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Anotace  

 

Trombik, M. Analýza možnosti záchytu radionuklidů pomocí přenosného gama spektrometru 

InSpectorTM  1000.  Bakalářská práce. Ostrava: VŠB TU. 2010. 44 stran.  

 

Klíčová slova: energetická spektra radionuklidů; teorie gamaspektrometrie; identifikace 

radionuklidů 

 

Bakalářská práce bude zaměřena na práci s digitálním multikanálovým analyzátorem 

InSpector 1000TM. První část bude obsahovat teoretický úvod týkající se ionizujícího záření a 

gamaspektrometrie. V praktické části bude provedena analýza možnosti záchytu radionuklidů 

pomocí přenosného gama spektrometru a provedeno srovnání výsledků jednotlivých měření.   

 

Annotation 

 

Trombik, M. The Analysis of possibilities of radionuclides capture with hand-held gamma 

spectrometer InSpectorTM  1000.  Bachelor thesis. Ostrava: VŠB TU. 2010. 44 pages.  

 

Keywords : energy spectrum of radionuclides; the theory of gamaspektrometry; identification 

of radionuclides 

 

Bachelor thesis will be focused on work with Digital Multichannel Analyzer InSpector 

1000TM.  First part will contain theoretical exordium about ionizing radiation and 

gammaspectrometery. In practical part the analysis of possibilities of radionuclides capture 

with hand-held gamma spectrometer will be done and a confrotation of single measurement 

records will be realized.  
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1         Úvod 

 

Radionuklidy a ionizující záření nachází stále větší uplatnění ve všech oblastech 

lidských činností . Toto široké využívání zdrojů ionizujícího záření samozřejmě zvyšuje 

riziko mimořádných událostí, kdy dochází ke ztrátě kontroly nad zářičem. V takovém případě 

je nutno co nejrychleji zářič lokalizovat a identifikovat tak, aby nedošlo k nepřípustnému 

ozáření obyvatel a životního prostředí. 

K lokalizaci a identifikaci zdrojů ionizujícího záření se velmi často používají přenosné 

spektrometry gama záření. 

Cílem bakalářské práce je analyzovat možnosti záchytu radionuklidů pomocí 

přenosného gama spektrometru. Pro praktická měření byly zvoleny radionuklidy 60Co a 137Cs 

s nízkou aktivitou, jednak z důvodu radiační bezpečnosti a jednak proto, že záchyt nízko 

aktivních radionuklidů je určitě nejproblematičtější. Budou zkoumány možnosti záchytu 

radionuklidů bez stínění i se stíněním. 

 

2         Rešerše 

 

Kolektiv autorů. Principy a praxe radiační ochrany. SÚJB. Praha 2000. 619 s. ISBN 80-238-
3703-6. 
 

� Principy a kritéria radiační ochrany, fyzikální základy radiační ochrany, průmyslové 

zdroje ionizujícího záření, radioaktivní odpady. 

 

ULLMAN, Vojt ěch. Jaderná a radiační fyzika : Detekce a spektrometrie ionizujícího záření 

[online]. 2005 [cit. 2010-01-03]. Dostupný z WWW: 

<http://astronuklfyzika.cz/DetekceSpektrometrie.htm>. 

� Metody detekce ionizujícího záření, druhy detektorů ionizujícího záření.  

MATĚJKA K., KOLEKTIV AUTORŮ. Vybrané analytické metody pro sledování životního 

prostředí. Skriptum ČVUT. Praha 2002.  

� Princip gamaspektrometrie. 
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3         Právní rámec 

 

V České republice je právní rámec určen vyhláškou 307/2002 Sb., „Státního úřadu pro 

jadernou bezpečnost o radiační ochraně“, dále zákonem č.18/1997 Sb., „O mírovém využívání 

jaderné energie a ionizujícího záření“ (Atomový zákon) a o změně a doplnění některých 

zákonů. Ve znění zákona č. 13/2002 sb. Tento zákon upravuje: 

• způsob využívání jaderné energie a ionizujícího záření a podmínky vykonávání 

činností souvisejících s využíváním jaderné energie a činností vedoucích k ozáření,  

• systém ochrany osob a životního prostředí před nežádoucími účinky ionizujícího 

záření,  

• povinnosti při přípravě a provádění zásahů vedoucích ke snížení přírodního ozáření     

a ozáření v důsledku radiačních nehod,  

• zvláštní požadavky pro zajištění občanskoprávní odpovědnosti za škody v případě 

jaderných škod,  

• podmínky zajištění bezpečného nakládání s radioaktivními odpady,  

• výkon státní správy a dozoru při využívání jaderné energie, při činnostech vedoucích k 

ozáření a nad jadernými položkami. 

 [12] 
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4         Radioaktivita a ionizující záření 

 

Radioaktivita neboli radioaktivní rozpad je samovolná přeměna jader nestabilních 

nuklidů na jiná jádra. Při radioaktivním rozpadu vzniká ionizující záření. Změní-li se počet 

protonů v jádře, dojde také ke změně prvku. 

 

4.1       Radioaktivita 

Profesor Würzburghské university Wilhelm Conrad Röntgen v prosinci roku 1895 

publikoval objev, který velkou měrou změnil vědní obor fyziky. Profesor Röntgen popsal 

jeden z druhů ionizujícího záření, kterému dal název záření X, v současné době se toto záření 

jmenuje po svém objeviteli, tedy rentgenové záření. 

O rok později Antoine Henri Becquerel, který byl profesorem na pařížské 

polytechnice, publikoval své zjištění, že soli uranu vysílají neznámé paprsky, které způsobují 

zčernání fotografické emulze a ionizaci vzduchu. Profesor Becquerel se zabýval studiem 

luminiscence. Paprsky, které objevil, ale luminiscenční charakter neměly. Byly to vnitřní 

vlastností zkoumaných solí, nezávisely na předchozím buzení. V jeho výzkumu pokračovali 

Pierre a Marie Curieovi, kteří tento jev nazvali radioaktivitou. 

 Další výzkum zjistil, že radioaktivní látky nevyzařují pouze jeden druh záření. 

Radioaktivní látky vyzařují tři druhy záření, které se označují symboly  α, β a γ. Lord Ernest 

Rutherford v roce 1919 objevil jadernou reakci, což byl krok k větší pestrosti použitelných 

zdrojů ionizujícího záření. K objevu neutronu, který provedl  J. Chadwick v roce 1932, stejně 

jako k výrobě prvních umělých radioniklidů o kterou se zasloužili F. A I. Joliot-Curieovi 

v roce 1934,  přispělo pokračování ve studiu jaderných reakcí. Výsledkem experimentů 

manželů Joliot-Curieových byl radionuklid 30P, který je zářič β+. Byl tedy poznán další, dosud 

neznámý typ radioaktivní přeměny β.  

Na počátku třicátých let začíná vývoj odlišných zdrojů záření, urychlovačů nabitých 

částic. Tím se mnohonásobně rozšířily dostupné druhy a energie záření, takže lze získávat 

svazky v podstatě jakýchkoliv nabitých částic od elektronů až po ionizované atomy nejtěžších 

prvků. 

 Na konci třicátých let zveřejnili Otto Hahn a Fritz Strassmann výsledky experimentů s 

ozařováním těžkých jader neutrony a interpretovali je jako štěpení jader. Veliké množství 
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energie, které se při štěpení uvolňovalo, vzbudilo okamžitý zájem. Další výzkum, ještě během 

2. světové války, přinesl objevy jaderného reaktoru a jaderné pumy.  

[1] 

 

Radioaktivita má tři důležité vlastnosti:  

a) Mění chemickou podstatu látky.  

b) Vnější podmínky ji neovlivňují (teplota, tlak, vlhkost, horotvorné pochody ap.)  

c) Doprovázejí ji tři druhy záření - alfa (jádra helia), beta (elektrony), gama (fotony) - 

které působí na hmotu (ionizace, fluorescence, černání fotografických vrstev apod.).  

 

4.2       Radionuklidy 

Atom, který má stejný počet protonů i stejný počet neutronů je označován jako nuklid. 

