb. zpracovat 

detailní havarijní předpisy při používání PK. 

9. Přeprava 

Přepravu PK popisuje vyhláška č. 59/72 Sb., Předpisy pro přepravu nebezpečného 

zboží. Současně je nutné dodržovat interní předpisy provozovatele. Samotnou přepravu 

lze uskutečnit dvěma způsoby - po silnici nebo po železnici. Ať je zvolen kterýkoli 

způsob, je nutné používat tzv. univerzální přepravní rám. [obr. 12-2] Jeho pomocí 

budou kontejnery upevněny tak, aby se předešlo k poškození nosné kostry a podlah 

přepravního prostředku. 
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10. Provozování přepravních kontejnerů v praxi 

Přepravní kontejnery pro radioaktivní odpady SAO II G používá společnost 

ČEZ a.s. na své jaderné elektrárně Temelín (dále jen ETE). Slouží pro přepravu RaO 

do úložiště ÚRAO v Dukovanech.  

V ETE se používají 3 různé typy přepravních kontejnerů: SAO II G, VAO II G a 

VAO 1/175. Kontejnery se liší především tloušťkou stěn. Kontejnery typu SAO slouží 

pro přepravu středně aktivních odpadů a kontejnery VAO pro přepravu vysoce 

aktivních odpadů. 

Životnost kontejnerů provozovatel předpokládá po celou dobu provozu elektrárny. 

Celkem je na ETE evidováno 35 kusů SAO II G. Jsou skladovány v nezastřešeném 

oploceném přístavku u výstupu z bitumenační linky. [obr. 10-1] 

 

Obrázek 10-1: Oplocený prostor pro nakládání a skladování kontejnerů 

Při evidenci kontejnerů se používá software PassPort a zaznamenávají se počty 

kontejnerů a náklady na údržbu, které se pohybují kolem 15 tisíc [Kč/rok] na běžnou 

kontrolu, drobné opravy a mazání. Provoz kontejnerů je bezproblémový. Obtížný je 

pouze přístup k povolování šroubů víka u kontejnerů v rámu v případě, že se z návěsu 

nesundává celý kontejner. Snímá se víko a vyjímá se pouze sud. Kontejner zůstává 

na vozidle. [10] 
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11. Transport do uložiště 

Přeprava upravených RaO na úložiště v EDU je prováděna v souladu s podmínkami 

pro přepravu nebezpečného odpadu dle Evropských dohod o mezinárodní železniční a 

silniční přepravě nebezpečných věcí ADR a RID, která je platná v ČR. Veškerá 

přeprava na silnici probíhá podle ADR, na železnici podle RID. 

Základním způsobem přepravy se předpokládá přeprava nestíněných sudů 

v obalovém souboru typu ISO pro 35 sudů. Na silničním návěsu lze transportovat dva 

obalové soubory typu ISO. ISO kontejnery jsou univerzální plechové, stohovatelné 

kontejnery určené pro přepravu po silnici, železnici či vodě. Mají tvar hranolu o objemu 

cca 30 [m
3
]. [obr. 11-1] 

Pro samotný transport je potřeba stínění RaO, které je prováděno prostřednictvím 

jednosudových přepravních kontejnerů. Tyto soubory jsou při transportu fixovány 

v tzv. univerzálním přepravním rámu. [obr. 11-2], [obr. 12-2] 

Lze do něj vložit a upevnit 3 různé typy obalových souborů a to buď 6 přepravních 

kontejnerů typu SAO II G, 2 přepravní kontejnery typu VAO 1/175 nebo 3 přepravní 

kontejnery typu VAO II G. Železniční vagón a silniční transportní souprava současně 

uveze 2 rámy, tj. buď 12 přepravních kontejnerů typu SAO II G nebo 6 přepravních 

kontejnerů typu VAO II G nebo 4 přepravní kontejnery typu VAO 1/175. Samotný 

transport může probíhat prostřednictvím různých transportních prostředků. Lze využít 

silniční, železniční nebo kombinovanou přepravu, kterou zabezpečuje kompetentní 

smluvní dopravce ve smyslu Evropských dohod o mezinárodní železniční a silniční 

přepravě nebezpečných věcí ADR a RID. 

  

Obrázek 11-1: ISO kontejner [20] 

Obrázek 11-2: Kontejnery 

v přepravním rámu 
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V ETE se pro přepravu přepravních kontejnerů s RaO využívá výhradně transport 

po silnici. Nosnost vozidla (tahač se 2 návěsy) proto představuje výrazné omezení 

pro přepravované množství RaO. Nosnost vozidla činí 27 [t]. Najednou se přepravujeme 

10 kusů přepravních kontejnerů. Dvě pozice v rámu jsou z bezpečnostních a provozních 

důvodů nevyužity. [obr. 11-3] 

 

Obrázek 11-3: Přeprava 10 kontejnerů na silničním návěsu 

Pro přepravu po železnici jsou sice vyhotoveny postupy, ale v ETE se nevyužívá. 

Důvodem je složitější překládání kontejnerů na vagony a z vagonů. Pro přepravu 

po železnici se navíc musí použít silniční tahač a jeřáb. 

11.1 Frekvence transportů 

Každý rok se uskuteční přibližně 30 transportů, maximálně však tři v jednom týdnu. 

Provoz bitumenační linky, která je hlavním producentem sudů s RaO pro tuto přepravu 

je kampaňovitý přibližně 6 měsíců v roce.  