Všechny nuklidy můžeme rozdělit do dvou skupin. První skupinu tvoří stabilní nuklidy, ty 

mají nekonečnou dobu života. Druhou skupinu tvoří nestabilní nuklidy, ty podléhají 

samovolné změně ve složení nebo energetickém stavu, hovoříme o radioaktivní přeměně. 

4.2.1       Přírodní radionuklidy 

Přírodní radionuklidy dělíme do tří kategorií podle jejich vzniku a původu: 

a) Primární radionuklidy (původní, fosilní) 

Jedná se o radionuklidy, které vznikaly spolu s ostatními (stabilními) nuklidy při 

kosmické nukleogenezi termonukleárními reakcemi v nitrech hvězd. Tyto hvězdy poté 

vybuchly jako supernovy a  těmito prvky obohatily zárodečný oblak, ze kterého vzniklo naše 

Slunce a sluneční soustava. Radionuklidy se tedy staly součástí Země již při formování 

sluneční soustavy. V současnosti se však vyskytují pouze radionuklidy s velmi dlouhým 

poločasem rozpadu - větším než cca 108 roků. 

Nejrozšířenější primární radionuklid je draslík 40K, za ním následuje thorium 232Th. 

Nejdůležitější primárními radionuklidy jsou uran 238U a uran 235U. 

 

b) Druhotné radionuklidy (rozpadové produkty primárních radionuklidů) 

Druhotné radionuklidy vznikají rozpadem těžkých primárních radionuklidů. Přírodní 

radionuklidy 232Th, 238U a 235U se rozpadají alfa a později i beta rozpadem na jádra, která jsou 

také radioaktivní, podobně jako jejich následující rozpadové produkty.  
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c) Kosmogenní radionuklidy 

Dalšími přírodními radionuklidy jsou kosmogenní radionuklidy. Kosmogenní 

radionuklidy vznikají jadernými reakcemi při průchodu vysoko energetického kosmického 

záření, konkrétně jeho sekundární složky, zemskou atmosférou. Do této skupiny patří 

radiouhlík 14C a tritium 3H, což je isotop vodíku. V malém množství vznikají i některé další 

kosmogenní radionuklidy, jako např.35S, 7,10Be, 32P,  36Cl. 

4.2.2       Umělé radionuklidy 

Dnešní věda, technika, průmysl a zdravotnictví potřebují ke své funkčnosti nejen 

radionuklidy přírodního původu. Radionuklidy se tedy vyrábí i uměle.  

Umělé radionuklidy se poprvé dostaly do životního prostředí v r. 1945 po prvních 

zkouškách jaderných zbraní v atmosféře a zejména po prvním válečném použití bomb v 

Hirošimě a Nagasaki. 

 

4.3       Veličiny a jednotky 

V oblasti ionizujícího záření, pomocí veličin a jednotek, popisujeme téměř vždy 

stejnou situaci. Určitý zdroj záření, který vyzařuje záření do svého okolí, vytváří tedy pole 

záření, a toto záření působí na jakoukoli látku a člověka v jeho dosahu. Je zapotřebí definovat 

veličiny, které popisují  

• zdroje záření  

• pole záření  

• působení záření na látky  

• působení záření na člověka.  

 V tabulce č. 4.1 jsou shrnuty základní veličiny a jejich označení. 
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Tabulka 4.1 – Přehled veličin a jednotek 

 
Veličiny charakterizující zdroje záření 

 

Veličina Označení Jednotka Rozměr 

Poločas přeměny T s  

Přeměnová konstanta λ s-1  

Aktivita A Bq s-1 

Hmotnostní aktivita am Bq.kg-1  

Objemová aktivita av Bq.m-3  

 
Veličiny charakterizující působení záření na látku 

 

Dávka D Gy J.kg-1 

Dávkový příkon D. Gy.s-1  

 
Veličiny používané v radiační ochraně 

 

Ekvivalentní dávka HT Sv  

Efektivní dávka E Sv  

 

4.3.1       Veličiny charakterizující zdroje záření 

a) Poločas přeměny ===> T (s, min, h, r)  

Je to doba, ve které klesne počet atomů radionuklidu na polovinu jejich původního 

počtu. 

 

b) Přeměnová konstanta ===> λ (s-1) 

Vyjadřuje relativní rychlost rozpadu radionuklidu. 

 

c) Aktivita ===> A (Bq) 

Udává počet radioaktivních přeměn, tj. počet rozpadlých atomů, v radionuklidu za 

jednotku času. Becquerel [Bq] je jednotkou aktivity a má rozměr s-1, to znamená jednu 
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přeměnu za sekundu. Becquerel je jednotka velmi malá, proto se většinou používají její 

násobky (kBq, MBq, GBq atd.). Dříve se používala jednotka curie [Ci], když platí 1 Ci = 

3,7.1010 Bq. 

Aktivita radionuklidu není veličina neměnná, ale v čase klesá podle exponenciálního 

vztahu  

                                                                 
t

T
t eAA

693,0

0

−
⋅=   ,                     

                                                         

===>  A0 =>  počáteční aktivita radionuklidu v čase t = 0 (Bq)  

                 At  =>  aktivita radionuklidu v čase t (Bq) 

                  T  =>  poločas přeměny radionuklidu (s).  

 

Aktivita je závislá na hmotnosti radionuklidu. Závislost mezi aktivitou a hmotností 

radionuklidu můžeme odvodit ze vztahu:  

                                                

 

                                                                                             ,                     

 

ve kterém počet atomů nahradíme hmotností radionuklidu  

                                                                         

                                                                                      ,                            

                                                                                            

===>   m  =>  hmotnost radionuklidu (kg) 

                 M  =>  molární hmotnost radionuklidu (kg. kilomol-1) 

                  N  =>  Avogadrovo číslo ( 6,023.1026 kilomol-1).  

 

Po dosazení dostaneme  

                                                                        

                                                                     

                                                                                        ,                          

                                                                                             

 

                

                                                                                         

n
dt

dn
A λ=−=

N
M

m
n=

N
M

m
A λ=
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                                                                                         ,                        

 

===>   T  =>  poločas rozpadu radionuklidu.  

 

Pokud chceme radionuklid popsat dokonaleji je zapotřebí vztáhnout aktivitu k vhodné 

hmotnostní , objemové nebo plošné jednotce (např. kg, m-2). Pak obdržíme  

• hmotnostní aktivitu ===> am (Bq.kg-1) 

• objemovou aktivitu ===> av (Bq.m-3, Bq.l-1) 

• plošnou aktivitu ===> as (Bq.m-2). 

 

d) Energie emitovaných částic  

Energie emitovaných částic je důležitá veličina, a to ze dvou hlavních důvodů. Energie 

emitovaných částic je veličina, která jednoznačně charakterizuje radionuklidy. A druhý důvod 

je, že vlastnosti záření, jako jsou ionizace, rozptyl, dolet a další, na energii z velké míry 

závisí. Jednotkou energie je joule (J). V tomto odvětví fyziky se, ale používá elektronvolt 

(eV), nebo jeho násobky (keV, MeV atd.), kdy platí:  

=>  1eV = 1,6.10-13  J. 

4.3.2       Veličiny charakterizující působení záření na látku  

a) Dávka ===> D (Gy) 

Představuje energii záření, která se absorbuje v hmotnostní jednotce ozařované látky.  

Dávka má jednotku gray (Gy) s rozměrem J.kg-1 . Dávka 1 Gy tedy znamená, že v jednom 

kilogramu ozařované látky se absorbuje energie záření 1 J. Dříve se používala jednotka rad, 

kdy platilo: 

 =>1 rad = 0,01 Gy. 

 

b) Dávkový příkon ===> D (Gy.s-1) 

Představuje rychlost přeměny dávky. Dávkový příkon je definován jako změna dávky 

za jednotku času.   

Dávka a dávkový příkon se používají pro hodnocení přímo ionizujícího záření.  Nepřímo 

ionizující záření se hodnotí veličinami kerma a expozice.  

m
TM

N
A

693,0=



9 
 

4.3.3       Veličiny používané v radiační ochraně 

Jsou to veličiny vyjadřující působení ionizujícího záření na člověka. Vychází z dávky 

a berou v úvahu biologické účinky záření a radiosensitivitu tkání a orgánů.  

 

a) Ekvivalentní dávka v tkáni nebo orgánu ===> HT (Sv) 

Je definována vztahem  

                                              HT = wR  DTR     ,                      

 

===>   DTR  =>  střední dávka záření typu R ve tkáni nebo orgánu T (Gy)  

                        wR   =>  radiační váhový faktor příslušný záření typu R.  

 

 Jednotkou ekvivalentní dávky je sievert (Sv). Radiační váhový faktor je vyjádřením 

relativní biologické účinnosti jednotlivých druhů záření vzhledem k záření fotonovému.  

Hodnoty radiačního váhového faktoru jsou přehledně uvedeny v následující tabulce 4.2.  

 

Tabulka 4.2 – Hodnoty radiačního váhového faktoru 

 
Záření, Energie 

 
wR 

fotonové záření 1 

beta záření 1 

neutrony < 10 keV 5 

neutrony (10 až 100) keV  10 

neutrony (100 keV až 2 MeV)  20 

neutrony (2 až 20) MeV  10 

neutrony > 20 MeV  5 

alfa záření 20 

 

Tabulka dokládá, že biologické účinky beta a gama záření jsou stejné, zatímco  

biologické účinky alfa záření jsou dvacetkrát větší než záření beta nebo gama. Dávka 1 mGy 

vyvolá v případě beta a gama záření ekvivalentní dávku 1 mSv, v případě alfa záření 20 mSv.  

Vzhledem k tomu, že radiační váhový faktor pro beta a gama záření je jedna, je v 

tomto případě dávka číselně rovna ekvivalentní dávce.  
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a) Efektivní dávka ===> E (Sv)  

Efektivní dávka je součet vážených středních hodnot ekvivalentních dávek v tkáních 

nebo orgánech lidského těla  

  

                                              E = Σ wT  HT     ,                     

 

===>   HT  =>  ekvivalentní dávka v tkáni nebo orgánu (Sv)   

                        wT  =>  tkáňový váhový faktor. 

  

 Relativní míra přispění daného orgánu nebo tkáně k celkové zdravotní újmě 

způsobené rovnoměrným celo tělovým ozářením je vyjádřena tkáňovým váhovým faktorem. 

Jeho hodnoty jsou uvedeny v tabulce 4.3. 

 [3]  

 

Tabulka 4.3 – Hodnoty tkáňových váhových faktorů 

 
Tkáň, orgán 

 
wT 

gonády 0,20 
mléčná žláza 0,05 

červená kostní dřeň 0,12 
plíce 0,12 

štítná žláza 0,05 
povrch kostí 0,01 
tlusté střevo 0,12 

žaludek 0,12 
játra 0,05 
kůže 0,01 

ostatní tkáně a orgány 0,05 
 

 

4.4       Biologické účinky záření 

Biologické účinky záření závisí na druhu a energii záření, dávce a dávkovém příkonu a 

vlastnostech ozářené tkáně nebo orgánů. 

 

Biologické účinky záření dělíme na 
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•    => časné => jsou evidentní chvíli po ozáření většími jednorázovými dávkami 

                  => pozdní => jsou zřejmé po delším časovém intervalu 

 

•     => somatické => mají vliv na ozářeného jedince 

      => genetické => mají vliv na potomstvo ozářeného jedince  

 

•     => nestochastické => prahové, deterministické 

      => stochastické => neprahové  

 

Rozdělení účinků záření na stochastické a nestochastické je nejdůležitější, proto jsou 

tyto účinky v následujících odstavcích vysvětleny podrobněji. 

 

a) Nestochastické (deterministické) účinky  

Jsou to účinky, ke kterým dochází v důsledku ztráty schopnosti dělení velkého počtu 

ozářených buněk nebo jejich smrti. Jsou to účinky prahové, v případě překročení prahové 

dávky roste závažnost poškození přibližně lineárně s velikostí dávky (obr 4.1 ) 

 

 

 
Obrázek 4.1 - Účinky deterministické [3] 

 
 
Mezi deterministické účinky se řadí různé formy akutní nemoci z ozáření, radiační poškození 

kůže, poškození plodnosti, chronická radiodermatitida, poškození oční čočky.  
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b) Stochastické účinky  

Stochastické účinky jsou vyvolané změnami v genetické informaci buněk, které 

vznikly působením ionizujícího záření na buňky. Jsou tedy vyvolány mutacemi. Jsou to 

bezprahové účinky. S rostoucí efektivní dávkou roste pravděpodobnost výskytu poškození v 

ozářené populaci (obr.4.2)  

Mezi stochastické účinky řadíme zhoubné novotvary, somatické účinky, a genetické 

účinky, v obou případech se jedná o účinky pozdní, doba než se projeví může být mnoho let. 

[3]   

 

Obrázek 4.2 – Stochastické účinky [3] 
 
 

4.5       Dávkové limity 

Nejvyšší přípustné dávky, které mohou radiační pracovníci a jednotlivci z 

obyvatelstva obdržet, vyjadřují dávkové limity. Překročení dávkových limitů je z pohledu 

radiační ochrany nepřípustné. 

 

Rozdělení dávkových limitů:   

• obecné limity, limity stanovené pro obyvatelstvo  

• limity stanovené pro radiační pracovníky.  

 
Tabulka 4.4 uvádí konkrétní hodnoty limitů. 
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Tabulka 4.4 – Dávkové limity 

 
Obecné limity 

 
                                                     
                                                                 »   za kalendářní rok                          1 mSv 
             Efektivní dávka                                                              
                                                                 »   za dobu pěti po sobě 
                                                                        jdoucích kalendářních roků         5 mSv 
 
 
                                                                 »   v oční čočce za                            15 mSv 
                                                                        kalendářní rok 
            Ekvivalentní dávka 
                                                                 »   v 1 cm2  kůže za                           50 mSv 
                                                                        kalendářní rok                            
 
 

Limity pro radia ční pracovníky 
 
                                                   
                                                                 »   za kalendářní rok                          50 mSv 
             Efektivní dávka                                                              
                                                                 »   za dobu pěti po sobě 
                                                                       jdoucích kalendářních roků        100 mSv 
 
 
                                                                 »   v oční čočce za                            150 mSv 
                                                                        kalendářní rok 
            Ekvivalentní dávka 
                                                                 »   v 1 cm2  kůže za                           500 mSv 
                                                                        kalendářní rok                            
 

 

Vnější a vnitřní ozáření spolu určují efektivní dávku. Efektivní dávka se vztahuje na 

celo tělové ozáření, ekvivalentní dávka pouze na orgány a tkáně (kůže, oční čočka), kterými 

záření do těla vstupuje. 

 [3]  
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4.6       Ochrana před zářením 

Ochrana před zářením se provádí čtyřmi základními způsoby: 

 

a) Ochrana časem 

Doba po kterou se nacházíme v poli záření určuje velikost absorbované dávky. 

Zkrácením doby pobytu v záření vystaveném místě snížíme obdrženou dávku záření. 

 

b) Ochrana vzdáleností 

Dávkový příkon a intenzita záření jsou nepřímo úměrné druhé mocnině vzdálenosti od 

zdroje záření. 

 

c) Ochrana stíněním 

Stínění nabízí efektivní ochranu, provádí se vhodným absorbujícím materiálem, 

umístěným mezi zářič a člověka.  

 

d) Zabránění kontaminace 

Vedle nebezpečí vnějšího ozáření existuje i riziko kontaminace radioaktivními 

látkami, a to hlavně v případech, kdy pracujeme s otevřenými radionuklidy, které mají 

obvykle formu prášků, aerosolů, roztoků nebo plynů. Vnitřní kontaminaci lze předejít 

zabráněním proniknutí radionuklidů do organismu. 

 [4]  

 

5         Gama záření 

 

Gama záření vzniká při jaderných reakcích nebo při radioaktivním rozpadu. 

V dceřiném atomovém jádru se při radioaktivním rozpadu beta nebo alfa budí excitované 

hladiny, jejich deexcitace je provázena vysíláním elektronů vnitřní konverze nebo záření 

gama. Spektra gama záření mají diskrétní charakter, protože se jedná o jaderné přechody mezi 
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diskrétními jadernými hladinami, jejichž energie jsou určeny strukturou dceřiného jádra. 