11.2 Produkované množství RaO v ETE 

Roční produkce je cca 300 sudů. Bitumenační linka upravuje kapalné radioaktivní 

odpady (fixací solí v asfaltu) na nerozpustný produkt, který je možno uložit do úložiště 

v EDU. Klasické pevné odpady není nutné fixovat. Mohou se pouze lisovat nebo 

spalovat. Takové pevné odpady se však na ETE v těchto kontejnerech nepřevážely.  
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12. Finální úpravu RaO 

 

Obrázek 12-1: Umístění BAPP v areálu ETE [21] 

12.1 Manipulace se sudy 

Manipulace se sudy (prázdnými nebo plnými), víky sudů a kontejnery se provádí 

v BAPP v prostorech k tomu určených. Při přepravě mezi místnostmi musí být vždy 

provedena dozimetrická kontrola a použity ochranné pomůcky, aby nedocházelo 

k přenosu kontaminace. Pro manipulaci se sudy se používají následující motorová 

zařízení: [5] 

 Kolejová plošina pro dopravu sudů, vík sudů a přepravních kontejnerů mezi 

prostorami BAPP. 

 Elektrický kladkostroj pro zvedání a spouštění vík kontejnerů. 

 Manipulátor s otočným ramenem vybavený zavíkovacím zařízením. 

Manipulátor ve spojení se zavíkovacím zařízením slouží k přemístění víka sudu 

z kolejové plošiny na naplněný sud, který stojí na karuselovém dopravníku. 

Slouží také k upevnění víka na naplněný sud, k přenesení zavřeného naplněného 

sudu z karuselového dopravníku do přepravního kontejneru a k přepravě 

prázdného sudu z kolejové plošiny na karuselový dopravník. Manipulátor je také 

vybaven váhou, pro změření hmotnosti naplněného sudu. 

 Karuselový dopravník se 16 místy. Průchody mezi místnostmi jsou buď zavřeny, 

nebo otevřeny pomocí posuvných stíněných clon. 

 Manipulátor s uchopovadlem sudů. 
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Karuselový dopravník se pohybuje proti směru hodinových ručiček, ale směr 

pohybu lze v případě potřeby obrátit. Mezi místem plnění a místem vykládání je 

9 volných míst. Počet těchto míst je přiměřený k tomu, aby mohly sudy vychladnout.  

Vykládací místo karuselového dopravníku je vybavené systémem vážení a 

systémem měření dávkového příkonu sudu, který monitoruje vyskladňované naplněné 

sudy. Naměřené hodnoty se zobrazují v dozorně. 

Motorová zařízení také zahrnují manipulátor, který je opatřen uchopovadlem sudů. 

Je možno jej použít v případě potřeby vykládání sudů až do počtu čtyř sudů 

z karuselového dopravníku na odkládací rampu. Vykládání a zpětné nakládání 

na karuselový dopravník provádí operátor. Průběh operace sleduje na monitorech. 

Operace se provádí ručním řízením z dozorny. Jednotlivá vykládací místa jsou přesným 

způsobem stanovena a nelze je měnit. Přítomnost sudu nebo volné vykládací místo je 

detekováno a blokováno pomocí koncových spínačů. 

Identifikace obalů se provádí vizualizačním softwarem InTouch (databázová 

struktura) pomocí manuálního zadávání identifikačního čísla obalu a čísla šarže.  

12.2 Přepravní kontejnery 

Pro přepravu sudů s RaO jsou určeny tři typy jednosudových kontejnerů a jeden typ 

kontejneru pro 35 sudů: [tab. 12-1] 

 Typ SAO II G  

 Typ VAO II G 

 Typ VAO 1/175 

 ISO kontejner Mak 35S 

Typ kontejneru 
Hmotnost kontejneru 

s plným sudem [kg] 

Hmotnost víka kontejneru 

[kg] 

SAO II G 2480 642 

VAO II G 4400 1551 

VAO 1/175 6880 1786 

Tabulka 12-1: Zatížení různých typů PK 

Před prvním použitím kontejnerů, nebo po jednom roce skladování, kdy kontejnery 

nebyly v provozu, je nutné provést jejich repasi. Repase spočívá v: 

 odemčení víka kontejneru  

 sejmutí víka 

 očištění styčných ploch od starého maziva 

 namazání styčných ploch čerstvým mazivem 
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Styčné plochy lze namazat buď konzervační vazelínou či olejem. Po 

nakonzervování styčných ploch následuje uložení víka na těleso kontejneru a uzamčení 

víka. Neprovedením repase hrozí například při zvedání víka kontejneru elektrickým 

kladkostrojem pád kontejneru na kolejovou plošinu.  

12.3 Univerzální přepravní rám 

Univerzální přepravní rám slouží k přepravě sudů s RaO, kontejnerů SAO II G, 

kontejnerů VAO II G nebo kontejnerů VAO 1/175 po silnici nebo po železnici. 

Na univerzální přepravní rám smí být naloženo: [obr. 11-2], [obr. 12-2] 

 16 sudů s RaO nebo 

 6 kontejnerů SAO II G se sudy s RaO nebo 

 4 kontejnery VAO II G se sudy s RaO nebo 

 2 kontejnery VAO 1/175 se sudy s RaO. 

Dekontaminace nemusela být dosud na ETE prováděna. Údržba spočívá v mazání, 

opravách nátěrů, odrezení a konzervace, eventuálně v opravě štítků. 

 

 

Obrázek 12-2: Kontejnery v přepravním rámu 
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13. Modelový výpočet 

13.1 Zadání 

Mým úkolem bylo provést ve spolupráci s VÚHŽ a.s. radiometrická měření a 

monitorování dávkového příkonu u reálného zdroje ionizujícího záření. Na základě 

získaných hodnot jsem pak měl realizovat výpočet aktivity vydávané reálným zdrojem.  

13.2 Účel radiometrických měření 

Všeobecným účelem radiometrických měření je zachycení zářičů a radioaktivně 

kontaminovaných látek, především neznámého původu. Patří mezi ně materiály: 

 kontaminované umělými radionuklidy z výzkumné či průmyslové výroby 

 umělé zdroje ionizujícího záření různé povahy (vyřazené přístroje) 

 zdroje přirozené radioaktivity vzniklé koncentrací přírodních RL (úsady) 

S narůstajícím počtem a množstvím zachycených předmětů v ČR z průmyslových 

provozů a skládek podnikají odpovědné orgány kroky směřující k nacházení dalších 

předmětů. Záměrem těchto opatření je jejich následné zneškodňování za účelem 

ochrany lidí a životního prostředí.  