Energie přeměny udává maximální energii záření gama a vychází z rozdílu hmotnosti 

mateřského a dceřiného jádra. Jádra, která se nacházejí poblíž linie stability, vykazují energii 

přeměny pohybující se od několika keV do několika málo MeV.  

Brzdný proces je rovněž zdrojem gama záření. Brzdné záření má spojité spektrum, 

které sahá od nulové energie až do maximální energie stejné s energií částice. Účinný průřez 

pro vznik brzdného záření je nepřímo úměrný čtvrté mocnině hmotnosti částice. Důležitý 

zdroj brzdného záření proto představují urychlovače elektronů (betatrony, mikrotrony), ve 

kterých brzdné záření vzniká ostřelováním terče, ve většině případů z těžkého kovu, svazkem 

urychlených elektronů.     

Jaderné reakce vyvolané nabitými částicemi nebo neutrony slouží jako další zdroj 

záření gama. 

Gama záření je elektromagnetické záření s velmi krátkou vlnovou délkou, pohybuje se 

v řádu 10-11 až 10-13 m. Gama záření obvykle doprovází alfa nebo beta záření. Energie fotonů 

gama záření udává vztah: 

 

 

                                                                                     ,                              

 

===>   h =>  Planckova konstanta  6,64 . 10-34  J.s 

            c =>  rychlost elektromagnetického záření ve vakuu, 3 . 108  m.s-1 

           λ  =>  vlnová délka záření (m). 

 

Interakce gama záření s látkovým prostředím se liší od interakce elektricky nabitých 

částic. Fotony při průchodu látkovým prostředím uvolňují elektricky nabité částice a předávají 

jim energii dostatečně velkou k tomu, aby byly schopné prostředí ionizovat a excitovat. Gama 

záření je záření nepřímo ionizující, které vyvolává tři následující interakce.  

[5] 

 

5.1       Fotoefekt 

Foton gama záření se setká s elektronem e- vázaným v atomovém obalu a odevzdá mu 

celou svou energii, poté zanikne. Při tomto absorpčním ději se energie fotonu použije na 

uvolnění elektronu z atomového obalu a na pohybovou energii vyraženého fotoelektronu. 

λ
c

hE =
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Elektron s takto nabytou energií se odpoutá z vazby v atomu a pohybuje se s kinetickou 

energií  Ee = Eg – Ev, která je dána rozdílem energie záření Eg a vazbové energie Ev elektronu 

v atomu. Fotoelektron e- se poté bude pohybovat a srážet s atomy, přičemž je bude ionizovat, 

až se nakonec zabrzdí. Volné místo po elektronu, který vyletěl fotoefektem (obrázek 5.1), 

zaujme elektron z vyšší slupky atomového obalu. Energetický rozdíl vazbové energie mezi 

vyšší a nižší slupkou bude vyzářen  v podobě kvanta (fotonu) elektromagnetického záření, 

vyzáří se charakteristické rentgenové záření. Při tomto ději nemusí nastat vyzáření 

charakteristického elektromagnetického záření, ale jako zástupný jev může dojít k odevzdání 

energie některému elektronu na vyšší slupce, který se uvolní a vyzáří jako tzv. Augerův 

elektron. Tento jev je občas interpretován jako proces vnitřní konverze rentgenova záření, i 

když stejně jako u vnitřní konverze záření gama se jedná o zástupný jev, při kterém se energie 

předává elektromagnetickou interakcí přímo, bez faktického vyzáření fotonu. 

[5] 

 
Obrázek 5.1 – Fotoefekt [2] 

 

5.2       Comptonův rozptyl 

V případě srážky fotonu gama záření s elektronem volným nebo pouze slabě vázaným, 

mu foton odevzdá pouze část své energie, od elektronu se odrazí a pokračuje v pohybu 

pozměněným směrem a s menší energií. Rostoucí hustota terčových elektronů v látce, tedy 

hustota látky a protonové číslo, zvyšuje pravděpodobnost Comptonova rozptylu. 

Pravděpodobnost tohoto jevu klesá se zvětšující se energií fotonů. Nejvíce se Comptonův 

rozptyl uplatňuje u gama záření středních a vyšších energií a dále v látkách s nízkým 

protonovým číslem (voda, tkáň). Comptonův rozptyl (obrázek 5.2) se může několikrát 

opakovat, až do doby, kdy foton opustí látku, nebo ztratí takové množství energie , že zanikne 

fotoefektem na jedné z elektronových hladin atomů. 

 [5] 
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 Obrázek 5.2 - Comptonův rozptyl [2] 

 

5.3       Tvorba párů elektron – pozitron 

V případě, že do látky vnikne foton gama záření o dostatečně vysoké energii, pak při 

svém průletu kolem jádra atomu se elektromagnetickou interakcí se silným Coulombovým 

polem jádra může foton gama záření přeměnit na dvojici elektronů elektron + pozitron 

(obrázek 5.3). Z dvojice elektron pozitron setrvává, po ionizačním zabrzdění, jako trvalá 

částice v látce pouze elektron. Pozitron anihiluje s jedním z dalších elektronů a vznikají dva 

fotony gama záření. Elektron-pozitronové páry nejčastěji vznikají při vysokých energiích 

gama záření a u látek s vysokým protonovým číslem.  

[5] 

 

  

Obrázek 5.3 - Tvorba párů elektron – pozitron [2] 
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6         Gama spektrometrie 

 

Ionizující záření je našemu pohledu skryto, abychom o jeho přítomnosti  mohli podat 

důkaz musíme jej zachytit a detekovat pomoci fyzikálních metod a vhodných přístrojů. 

Detekce ionizujícího záření nám jej pomůže zviditelnit a podrobit zkoumání jeho vlastnosti a 

v neposlední řadě tyto poznatky využít ve vědecko-technických, průmyslových a 

medicínských aplikacích. V této kapitole jsou uvedeny přístroje a metody pro detekci gama 

záření a pro měření jeho energie (gamaspektrometrie). 

 

6.1       Princip gama spektrometrie 

Spektrometrie gama záření se zabývá stanovením energie a intenzity jednotlivých 

diskrétních skupin fotonů záření gama, které jsou emitované zkoumaným radionuklidem nebo 

směsí radionuklidů. Ve spektru se konkrétní energetické skupiny fotonů gama zobrazují jako 

fotopíky, kdy poloha fotopíku na vodorovné ose spektra je určena energií záření, plocha 

(integrál) pod fotopíkem je určena intenzitou.  

U fotonů γ, které mají malou energii (≈ 0,1MeV) a tedy relativně velkou vlnovou 

délku (λ≈ 10-12 m), určujeme jejich spektrum pomocí difrakce na krystalové mřížce. Pro velké 

energie fotonů s energií γ záření (≥0,1MeV) používáme způsob měření prostřednictvím 

interakce s prostředím, kde vznikají nabité částice, které lze snadněji detekovat. 

  

Energii záření γ lze získat měřením součinitele zeslabení v důsledku interakce s 

látkou, který závisí na energii µ = nσ(Ek): n(x) je počet registrovaných γ fotonů po průchodu 

absorbátorem o tloušťce n(0), potom je součinitel zeslabení definován jako:     

 

                                                           
( )
( ) ( )x

n

xn µ−= exp
0    ,                                      

 

po zlogaritmování ho můžeme získat jako směrnici přímky  
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                                                    − µx = ln(n(x)) − ln(n(0))     ,                              

 

Závislost µ(Ek) je známa pro konkrétní materiály s dobrou přesností. 

Nejčastěji se pro měření energie γ záření používají scintilační nebo polovodičové 

detektory. Při absorpci monoenergetického záření γ se získá spektrum amplitud pulsů 

charakteristického tvaru, jednotlivé části odpovídají různým procesům, které proběhly při 

interakci γ fotonu s prostředím (fotoefekt, Comptonův rozptyl a výjimečně i tvorba párů 

elektron – pozitron). 

6.1.1       Energetická kalibrace  

Přesné určení energií a intenzit gama záření vyžaduje provedení energetické a 

účinnostní kalibrace detektoru. Energetická kalibrace spektrometrického detektoru se provádí 

stanovením správného měřítka na vodorovné ose a odráží skutečnost, že amplituda výstupních 

impulsů je úměrná energii záření absorbovaného v detektoru. Spolehlivá energetická kalibrace 

je zajištěna použitím několika linií gama záření o různých známých energiích. Pro 

energetickou kalibraci spektrometru gama záření se nejčastěji používají tyto etalonní 

radionuklidy: 

•    137Cs (γ 662 keV) 

•    60Co (γ 1173+1322 keV)  

•    241Am (γ 26,3+59,6 keV + X 11,9+13,9+17,8+20,8 keV) 

•    57Co (γ 122+136 keV) 

U spolehlivé energetické kalibrace (obrázek 6.1) musíme změřit spektrum alespoň u tří 

radionuklidů v oblasti energií, které jsou pro nás podstatné. Dále je nutné určit polohy 

fotopíků a takto získanými kalibračními body vést kalibrační přímku, průmětem hodnot 

z kalibrační přímky obdržíme energetickou kalibraci vodorovné osy. 

[9] 
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Obrázek 6.1 – Energetická kalibrace [9] 

 

6.1.2       Kalibrace detekční účinnosti  

Účinnostní kalibrace spektrometrického detektoru je náročnější. Detekční účinnost je 

výrazně závislá na energii gama záření a to podle křivky znázorněné na obrázku 6.2. Gama 

záření nízkých energií mají nízkou detekční účinnost, protože tyto fotony jsou pohlcovány 

vstupním okénkem a s velkými problémy pronikají do citlivého objemu detektoru. Z tohoto 

důvodu se z počátku detekční účinnost s rostoucí energií zvyšuje a u energie cca 60-100 keV 

dosahuje maxima. Poté detekční účinnost s rostoucí energií zvolna klesá, protože při vyšších 

energiích prolétá stále větší část fotonů gama záření citlivým objemem detektoru, přičemž 

nedochází k jejich pohlcení fotoefektem.  

 Absolutní kalibrace detekční účinnosti  vyžaduje změření několika spekter 

spektrometrických etalonů o přesně známé aktivitě, intenzitě gama záření různých energií. 

Dále je potřeba integrováním stanovit plochy pod fotopíky a takto vzniklými kalibračními 

body proložit kalibrační křivku, jak je znázorněno na obrázku 6.2. V případě, že stačí jen 

relativní kalibrace detekční účinnosti, můžeme použít vhodný radionuklid s několika liniemi 

gama záření a na základě známých poměrů jejich intenzit proložit kalibrační křivku. 

[9] 
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Obrázek 6.2 – Účinnostní kalibrace [9] 

 

6.2       Scintilační spektrometry     

Scintilační detektory ionizujícího záření (obrázek 6.3) pracují na základě vlastnosti 

některých látek reagovat světelnými záblesky (scintilacemi) na pohlcení kvant ionizujícího 

záření. Takto vzniklé světelné záblesky se pak elektronicky registrují pomocí fotonásobičů. 

Látky, které vykazují tuto vlastnost, jsou označovány jako scintilátory. Prvním používaným 

scintilátorem byl sirník zinečnatý aktivovaný stříbrem ZnS(Ag), který byl používán na výrobu 

stínítek skiaskopických rentgenových přístrojů, v minulosti se používal i kyanid platino-

barnatý . K detekci záření gama se však nejčastěji používá jodid sodný aktivovaný thaliem – 

NaI(Tl) a to ve formě monokrystalu.  

Do scintilačního krystalu vniká kvantum měřeného ionizujícího záření, tam se 

absorbuje a určitá část jeho energie se mění na záblesk (scintilaci) viditelného světla. U 

scintilačního krystalu je umístěn fotonásobič, což je speciální elektronka, která s vysokou 

přesností mění světlo na elektrický signál. Na fotonásobiči, konkrétně na vstupním okénku, je 

nanesena fotokatoda, tenká kovová vrstva o tloušťce cca 10-7cm, materiálem bývá cesium a 

antimon s nízkou výstupní prací elektronů. Uvnitř trubice je vakuum. Fotonásobič obsahuje 

soustavu elektrod, tzv. dynod, kterých bývá 8 až 12. Dynody jsou každá zvlášť napájeny 

kladným napětím, které se neustále zvyšuje. Fotony světelného záblesku ze scintilátoru 

dopadají na fotokatodu, ze které fotoelektrickým jevem vystřelují elektrony e-. Tyto elektrony 

začnou v elektrickém poli směřovat k nejbližší dynodě, na kterou je přivedeno napětí cca 

100V. Elektron dopadne na tuto dynodu s pohybovou energií cca 100eV a to má za následek 

vyražení 2 nebo více sekundárních elektronů z kovového povrchu dynody. Vyražené 

elektrony směřují k další dynodě, na kterou je přivedeno vyšší kladné napětí cca 200V. 

Energie, na kterou se urychlí, je dána rozdílem napětí (cca 100eV), opět vyrazí pro každý 
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elektron 2 či více sekundárních elektronů. Již se nejméně 4 elektrony pohybují k další dynodě, 

kde vyrazí opět dvojnásobný počet elektronů atd. Toto opakované násobení způsobí, že 

původně malý počet elektronů vystřelených z fotokatody dopadne na poslední dynodu v počtu 

105-108 elektronů. To je dostatečný počet k vyvolání spolehlivě měřitelného elektrického 

impulsu o amplitudě A na pracovním odporu R v elektrickém obvodu. Elektrický impuls se 

vede přes oddělovací kondenzátor C na zesilovač a další elektronické obvody k získání údajů. 

[9] 

 

 

 

Obrázek 6.3 - Principiální schéma scintilačního detektoru [9] 

 

6.2.1       Scintilační spektrum 

Máme situaci, kdy ozařujeme scintilační detektor gama zářením, které je 

monoenergetické. Opravdové spektrum tohoto záření má jednoduchý tvar jako na obrázku 6.3 

vpravo nahoře. Fotony gama záření se budou vzájemně ovlivňovat se scintilátorem 

fotoefektem, v tomto případě jsou při jediné interakci fotony pohlceny a odevzdají veškerou 

svou energii ionizujícímu elektronu, nebo Comptonovým rozptylem, kdy odevzdají jen část 

své energie a následně uniknou nebo vyvolají další interakci. Výška impulsu na výstupu 

fotonásobiče bude vždy úměrná energii, kterou foton gama záření skutečně ztratil ve 

scintalačním krystalu. Pokud vyneseme do grafu na vodorovnou osu velikost amplitudy A, 

tedy velikost výstupních impulsů z fotonásobiče, a na svislou osu počet impulsů n s touto 
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amplitudou A, obdržíme křivku scintilačního spektra gama záření, obrázek 6.3 vpravo dole. 

Názorněji je vzhled scintilačního spektra (obrázek 6.4 )  prezentován na obrázku níže. 

[9] 

 

 

Obrázek 6.4 – Scintilační spektrum  [9] 

 

6.2.2       Výhody scintilačního detektoru 

a) Vysoká detekční účinnost (citlivost) 

Mezi přednosti scintilačních detektorů patří vysoká detekční účinnost, která dovoluje 

pracovat se zdroji záření nízkých aktivit. V masivním scintilačním krystalu o poměrně vysoké 

hustotě a protonovém čísle se účinně absorbuje, a tedy detekuje, značná část gama záření. 

 

b) Krátká mrtvá doba 

Doba, po kterou trvá scintilace v krystalu je velmi krátká, jen asi 10-9s. Doba, během 

které procházejí elektrony a násobí se ve fotonásobiči, je taktéž velmi krátká - cca 10-8s. 

Doba, kterou zabere formování a zpracování elektrického impulsu v zesilovači a analyzátoru 

je u současné elektroniky cca 10-6sekundy, právě tato (nejpomalejší) doba je v celém 

spektrometrickém řetězci rozhodující. Mrtvá doba scintilačního detektoru je tedy asi 1µs.  

 

c) Spektrometrické vlastnosti 

Intenzita světelného záblesku ve scintilátoru je přímo úměrná energii kvanta, která se 

v něm pohltila. Intenzitě záblesku je přímo úměrný počet fotoelektronů emitovaných z 

fotokatody fotonásobiče. Násobný proces elektronů na dynodách je taktéž přesně lineární. 