Cílem měření je za pomoci laboratorních nebo přenosných dozimetrických přístrojů 

stanovit hodnoty celkové aktivity zdrojů ionizujícího záření. Na základě vypočtených 

hodnot jsou vypracovány opatření a postupy vedoucí k zneškodnění měřených RL. [1] 

13.3 Modelová radiometrická měření 

 Radiometrická měření, která jsou předmětem tohoto modelového výpočtu, jsem 

provedl 29. 1. 2014 v radioizotopové laboratoři v areálu VÚHŽ a.s. Samotným měřením 

předcházelo poučení o bezpečnosti práce na pracovištích s možným výskytem 

ionizujícího záření. Před vstupem do kontrolovaného pásma jsem si musel 

z bezpečnostních důvodů na oblečení připnout osobní dozimetr. 
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13.3.1 Měřící pracoviště 

 Kontrolované pásmo se nachází v suterénu 

radioizotopové laboratoře. Masivní betonové 

stěny izolují ionizující záření, vycházející 

z uskladněných látek, od okolního prostředí. 

Pro potřeby mého měření jsem měl v chodbě 

kontrolovaného pásma přichystaný prázdný sud 

MEVA o průměru 0,595 [m] z ocelového plechu, 

který byl postaven na dřevěné paletě. [obr. 13-1] 

13.3.2 Zdroje záření 

Měření jsem provedl se dvěma zdroji 

ionizujícího záření. První zdroj představoval 

ocelový váleček homogenně kontaminovaný 

Iridiem-192 (
192

Ir), který reprezentoval bodový zdroj záření. Účelem druhého, 

objemového zdroje byla simulace skutečného kontaminovaného kovového odpadu. [2] 

Aktivačními produkty v tomto případě byly Stříbro-110M (
110M

Ag) a Kobalt-60 (
60

Co).  

Charakteristika zářičů 

Bodový zdroj: 
192

Ir 

Při měření byl jako bodový zdroj použit otevřený radionuklidový zářič ve formě 

ocelového válečku řízeně kontaminovaného radionuklidem 
192

Ir. Zářič byl připraven 

neutronovým ozářením čistého vzorku kovového iridia se stabilním přírodním 

izotopovým složením v ozařovacím kanálu výzkumného jaderného reaktoru  LVR-15 

Centra výzkumu Řež s.r.o. Následně byl rozpuštěn v uhlíkové oceli na laboratorní 

indukční peci v radioizotopové laboratoři VÚHŽ a.s. v Dobré. Slouží jako pracovní 

zářič pro laboratorní měření dávkového příkonu, při testování stínění a jako zdroj oceli 

kontaminované 
192

Ir pro výzkum v oblasti měření ionizujícího záření a ochrany hutní 

výroby před radioaktivní kontaminací. 

Objemový zdroj: 
110M

Ag, 
60

Co 

Pro účely měření byl objemový zdroj sestaven ze dvou zářičů. Prvním byly ocelové 

cihličky kontaminované 
110M

Ag. (Písmeno M značí metastabilní stav jádra. Jedná se o 

izomer radioizotopu 
110

Ag a liší se od něj pouze vyšším energetickým stavem.) Tento 

zářič byl připraven neutronovou aktivací vzorku stříbra v ozařovacím kanálu 

výzkumného jaderného reaktoru  LVR-15 Centra výzkumu Řež s.r.o. Následně jím byla 

řízeně kontaminována ocel v radioizotopové laboratoři VÚHŽ a.s. 

  

Obrázek 13-1: Sud na dřevěné 

paletě 
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Druhým zářičem byly ocelové části kultivátoru, které byly kontaminovány 
60

Co 

při havarijní tavbě ve společnosti Roudnické slévárny a strojírny po roce 1990. Ocel 

byla kontaminována radionuklidovými zářiči, které byly v důsledku nedbalosti ztraceny 

(např. likvidace stroje obsahujícího zářiče). Zářiče se dostaly do vsázky pece pro výrobu 

oceli. Absencí systému chránícího hutní výrobu před kontaminací došlo k výrobě 

většího množství odlitků o počáteční hmotnostní aktivitě 
60

Co až 2 [MBq*kg
-1

]. Tyto 

kontaminované odlitky jsou během posledních 15 let zachytávány v hutních podnicích. 

13.3.3 Měřící zařízení 

K odměřování vzdáleností mezi sudem a měřícím místem jsem použil svinovací 

metr s rozsahem 0 – 5 [m]. Pro měření aktivity zdrojů jsem použil přenosný spektrometr 

záření gama Exploranium GR-135. Jeho prostřednictvím jsem měřil počet impulzů 

za sekundu (technický ukazatel přístroje), z nichž přístroj v reálném čase počítal 

okamžitý dávkový příkon. Tělo přístroje chránil plastový kryt před povrchovou 

kontaminací.  

Charakteristika měřicího přístroje Exploranium 

GR-135 [obr. 13-2] slouží k citlivé 

a přesné identifikaci radioizotopů. Tělo 

přístroje má kompaktní rozměry 

(délka: 229 [mm] x šířka: 102 [mm] x 

výška: 172 [mm]) a nízkou hmotnost 

(2,2 [kg]). Je proto vhodný pro práci 

v terénu. Lze jej přenášet jednou rukou 

a ovládat palcem pomocí joysticku.  

Robustní konstrukce přístroje 

odolává špině, vlhkosti (93 [%]) a 

velkým rozdílům teplot (-10 [
o
C] až 50 [

o
C]). Je sestrojen pro práci v náročných 

podmínkách. Snáší nárazy a vibrace při používání. Umožňuje rychlou a přesnou detekci 

a rozeznávání gama a neutronových zdrojů v členitém terénu i za nepříznivého počasí. 

Výdrž přístroje je 8 hodin na vestavěný akumulátor a 12 hodin na alkalické baterie. 

Pro dobíjení akumulátoru slouží dokovací stanice. 

Dominantou přístroje je velký podsvícený displej, který v reálném čase zobrazuje 

dávkový příkon jak číselně, tak i v grafické podobě. Měřítko grafů se automaticky 

přizpůsobuje měřeným hodnotám. Grafy lze přímo na displeji přibližovat či oddalovat. 

Na detekované zdroje ionizujícího záření a na nově naměřené hodnoty upozorní přístroj 

obsluhu zvukovým signálem. Obsluha tak může věnovat pozornost okolí měření a 

nemusí sledovat hodnoty na displeji. Text lze zobrazovat v mnoha světových jazycích. 

Obrázek 13-2: Exploranium GR-135 [13] 



Modelový výpočet 

39 

 

Na rukojeti přístroje se nachází joystick, jehož prostřednictvím se obsluha pohybuje 

v uživatelském rozhraní. Do paměti přístroje lze uložit tisíce hodnot pro pozdější 

analýzu. Uložené hodnoty může uživatel na displeji kdykoli vyvolat a pracovat s nimi. 

Po provedení měření uloží uživatel přístroj do dokovací stanice. K přístroji je dodávána 

aplikace IdentiVIEW. Umožňuje snadné kopírování dat z přístroje do pracovní stanice.  

GR-135 využívá mnoho sofistikovaných technik k přesné detekci a rozpoznání 

nuklidů, včetně 1024 - kanálového analyzátoru s vysokým rozlišením. Měřící rozsah 

přístroje je: 20 [keV] – 3 [MeV]. Obsluha si může navolit vlastní energetické rozsahy 

pro vyhledávání konkrétních nuklidů. V přístroji jsou nahrány čtyři před nastavitelné 

knihovny nuklidů. Do paměti přístroje lze přidat další knihovny pro specifické aplikace.  

Přenosný spektrometr GR-135 je stanoveným měřidlem podle zákona 

č. 505/1990 Sb. o metrologii. To znamená, že musí být v pravidelných dvouletých 

intervalech ověřován Českým metrologickým institutem – inspektorátem ionizujícího 

záření v Praze. Ověřením stanoveného měřidla se potvrzuje, že stanovené měřidlo má 

požadované metrologické vlastnosti. Výrobcem GR-135 je kanadská společnost 

Exploranium, servis zajišťuje společnost Georadis s.r.o. se sídlem v Brně. [11], [12] 

13.4 Postup měření 

Po konzultaci s výzkumným pracovníkem 

jsem navrhl 5 měření, při nichž jsem měřil 

hodnoty četností impulzů a dávkového 

příkonu v závislosti na vzdálenosti od zdroje 

záření. Měřící místa představovala vzdálenost 

mezi okrajem sudu a detektorem (čelem 

spektrometru). [tab. 13-1] 

Na každém měřícím místě jsem ustavil 

spektrometr čelem k sudu. Poté jsem každých 

10 sekund odečetl z přístroje hodnoty četností 

impulzů a dávkového příkonu. Obě hodnoty 

jsem takto stanovil 5 krát pro každou 

vzdálenost. V naměřených hodnotách byla 

započítána i hodnota pozadí. [obr. 13-3] 

Měřící místa [m] 

0 0,14 0,5 1 2 3 4 

Tabulka 13-1: Měřící místa  

Obrázek 13-3: Měřící místo 

ve vzdálenosti 2 [m] 
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13.5 Bodový zdroj 

Měření jsem začal s bodovým zdrojem 

ionizujícího záření. Dovnitř sudu jsem nejprve 

vložil dřevěnou podložku a to z následujících 

důvodů: 

 zabránění přímému kontaktu zářiče se 

sudem 

 lepší manipulace se zářičem blíže 

hornímu okraji sudu 

 optimální výška pro odečítání hodnot z 

měřidla 

Ocelový váleček jsem pomocí kleštiček 

vyjmul z ochranného kontejneru [obr. 13-4], [obr. 13-5], umístil na dřevěnou podložku 

a vycentroval do středu sudu. [obr. 13-7] 

  

Obrázek 13-5: Přepravní kontejner 

bodového zdroje 

 

Obrázek 13-6: Měření hodnot 

bodového zdroje 

Obrázek 13-4: Ocelový 

váleček reprezentující bodový 

zdroj 
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 Poté jsem pomocí podložek ustavil spektrometr do stejné výšky, vzhledem 

k podlaze, jako byl bodový zdroj. Když bylo měřidlo i zdroj ve stejné výšce mohl jsem 

začít měřit. Postupoval jsem postupně od nejmenší k největší vzdálenosti. [obr. 13-7] 

Jako doplněk k měření jsem změřil i hodnoty četností impulzů a dávkového příkonu 

pro kontakt měřidla se samotným bodovým zdrojem. [tab. 13-2], [obr. 13-6] 

 

Obrázek 13-7: Vzájemná poloha bodového zdroje a měřidla 

Počet impulzů za sekundu Dávkový příkon  ̇o [µGy.h
-1

] 

65 535 90 

Tabulka 13-2: Naměřené hodnoty bodového zdroje 
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13.5.1 Bez stínění 

 Pro první měření jsem mezi sud a 

spektrometr nepostavil žádné stínění. 