Proto amplituda A výstupního impulsu z fotonásobiče je přímo úměrná energii detekovaného 
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záření. Amplitudovou analýzou výstupních impulsů ze scintilačního detektoru lze provádět 

energetickou analýzu detekovaného záření, tedy jeho spektrometrii. 

[9] 

6.2.3       Nevýhody scintilačního detektoru 

 K nedostatkům scintilačních detektorů se řadí horší energetická rozlišovací schopnost, 

nedostatečná časová stabilita fotonásobičů a teplotní závislost scintilační účinnosti krystalů a 

parametrů fotonásobiče  

 

6.3       Polovodičové spektrometry    

Polovodičový detektor pracuje na principu přímého elektrického využití ionizačních 

účinků záření, a proto se svým principem částečně podobá ionizační komoře, médium není 

plyn, ale vhodný polovodičový materiál. Polovodičový detektor je z elektronického hlediska 

dioda, která je zapojená v elektrickém obvodu s vysokým napětím cca 1000V - 2000V a přes 

velký ohmický odpor v nevodivém směru. V klidovém stavu tedy obvodem neprotéká 

elektrický proud. V případě, že vnikne do aktivní vrstvy detektoru, to je vrstva bez volných 

nosičů náboje, kvantum ionizujícího záření, ionizační energie vyvolá v polovodiči přeskok 

úměrného počtu elektronů do vodivého pásma a vznik elektron-děrových párů. Takto vzniklé 

elektrony se začnou v elektrickém poli přibližovat ke kladné elektrodě, díry se pohybují 

k záporné elektrodě. Krátký proudový impuls projde elektrickým obvodem, dále na 

pracovním odporu R vzniká napěťový úbytek a přes kondenzátor C se elektrický impuls vede 

k předzesilovači. Amplituda, resp. časový integrál, impulsu na výstupu zesilovače je přímo 

úměrná celkovému sebranému náboji, a je tedy přímo úměrná energii detekovaného záření. 

Amplitudovou analýzou výstupních impulsů lze provádět spektrometrickou analýzu energie 

detekovaného záření, stejně jako u scintilačních detektorů. Analogově-digitální konvertor 

zpracuje přivedené zesílené impulsy, které dále pokračují do paměti mnohokanálového 

analyzátoru, v jehož paměti se vypracuje výsledné spektrum.  
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Obrázek 6.5 – Schéma polovodičového detektoru [9] 

 

Sběr náboje, který se vytvoří v polovodiči ionizací, je poměrně dokonalý z celého 

citlivého objemu. Polovodičové detektory gama záření mají velmi dobrou energetickou 

rozlišovací schopnost, ve většině případů lepší než 1 keV. Tedy asi 30krát lepší než scintilační 

detektory. Disponují vysokým poměrem fotopíků ke spojitému Comptonovskému pozadí. Na 

rozdíl od scintilačních detektorů mají nižší detekční účinnost pro gama záření a též delší 

mrtvou dobu. Polovodičové detektory nalézají své uplatnění v činnostech, kde je zapotřebí co 

nejlepší energetická rozlišovací schopnost, např. v jaderné fyzice, neutronové aktivační 

analýze, rentgen-fluorescenční analýze. Všechny principy a zásady spektrometrie gama 

záření, zároveň principy energetické a účinnostní kalibrace, které byly rozebírány u 

scintilačního detektoru, jsou totožné i u polovodičového detektoru. 

K výrobě polovodičových detektorů se používají monokrystaly germania se stopovým 

prvkem lithia, detektory Ge(Li), nebo se vyrábějí ze superčistého germania HPGe (High 

Purity Ge). 

Aby byla zajištěna správná funkce polovodičových detektorů, je potřeba je chladit na 

teplotu kapalného dusíku. Některé nové typy polovodičových spektrometrů s HPGe již 

nemusejí být chlazeny kapalným dusíkem, používá se elektronický chladicí systém. 

Polovodičové detektory jsou v současné době nejpoužívanější, díky dobrému 

energetickému rozlišení a dostatečné účinnosti. Výhodou polovodičového detektoru je malá 

šířka zakázaného pásu a velmi dobrá rozlišovací schopnost. Mezi nevýhody patří především 

tepelný šum.  

[9] 
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6.4       Spektra záření   

Elektromagnetické záření rozdělené na jednotlivé vlnové délky tvoří spektrum záření. 

Po průchodu rozptylujícím zařízením, kterým může být hranol nebo difrakční mřížka, se 

paprsek rozloží na řadu dílčích paprsků tvořících spektrum, a to z důvodu, že každá vlnová 

délka se oproti původnímu směru odchyluje jinam. 

Na obrázcích 6.6 a 6.7 jsou znázorněna spektra radionuklidů 137Cs , 133Ba, 241Am a 57Co. 

 

 

                  Obrázek 6.6 – Spektrum 137Cs a 133Ba [11] 
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                       Obrázek 6.7 – Spektrum 241Am a 57Co [11] 
 

a) Čárové spektrum 

Obsahuje záření jen určitých vlnových délek, tzv. spektrální čáry, vlnové délky, které 

leží mezi těmito čárami zastoupeny nejsou. Přechody elektronů mezi diskrétními 

energetickými hladinami v atomovém obalu excitovaného atomu mají za následek toto čárové 

spektrum. Před spontánním přechodem elektronu mezi dvěma kvantovými hladinami za 

vyzáření fotonu musí být splněny podmínky zákonu zachování energie a zákonu zachování 

momentu hybnosti. Při přeskocích elektronů mezi vnějšími slupkami vznikají v oblasti 

viditelného světla optická spektra. Rentgenové záření vzniká při přechodu elektronů mezi 

vnitřními hladinami, kde jsou vyšší energetické rozdíly.  

 

b) Spojité spektrum 

V tomto spektru jsou i přes jejich různou intenzitu zastoupeny všechny vlnové délky. 

Záření se spojitým spektrem je emitováno tehdy, když atomy v látce jsou tak blízko u sebe, že 

interakce mezi nimi mají za následek vznik velkého počtu sousedních kvantových stavů s 

velmi malými energetickými intervaly, efektivně nerozeznatelnými od spojitého pásu energií.  

 [9] 
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7        Ovládání přístroje InSpectorTM   1000        

 

Přístroj InSpector 1000 (obrázek 7.1) je digitální mnohokanálový přenosný analyzátor 

s jednoduchým ovládáním. Je vhodný pro celní a hraniční kontroly, práce s odpadem, 

dozimetrické aplikace, a také sledování jaderných transportů. Přístroj nepřetržitě aktualizuje 

informace o radiačním riziku jako dávkový příkon, identifikuje naměřené nuklidy a ukazuje 

aktivitu nuklidů. 

 

• Spuštění přístroje         

Přístroj Inspektor 1000 se startuje krátkým stiskem tlačítka pro spuštění, poté je nutno 

vyčkat cca 1 minutu než se spustí měření. Po tuto dobu se na displeji objevují různá hlášení. 

Během spouštění bliká na spodní straně LaBr detektoru modrá Led dioda, po stabilizaci se 

rozsvítí trvale. Přístroj přejde do módu měření dávkového příkonu. 

 

• Módy měření 

 • Dávkový příkon   

 Základní obrazovka, jednotky měření  jsou trvale v (µSv/h) pouze při vysokých 

dávkových příkonech se jednotky přepínají na (mSv/h). Rozsahy přístroje se přepínají 

automaticky bez zásahu obsluhy pouze se graficky mění rozsah ručičkového ukazatele. 

 • Lokalizace záření 

Grafické zobrazení intenzity pole a jeho proměn. 

 • Identifikace nuklidů  

Po nabrání spektra vyhodnotí píky a vypíše do tabulky nuklidy, které identifikoval. 

 • Spektrometr  

Zobrazení naměřených spekter a jejich vyhodnocení. 
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• Ovládací prvky 

 

1. Napájení: Přepíná přístroj do stavů ON/OFF 

2. Napětí: Světelná kontrolka, která svítí, kdykoliv se nabíjí 

baterie 

3. Enter: Funkce je závislá na aktuálním režimu 

4. UP: Otevírá hlavní nabídku, která mění zobrazovaný režim 

5. Left: v nabídce posunuje vlevo 

6. Right: v nabídce posunuje vpravo 

7. Down: Opouští nabídku a vrací se na aktuální zobrazení 

8. Home: Vrací režim do hlavní nabídky 

 

Obrázek 7.1 – Ovládací panel [13] 

 

8       Analýza možnosti záchytu radionuklidů pomocí přenosného 

gama spektrometru InSpectorTM   1000 

 

Přenosným gama spektrometrem InSpector 1000 byly postupně analyzovány dva 

různé zdroje radionuklidu 137Cs a zdroj radionuklidu 60Co. Měření bylo realizováno 

v chemické laboratoři Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ve Frenštátě 

pod Radhoštěm. 

 Měření každého radinuklidu bylo rozděleno do tří částí, v závislosti na provedeném 

stínění zdroje záření. Nejprve byly radionuklidy podrobeny identifikaci přístrojem InSpector 

1000 bez stínění, poté byl zdroj záření stíněn plastem o tloušťce 2mm a nakonec hliníkem o 

tloušťce 3mm. U měření bez stínění se zdroj záření nejprve umístil přímo na čelo sondy a poté 

postupně do vzdálenosti 10,15,25,35,45 až 50cm, ovšem v závislosti na úspěchu nebo 

neúspěchu identifikace radionuklidu. 

 Doba nabírání signálu radinuklidu byla na počátku nastavena na 300s, pokud ve všech 

vzdálenostech od čela sondy byl radionuklid identifikován, měření se ukončilo na poslední 

uvedené vzdálenosti, tedy 50cm. V případě neidentifikace radinuklidu v určité vzdálenosti od 

čela sondy byla doba nabírání zvětšena na 600s a měření v dané vzdálenosti od čela sondy se 

opakovalo. Při identifikaci radinuklidu se posunul zdroj záření do větší vzdálenosti od čela 
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sondy a proběhlo měření se zvětšenou dobou nabírání, tedy 600s. Takto se postupovalo buď 

do okamžiku, kdy vzdálenost mezi zdrojem záření a čelem sondy byla 50cm nebo do situace, 

kdy vzdálenost zdroje záření od čela sondy byla menší než 50cm, ale gama spektrometr 

radionuklid již nedokázal identifikovat. Tehdy se doba nabírání zvětšila na naši maximální 

hodnotu 1000s a identifikace radionuklidu se v posledně měřené vzdálenosti opakovala. 

Pokud v dané vzdálenosti od čela sondy ani s dobou nabírání 1000s nebyl radionuklid 

identifikován měření bylo ukončeno, jestliže radionuklid identifikován byl, měření probíhalo 

s dobou nabírání 1000s až do vzdálenosti 50 cm od čela sondy. 

 V případě stínění zdroje záření plastem nebo hliníkem, bylo toto stínítko přiloženo 

vždy ke zdroji záření. U prvního měření se stíněním, tedy když měla být vzdálenost mezi 

čelem sondy a zdrojem záření 0cm, bylo mezi tyto dva předměty vsunuto stínítko, v případě 

plastu tedy byla opravdová vzdálenost zdroje záření od čela sondy 2mm a u stínění hliníkem 

3mm, tyto dvě malé vzdálenosti nebyly při analýze záchytu radionuklidu brány v potaz a to 

díky jejich naprosto zanedbatelnému vlivu na výsledek měření. 

 Při měření byl v jednotlivých vzdálenostech zaznamenán údaj o aktivitě 

identifikovaného radionuklidu. Jedná se však o hodnotu, která je pouze pomocná, neboť 

každé měření má jinou geometrii a spektrometr není na tyto geometrie kalibrován. Dávkový 

příkon se zobrazoval neustále, nezávisle na úspěšnosti identifikace radionuklidu, zaznamenán 

byl pouze v případě identifikace radionuklidu. Poslední zaznamenávaný údaj byla chyba 

měření.    

 

8.1        Identifikace radionuklidu 137Cs, EG1 

V prvním bloku měření byl zdrojem ionizujícího záření radionuklid  137Cs pod 

označením EG1. Identifikace tohoto radionuklidu, za podmínek bez stínění (tabulka 8.1), 

probíhala úspěšně až do vzdálenosti 35cm od čela sondy, při kontaktu zdroje záření s čelem 

sondy byla chyba měření 0,4% a ve vzdálenosti 35cm byla chyba měření 7,5%. Ve 

vzdálenosti 45cm od čela sondy nebyl radionuklid poprvé identifikován, byla zvětšena doba 

nabírání na  600s a měření ve vzdálenosti 45cm se opakovalo. Ani se zvětšenou dobou 

nabírání nebyl radionuklid gama spektrometrem identifikován a musela být proto doba 

nabírání zvětšena na 1000s. S maximální dobou nabírání byl radionuklid identifikován ve 

vzdálenosti 45cm, s chybou měření 5,5%, a dále i v největší vzdálenosti od čela sondy, 50cm, 

s chybou měření 6,1%. 
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Tabulka 8.1 – 137Cs, EG1, bez stínění 

Cs 137, EG1          BEZ STÍNĚNÍ 
 

Doba nabíraní: 300 s 

Vzdálenost  
(cm) 

Aktivita  
(Bq) 

Chyba  
(%)  

Dávkový příkon 
 (µSv/h) 

0 5,10e + 005 0,4 1,12 

10 2,89e + 004 1,7 0,21 

15 1,58e + 004 2,4 0,16 

25 5,75e + 003 5,5 0,15 

35 3,17e + 003 7,5 0,14 

45  NEIDENTIFIKOVÁNO 

Doba nabírání: 600 s 

45 NEIDENTIFIKOVÁNO 

Doba nabírání: 1000s 

45 2,15e + 003 5,5 0,14 

50 1,91e + 003 6,1 0,1 
 

Při stínění plastem zdroje záření radionuklidu  137Cs pod označením EG1, byl tento 

radionuklid identifikován do vzdálenosti 35cm, při kontaktu zdroje záření s čelem sondy byla 

chyba měření 0,4% a ve vzdálenosti 35cm byla chyba měření 7,2%. Ve vzdálenosti zdroje 

záření 45cm od čela sondy nebyl radionuklid identifikován s žádnou námi používanou dobou 

nabírání (tabulka 8.2). 
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Tabulka 8.2 – 137Cs, EG1, stínění plast 

Cs 137, EG1          STÍNĚNO PLASTEM 
 

Doba nabíraní: 300 s 

Vzdálenost  
(cm) 

Aktivita  
(Bq) 

Chyba  
(%)  

Dávkový příkon 
 (µSv/h) 

0 4,13e + 005 0,4 0,96 

10 3,31e + 004 1,5 0,22 

15 1,66e + 004 2,2 0,18 

25 5,95e + 003 4,5 0,15 

35 3,40e + 003 7,2 0,14 

45  NEIDENTIFIKOVÁNO 

Doba nabírání: 600 s 

45 NEIDENTIFIKOVÁNO 

Doba nabírání: 1000s 

45 NEIDENTIFIKOVÁNO 

 

Poslední analýza záchytu radionuklidu 137Cs pod označením EG1 byla provedena při 

stínění zdroje záření hliníkem (tabulka 8.3). Zdroj záření stíněný hliníkem byl identifikován 

jako radionuklid 137Cs do vzdálenosti 25cm. V následující vzdálenosti zdroje záření 35cm od 

čela sondy identifikován nebyl, vyzkoušeny opět byly doby nabírání 300,600 a 1000s. Při 

kontaktu zdroje záření s čelem sondy byla chyba měření 0,4% a ve vzdálenosti 25cm byla 

chyba měření 4,4%. 
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Tabulka 8.3 – 137Cs, EG1, stínění hliník 

Cs 137, EG1          STÍNĚNO HLINÍKEM 
 

Doba nabíraní: 300 s 

Vzdálenost  
(cm) 

Aktivita  
(Bq) 

Chyba  
(%)  

Dávkový příkon 
 (µSv/h) 

0 3,27e + 005 0,4 0,8 

10 3,04e + 004 1,6 0,19 

15 1,45e + 004 2,4 0,17 

25 6,27e + 003 4,4 0,17 

35  NEIDENTIFIKOVÁNO 

Doba nabírání: 600 s 

35 NEIDENTIFIKOVÁNO 

Doba nabírání: 1000s 

35 NEIDENTIFIKOVÁNO 
 

8.1.1       Analýza záchytu radionuklidu 137Cs, EG1 

Při identifikaci radionuklidu 137CS pod označením EG1 bez stínění byla s dobou 

nabírání 300s maximální chyba měření 7,5%, s dobou nabírání 1000s byl radionuklid 

identifikován i ve větších vzdálenostech a s menší chybou měření. U stínění plastem dosáhla 

chyba měření hodnoty 7,2%. U stínění hliníkem dosáhla chyba měření maximální hodnoty 

4,4%. Do grafu 8.1 jsou zaneseny zaznamenané chyby měření s dobou nabírání 300s. 