[obr. 13-8] Mohl jsem tak měřit i přímý 

kontakt měřidla se sudem, který byl 

zároveň i prvním měřícím místem 

v tomto měření. Posledním místem pak 

byla vzdálenosti 4 [m]. Měření v této 

vzdálenosti však bylo ovlivněno 

chybami. V odečítaných hodnotách se 

více projevovaly hodnoty pozadí a také 

ionizující záření, pocházející z dalších RL 

uskladněných v okolních místnostech kontrolovaného pásma. [tab. 13-3], [tab. 13-4], 

[graf 13-1] 

Vzdálenost 

od sudu [m] 

Počet impulzů za sekundu 

Číslo měření 
Průměr Chyba 

I II III IV V 

0 8195 8134 8179 8169 8160 8167,400 22,744 

0,14 4656 4662 4681 4699 4638 4667,200 23,488 

0,5 1952 1939 1944 1937 1932 1940,800 7,596 

1 970 980 979 979 990 979,600 7,092 

2 460 463 459 438 449 453,800 10,281 

3 298 303 307 302 300 302,000 3,391 

4 352 328 341 317 336 334,800 13,217 

Tabulka 13-3: Počet impulzů za sekundu při měření bez stínění 

Vzdálenost 

od sudu [m] 

Dávkový příkon  ̇bez [µGy.h
-1

] 

Číslo měření 
Průměr Chyba 

I II III IV V 

0 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 0,000 

0,14 1,700 1,700 1,720 1,690 1,690 1,700 0,012 

0,5 0,670 0,670 0,660 0,680 0,650 0,666 0,011 

1 0,330 0,330 0,330 0,340 0,330 0,332 0,004 

2 0,177 0,174 0,173 0,174 0,182 0,176 0,004 

3 0,131 0,130 0,126 0,130 0,136 0,131 0,004 

4 0,136 0,133 0,132 0,147 0,129 0,135 0,007 

Tabulka13-4: Dávkové příkony při měření bez stínění 

Obrázek 13-8: Měření bez stínění 
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Graf 13-1: Dávkové příkony při měření bez stínění 
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13.5.2 Ocelové stínění 

 Mezi sud a spektrometr jsem 

nainstaloval stínění složené z ocelových 

hranolů o šířce 0,07 [m]. [obr. 13-9] 

První měřící místo bylo ve vzdálenosti 

0,14 [m] od sudu. Poslední jsem pak 

zvolil ve vzdálenosti 3 [m] v reakci 

na první měření, kde hodnoty 

ve vzdálenosti 4 [m] od sudu byly 

ovlivněny chybami. [tab. 13-5], [tab. 

13-6], [graf 13-2] 

 

Vzdálenost 

od sudu [m] 

Počet impulzů za sekundu 

Číslo měření 
Průměr Chyba 

I II III IV V 

0,14 818 812 812 822 814 815,600 4,336 

0,5 736 743 730 741 732 736,400 5,595 

1 469 478 469 466 456 467,600 7,893 

2 252 271 262 272 264 264,200 8,075 

3 206 205 201 198 202 202,400 3,209 

Tabulka 13-5: Počet impulzů za sekundu při měření s ocelovým stíněním 

Vzdálenost 

od sudu [m] 

Dávkový příkon  ̇bez [µGy.h
-1

] 

Číslo měření 
Průměr Chyba 

I II III IV V 

0,14 0,290 0,300 0,290 0,300 0,290 0,294 0,005 

0,5 0,210 0,220 0,220 0,220 0,210 0,216 0,005 

1 0,166 0,157 0,151 0,150 0,150 0,155 0,007 

2 0,106 0,113 0,117 0,116 0,266 0,144 0,069 

3 0,099 0,094 0,091 0,083 0,097 0,093 0,006 

Tabulka 13-6: Dávkové příkony při měření s ocelovým stíněním 

Obrázek 13-9: Ocelové stínění 
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Graf 13-2: Dávkové příkony při měření s ocelovým stíněním 
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13.5.3 Olověné stínění 

 Mezi sud a spektrometr jsem 

nainstaloval stínění složené z olověných 

cihel o šířce 0,05 [m]. [obr. 13-10] 

Olovo stínilo záření lépe než ocel. Proto 

jsem po odečtení hodnot na prvním 

měřícím místě ve vzdálenosti 0,14 [m] 

usoudil, že hodnoty na dalších měřících 

místech budou ovlivněny velkými 

chybami. Pro kontrolu jsem měření 

provedl ještě na měřícím místě ve 

vzdálenosti 1 [m]. Hodnoty četností 

impulzů a dávkového příkonu zde 

začaly růst místo očekávané klesající tendence. [tab. 13-7], [tab. 13-8], [graf 13-3] 

Vzdálenost 

od sudu [m] 

Počet impulzů za sekundu 

Číslo měření 
Průměr Chyba 

I II III IV V 

0,14 212 210 204 224 217 213,400 7,537 

1 270 248 248 258 251 255,000 9,327 

Tabulka 13-7: Počet impulzů za sekundu při měření s olověným stíněním 

Vzdálenost 

od sudu [m] 

Dávkový příkon  ̇bez [µGy.h
-1

] 

Číslo měření 
Průměr Chyba 

I II III IV V 

0,14 0,070 0,064 0,075 0,070 0,071 0,070 0,004 

1 0,106 0,099 0,101 0,104 0,098 0,102 0,003 

Tabulka 13-8: Dávkové příkony při měření s olověným stíněním 

Obrázek 13-10: Olověné stínění 
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Graf 13-3: Dávkové příkony při měření s olověným stíněním 
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13.6 Aktivita bodového zdroje 

13.6.1 Výpočet aktivity z naměřených hodnot 

Pro zpětný výpočet celkové aktivity bodového zdroje jsem vycházel z hodnot 

dávkového příkonu, které jsem odečetl v prvním měření tj. měření bez stínění. [7] 

Průměr sudu je: d = 0,595 [m]. Hodnotu pozadí jsem stanovil podle hodnoty 

nejnižšího průměrného dávkového příkonu ze všech měření s bodovým zářičem. Tato 

hodnota vzešla z druhého měření – pro ocelové stínění z měřícího místa 

ve vzdálenosti 3 [m] a činí:  ̇o = 0,093 [µGy.h
-1

]. Hodnota dávkové konstanty záření 

gama pro Iridium-192 je: Γ = 0,109 [mGy.m
2
.h

-1
.GBq

-1
]. 

Výpočet pro první řádek tabulky: [tab. 13-9] 

Vzdálenost zářič – měřidlo: 

    
 

 
   

     

 
                  (1) 

Dávkový příkon  ̇ po odečtu pozadí: 

 ̇   ̇     ̇                                (2) 

Vypočtená aktivita: 

  
 ̇   

 
          (3) 

  
             

          
                              

Průměrná aktivita: 

 ̅  
∑  

  
          (4) 

 ̅  
                             

 
              

Měřící 

stanoviště x 

Vzdálenost 

od zářiče r 

Dávkový 

příkon  ̇ 

Vypočtená 

aktivita   

(Bez pozadí) (Bez pozadí) 

[m] [m] [µGy.h
-1

] [GBq] [MBq] 

0 0,2975 3,007 0,0024416 2,442 

0,14 0,4375 1,607 0,0028219 2,822 

0,5 0,7975 0,573 0,0033434 3,343 

1 1,2975 0,239 0,0036914 3,691 

2 2,2975 0,083 0,0040194 4,019 

3 3,2975 0,038 0,0037509 3,751 

4 4,2975 0,042 0,0071841 7,184 

Průměrná aktivita 3,525 

Tabulka 13-9: Vypočtená aktivita bodového zdroje z naměřených hodnot 
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13.6.2 Výpočet aktivity z gama spektrálního stanovení 

Pro kontrolu výsledné hodnoty aktivity z naměřených hodnot jsem provedl výpočet 

aktivity z gama spektrálního stanovení, které proběhlo v radioizotopové laboratoři 

VÚHŽ a.s. dne 13. 8. 2013.  

Gama spektrální stanovení je metoda stanovení hmotnostní aktivity zdroje 

na základě přesného laboratorního měření. Měření se provádí metodou polovodičové 

spektrometrie záření gama na systému Canberra, který se skládá z koaxiálního HPGe 

detektoru GC1520 s předzesilovačem 2002CSL, digitálního spektrálního analyzátoru 

DSA-2000 a vyhodnocovací jednotky na bázi PC se software Genie2000. Jedná se 

o stanovené měřidlo podle zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii. Podléhá pravidelnému 

ověřování ve dvouletých časových intervalech. Ověřování provádí Český metrologický 

institut – inspektorát ionizujícího záření v Praze. 

Ze zdroje byly odebrány dva vzorky v podobě kovových špon. Špony byly zváženy 

a rozpuštěny ve zředěné kyselině solné. Výsledný roztok o objemu 500 [ml] byl 

ve speciální nádobě vložen do měřícího systému Canberra, kde byla změřena průměrná 

hmotnostní aktivita zdroje. Získané hodnoty aktivity byly přepočteny na 1 g vzorku. 

Hodnoty obou vzorků se následně zprůměrovaly.  

Poločas rozpadu 
192

Ir: T1/2 = 73,8 [dnů]. Hmotnost zdroje (kovového válečku): 

m = 233,512 [g]. 

Výpočet pro první řádek tabulky: [tab. 13-10] 

Přepočet aktivity na 1 [g] vzorku: 

  
  

 
 

      

   
                          (5) 

Průměrná aktivita 1 [g] vzorku: 

 ̅  
∑  

  
          (6) 

 ̅  
                  

 
                       

číslo  

vzorku 

Aktivita 

zdroje Ao 

Hmotnost 

vzorku m 

Přepočet 

aktivity A 

na 1 [g] 

[Bq] [g] [Bq.g
-1

] 

1. 242066 2,8 86452,1429 

2. 153872 2,5 61548,8000 

Průměr 74000,47144 

Tabulka 13-10: Průměrná aktivita 1[g] bodového zdroje 
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Datum měření 
Dny uplynulé 

od 1. 1. 2013 

13. 8. 2013 225 

29. 1. 2014 394 

Rozdíl 169 

Tabulka 13-11: Počet dnů uplynulých od gama spektrálního stanovení 

Vypočtená aktivita (k 13. 8. 2013): 

              ̅         (7) 

                                                           

Vypočtená aktivita (k 29. 1. 2014): 

                       

(       (
 

  
 

))

      (8) 

                       
(       (

 

    
))

                             

13.6.3 Porovnání výsledků obou metod 

Hodnoty aktivity získané z naměřených hodnot a z gama spektrálního stanovení 

jsem porovnal v následující tabulce. [tab. 13-12] 

Aktivita z naměřených hodnot Aktivita z gama spektrálního stanovení 

                              

Tabulka 13-12: Porovnání výsledků aktivity 

Vypočítaná hodnota celkové aktivity je podobná hodnotě aktivity získané přesnější 

laboratorní metodou. Při výpočtu aktivity z naměřených hodnot jsem však do výsledné 

aktivity nezapočítal dvě hodnoty.  Tou první byla hodnota aktivity při kontaktu měřidla 

se sudem. Detektor spektrometru detekoval záření především ze zdroje a hodnota 

okolního záření tak byla nízká. Druhou hodnotou nezapočítanou do průměrné aktivity 

byla hodnota z měřícího místa ve vzdálenosti 4 [m] od sudu. Ta byla silně ovlivněna 

zářením pocházejícím z RL, které byly uskladněny v okolních místnostech 

kontrolovaného pásma. 
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13.7 Teoretický výpočet zeslabení stíněním 

Při výpočtu zeslabení stíněním jsem použil  hodnoty dávkového příkonu naměřené 

na bodovém zářiči bez stínění. [tab. 13-4] Počítal jsem dávkový příkon bodového 

zdroje za ocelovým stíněním ze vzorce pro výpočet zeslabení stíněním (9), (10), [6], [7]. 

Výpočet jsem provedl pro ocelové stínění. Z důvodů nedostačující aktivity použitého 

zdroje, vysokého dávkového příkonu okolí a vysokého stínícího vlivu materiálu jsem 

nemohl výpočet provést pro olovo. 

 Hodnotu lineárního součinitele 

zeslabení záření gama jsem převzal 

z publikace [6]. Hodnota polotloušťky 

pro ocel a 
192

Ir činila: μ = 0,3 [cm
-1

]. 

Výpočet jsem provedl pouze 

zjednodušeně pro úzký svazek záření 

gama [obr. 13-11]. Zanedbal jsem 

vzrůstový faktor B (9), kterým má 

hodnotu vyšší než 1. Vzrůstový faktor závisí na energii fotonů, materiálu a tloušťce 

stínění a na uspořádání zdroje a detektoru a dalších činitelích. Současně bylo měření 

ovlivněno relativně vysokou hodnotou dávkové příkonu pozadí v prostoru měření. 

Použil jsem proto zjednodušený vzorec (10). Vypočítal jsem dávkový příkon, který by 

mělo měřidlo teoreticky naměřit těsně za stíněním (ve vzdálenosti 0,14 [m] od sudů). 

Tloušťka ocelového stínění je stejná jako při měřeních: d = 7 [cm]. Hodnotu dávkového 

příkonu bez pozadí jsem převzal pro účely výpočtu: Do = 1,607 [µGy.h
-1

] [tab. 13-9]. 

Index „V“ značí vypočtenou hodnotu a index „N“ hodnotu naměřenou. 

                      (9) 

                    (10) 

                                  

Zhodnocení výpočtu 

Naměřená hodnota dávkového příkonu za ocelovým stíněním činila: 

DN = 0,294 [µGy.h
-1

] [tab. 13-6]. Z porovnání obou hodnot jsem vypozoroval, že 

hodnoty se poměrně lišily. Důvodem bylo již výše zmíněné zanedbání vzrůstového 

faktoru B a vliv nejistot spojených se zvolenou měřící metodou. Charakter výpočtu (10) 

je tedy pouze orientační a představuje rozdíl mezi mnou naměřenými hodnotami a 

teoreticky vypočítanými hodnotami.   

Obrázek 13-11: Grafické znázornění 

geometrie úzkého svazku záření gama [7] 
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13.8 Objemový zdroj 

 Pro účely měření jsem objemový zdroj sestavil ze dvou zářičů - ocelové cihličky 

[obr. 13-13] a ocelové části kultivátoru [obr. 13-12]. Při snaze simulovat skutečný RaO 

jsem se rozhodl naplnit sud rovnoměrně kombinací obou zářičů. Na dno sudu jsem 

vložil první vrstvu zářičů [obr. 13-14], které jsem přikryl dřevěnou deskou. Na tuto 

desku jsem naskládal další vrstvu zářičů. Takto jsem postupoval, dokud jsem nedosáhl 

horního okraje sudu. [obr. 13-15] 

 

Obrázek 13-14: Kombinace zářičů 

  

Obrázek 13-12: ocelové části 

kultivátoru zdroj 
60

Co 

 

Obrázek 13-13: Ocelové cihličky 

zdroj 
110M

Ag 
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 Poté jsem pomocí podložek ustavil spektrometr přibližně do poloviční výšky sudu 

a začal jsem měřit. Postupoval jsem postupně od nejmenší k největší vzdálenosti, stejně 

jako při měření s bodovým zdrojem. Měření jsem z technických důvodů provedl 

pro varianty bez stínění a s olověným stíněním. Provedl jsem i doplňující měření hodnot 

četností impulzů a dávkového příkonu pro kontakt měřidla se zdrojem. [tab. 13-13], 

[obr. 13-15] 

Počet impulzů za sekundu Dávkový příkon  ̇o [µGy.h
-1

] 

12827 16 

Tabulka 13-13: Naměřené hodnoty objemového zdroje 

 

Obrázek 13-15: Měření hodnot objemového zdroje 
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13.8.1 Bez stínění 

Pro první měření jsem mezi sud a spektrometr nepostavil žádné stínění. [obr. 13-8] 

Mohl jsem tak měřit i přímý kontakt měřidla se studem, který byl zároveň i prvním 

měřícím místem v tomto měření. Posledním místem byla vzdálenosti 3 [m].       

[tab. 13-14], [tab. 13-15], [graf 13-4] 

Vzdálenost 

od sudu [m] 

Počet impulzů za sekundu 

Číslo měření 
Průměr Chyba 

I II III IV V 

0 4346 4716 4779 4756 4748 4669,0 181,967 

0,14 3145 3103 3108 3095 3083 3106,8 23,350 

0,5 1467 1435 1436 1459 1433 1446,0 15,811 

1 767 764 745 765 777 763,6 11,610 

2 380 386 377 377 377 379,4 3,912 

3 262 258 268 265 260 262,6 3,975 

Tabulka 13-14: Počet impulzů za sekundu při měření bez stínění 

Vzdálenost 

od sudu [m] 

Dávkový příkon  ̇bez [µGy.h
-1

] 

Číslo měření 
Průměr Chyba 

I II III IV V 

0 5,400 5,500 5,500 5,400 5,500 5,460 0,055 

0,14 3,200 3,200 3,300 3,300 3,300 3,260 0,055 

0,5 1,250 1,210 1,230 1,220 1,220 1,226 0,015 

1 0,530 0,550 0,530 0,550 0,510 0,534 0,017 

2 0,247 0,258 0,236 0,249 0,239 0,246 0,009 

3 0,152 0,155 0,160 0,176 0,158 0,160 0,009 

Tabulka 13-15: Dávkové příkony při měření bez stínění 

 

Graf 13-4: Dávkové příkony při měření bez stínění  
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13.8.2 Olověné stínění 

Mezi sud a spektrometr jsem nainstaloval stínění složené z olověných cihel o šířce 

0,05 [m]. [obr. 13-10] První měřící místo bylo kvůli vloženému stínění ve vzdálenosti 

0,14 [m] od sudu. Poslední jsem pak zvolil ve vzdálenosti 3 [m] v reakci na první 

měření u bodového zdroje, kde hodnoty ve vzdálenosti 4 [m] od sudu byly ovlivněny 

chybami. [tab. 13-16], [tab. 13-17], [graf 13-5] 

Vzdálenost 

od sudu [m] 

Počet impulzů za sekundu 

Číslo měření 
Průměr Chyba 

I II III IV V 

0,14 303 296 289 290 281 291,800 8,228 

0,5 329 333 324 322 311 323,800 8,349 

1 272 271 269 261 270 268,600 4,393 

2 191 188 187 185 194 189,000 3,536 

3 177 173 178 183 176 177,400 3,647 

Tabulka 13-16: Počet impulzů za sekundu při měření s olověným stíněním 

Vzdálenost 

od sudu [m] 

Dávkový příkon  ̇bez [µGy.h
-1

] 

Číslo měření 
Průměr Chyba 

I II III IV V 

0,14 0,218 0,232 0,235 0,216 0,221 0,224 0,009 

0,5 0,181 0,173 0,181 0,181 0,165 0,176 0,007 

1 0,136 0,137 0,138 0,146 0,137 0,139 0,004 

2 0,095 0,103 0,104 0,099 0,100 0,100 0,004 

3 0,094 0,088 0,085 0,099 0,095 0,092 0,006 

Tabulka 13-17: Dávkové příkony při měření s olověným stíněním 

 

Graf 13-5: Dávkové příkony při měření s olověným stíněním  
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14. Závěr 

V úvodní části jsem definoval pojem radioaktivní odpad a popsal instituce, které jej 

produkují. Poté jsem odpad rozdělil podle aktivity, která je hlavním kritériem při volbě 

přepravních kontejnerů pro jeho bezpečný transport. Následně jsem na základě 

poznatků z měření a informací získaných od výrobců zpracoval technologický návrh 

přepravního kontejneru. Při návrhu jsem kladl důraz na technický popis kontejneru a 

na kontroly a zkoušky hotových výrobků, kterými jsem chtěl docílit nejvyšší jakosti 

materiálu kontejnerů. Teoretickou část jsem zakončil pasáží, v níž popisuji reálné 

postupy a metody spojené s používáním přepravních kontejnerů na JE Temelín.  

Druhou část práce jsem věnoval modelovému výpočtu. Provedl jsem experimenty a 

výpočty, při nichž jsem vycházel z radiometrických měření, která jsem provedl 

v radioizotopové laboratoři VÚHŽ a.s. Z naměřených hodnot dávkového příkonu jsem 

provedl výpočet aktivity bodového zdroje, která činila 3,525 [MBq]. Poté jsem aktivitu 

téhož zdroje vypočítal z hodnot získaných z gama spektrálního stanovení, která činila 

3,533 [MBq]. Při porovnání obou hodnot jsem dospěl k závěru, že i přes podobné 

výsledky, jsou obě použité metody zcela odlišné. Mnou provedená měření byla zatížena 

celou řadou nejistot. Zahrnovaly relativně vysoké pozadí záření gama v měřícím 

prostoru, relativně nízkou aktivitu použitého zdroje (s ohledem na požadavky radiační 

ochrany) a další nejistoty spojené se zvolenou měřící metodou.  

Další výpočet se týkal opět bodového zdroje. Provedl jsem teoretický výpočet 

zeslabení záření gama za použití ocelového stínění. Výchozími hodnotami mi byly 

hodnoty z měření bez stínění. Z těchto hodnot jsem vypočítal teoretický dávkový 

příkon, který by detektor zaznamenal těsně za ocelovým stíněním (ve vzdálenosti 

0,14 [m] od sudu). Hodnota činila: DV = 0,197 [µGy.h
-1

]. Výsledek jsem porovnal 

s hodnotou z měření (ve stejné vzdálenosti), při němž jsem použil ocelové stínění. 

Hodnota činila: DN = 0,294 [µGy.h
-1

]. Z porovnání jsem vypozoroval odlišnost obou 

hodnot. Výsledky se lišily z mnoha důvodů. Při teoretickém výpočtu jsem použil 

zjednodušený vzorec a záměrně jsem zanedbal vzrůstový faktor B. Jeho přesné 

stanovení v závislosti na použité měřící metodě by bylo komplikované. Pro následné 

ověření by bylo zapotřebí vhodnějších podmínek při provádění měření - měřící prostory 

s nižšími hodnotami pozadí, vhodnější ustavení měřidlo-stínění-zdroj a nakonec by byl 

za potřebí i zdroj záření s vyšší aktivitou. Především splnění poslední podmínky by bylo 

problematické z důvodu požadavků radiační ochrany. Při měření jsem musel zohlednit i 

pracovní režim a pomůcky dostupné v radioizotopové laboratoři VÚHŽ a.s. Charakter 

výpočtu je tedy pouze orientační. 
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Na závěr modelového výpočtu jsem umístil měření, při němž jsem použil objemový 

zdroj záření. Zářič jsem vytvořil kombinací dvou různých zářičů. Vypozoroval jsem 

vliv stínění na pohlcování ionizujícího záření. Provedl jsem dvě varianty měření. 

U prvního měření jsem mezi zářič a měřidlo nevložil stínění. Jedinou překážku pro 

ionizující záření tvořila stěna sudu o tloušťce 2 [mm]. V druhém měření jsem mezi zářič 

a měřidlo postavil stínění tvořené olovem o tloušťce 5 [cm]. Z naměřených hodnot jsem 

vypozoroval, že při použití olověného stínění, byl zaznamenaný dávkový příkon 

přibližně 15 krát menší než při měření bez stínění. [tab. 14-1] 

Vzdálenost 

od sudu [m] 

Dávkový příkon  ̇ [µGy.h
-1

] 

Bez stínění Olověné stínění 

0,14 3,260 0,224 

Tabulka 14-1: Vliv olověného stínění na pohlcování IO 

Význam stínění je proto nezpochybnitelný a volba stínícího materiálu hraje 

významnou roli při návrzích přepravních kontejnerů pro transport radioaktivních látek. 

V mé práci jsem při návrhu kontejneru zvolil litou ocel z ekonomických a 

bezpečnostních důvodů. V kontejneru jsem uvažoval přepravu nanejvýš středně 

aktivních odpadů (SAO), pro něž by byl navržený stínící materiál dostatečný. 
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