Graf 8.1 – 137Cs, EG1     
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8.2        Identifikace radionuklidu 137Cs, GR 135 

V druhém bloku měření byl zdrojem ionizujícího záření radionuklid  137Cs pod 

označením GR 135. Měření bez stínění (tabulka 8.4) identifikovalo radionuklid do 

vzdálenosti 15cm, při kontaktu zdroje záření s čelem sondy byla chyba měření 0,5% a ve 

vzdálenosti 15cm byla chyba měření 3,7%. Doba nabírání byla zvětšena na hodnotu 600s a 

proběhla analýza signálu vycházejícího ze zdroje záření ve vzdálenosti 25cm od čela sondy. 

Radionuklid byl za těchto podmínek identifikován, s chybou měření 4,7%, avšak v následující 

vzdálenosti 35cm identifikován nebyl a to ani při dalším měření s dobou nabírání 1000s. 

Tabulka 8.4 – 137Cs, GR 135, bez stínění 

Cs 137, GR 135          BEZ STÍNĚNÍ 
 

Doba nabíraní: 300 s 

Vzdálenost  
(cm) 

Aktivita  
(Bq) 

Chyba  
(%)  

Dávkový příkon 
 (µSv/h) 

0 2,63e + 005 0,5 0,64 

10 1,68e + 004 2,3 0,17 

15 8,07e + 003 3,7 0,17 

25  NEIDENTIFIKOVÁNO 

Doba nabírání: 600 s 

25 3,75e + 003 4,7 0,15 

35 NEIDENTIFIKOVÁNO 

Doba nabírání: 1000s 

35 NEIDENTIFIKOVÁNO 

 

Stínění radionuklidu 137Cs pod označením GR 135 plastem (tabulka 8.5) vykazovalo 

stejné výsledky v úspěšnosti identifikace, při daných dobách nabírání a daných vzdálenostech 

zdroje záření od čela sondy, jako při měření bez stínění. Při kontaktu zdroje záření s čelem 

sondy byla chyba měření 0,5% a ve vzdálenosti 15cm byla chyba měření 4%. Ve vzdálenosti 

zdroje záření 25cm od čela sondy, při době nabírání 600s, byla chyba měření 5,2%. 
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Tabulka 8.5 – 137Cs, GR 135, stínění plast 

Cs 137, GR 135          STÍNĚNO PLASTEM 
 

Doba nabíraní: 300 s 

Vzdálenost  
(cm) 

Aktivita  
(Bq) 

Chyba  
(%)  

Dávkový příkon 
 (µSv/h) 

0 2,15e + 005 0,5 0,62 

10 1,73e + 004 2,2 0,18 

15 7,50e + 003 4 0,16 

25  NEIDENTIFIKOVÁNO 

Doba nabírání: 600 s 

25 3,21e + 003 5,2 0,14 

35 NEIDENTIFIKOVÁNO 

Doba nabírání: 1000s 

35 NEIDENTIFIKOVÁNO 
 

První vzdálenost, za stínění hliníkem (tabulka 8.6), při které gama spektrometr 

neidentifikoval radionuklid 137Cs pod označením GR 135, byla 25cm. Při kontaktu zdroje 

záření s čelem sondy byla chyba měření 0,6% a ve vzdálenosti 15cm byla chyba měření 3,7%. 

Se zvětšenou dobou nabírání na 600s dokázal gama spektrometr radionuklid identifikovat ve 

vzdálenostech 25cm, chyba měření 5,1%, a 35cm, chyba měření 7%. Ve vzdálenosti zdroje 

záření 45cm od čela sondy nebyl radionuklid identifikován ani za doby nabírání 1000s.  
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Tabulka 8.6 – 137Cs, GR 135, stínění hliník 

Cs 137, GR 135          STÍNĚNO HLINÍKEM 
 

Doba nabíraní: 300 s 

Vzdálenost  
(cm) 

Aktivita  
(Bq) 

Chyba  
(%)  

Dávkový příkon 
 (µSv/h) 

0 1,98e + 005 0,6 0,53 

10 1,53e + 004 2,4 0,16 

15 7,89e + 003 3,7 0,14 

25  NEIDENTIFIKOVÁNO 

Doba nabírání: 600 s 

25 3,26e + 003 5,1 0,15 

35 2,12e + 003 7 0,14 

45 NEIDENTIFIKOVÁNO 

Doba nabírání: 1000s 

45 NEIDENTIFIKOVÁNO 

 

8.2.1       Analýza záchytu radionuklidu 137Cs, GR 135 

S rostoucí vzdáleností zdroje záření od čela sondy rostla i chyba měření (graf 8.2). Při 

identifikaci radionuklidu 137CS pod označením GR 135 bez stínění byla maximální chyba 

měření 4,7%. U stínění plastem dosáhla chyba měření maximální hodnoty 5,2%. U stínění 

hliníkem dosáhla chyba měření maximální hodnoty 7%. Do grafu 8.2 jsou zaneseny 

zaznamenané chyby měření s dobou nabírání 300s. 

Graf 8.2 – 137Cs, GR 135          
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8.3        Identifikace radionuklidu 60Co, EG3 

Ve třetím bloku měření byl zdrojem ionizujícího záření radionuklid  60Co pod 

označením EG3. Měření bez stínění (tabulka 8.7) s dobou nabírání 300s identifikovalo ve 

všech určených vzdálenostech zdroje záření od čela sondy radionuklid 60Co. Chyba měření 

byla při přiložení zdroje záření na čelo sondy 0,2% a do vzdálenosti zdroje záření 50cm od 

čela sondy vzrostla na 4,7%.  

 

Tabulka 8.7 – 60Co, EG3, bez stínění 

Co 60, EG3         BEZ STÍNĚNÍ 
 

Doba nabíraní: 300 s 

Vzdálenost  
(cm) 

Aktivita  
(Bq) 

Chyba  
(%)  

Dávkový příkon 
 (µSv/h) 

0 1,33e + 006 0,2 13,4 

10 1,07e + 005 0,7 1,1 

15 5,39e + 004 1,1 0,65 

25 2,23e + 004 1,8 0,35 

35 1,17e + 004 2,6 0,27 

45 7,27e + 003 3,7 0,22 

50 5,11e + 003 4,7 0,2 
 

Při stínění plastem (tabulka 8.8) zdroje záření radionuklidu  60Co pod označením EG3, 

byl tento radionuklid identifikován ve všech stanovených vzdálenostech. Chyba měření byla 

při přiložení zdroje záření na čelo sondy 0,2% a do vzdálenosti zdroje záření 50cm od čela 

sondy vzrostla na 4,2%.   
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Tabulka 8.8 – 60Co, EG3, stínění plast 

Co 60, EG3         STÍNĚNO PLASTEM 
 

Doba nabíraní: 300 s 

Vzdálenost  
(cm) 

Aktivita  
(Bq) 

Chyba  
(%)  

Dávkový příkon 
 (µSv/h) 

0 1,23e + 006 0,2 12,2 

10 1,06e + 005 0,7 1,03 

15 5,32e + 004 1,1 0,58 

25 2,13e + 004 1,8 0,34 

35 1,23e + 004 2,5 0,25 

45 6,99e + 003 3,6 0,23 

50 5,55e + 003 4,2 0,21 
 

Poslední analýza záchytu radionuklidu 60Co pod označením EG3 byla provedena při 

stínění zdroje záření hliníkem (tabulka 8.9). Zdroj záření stíněný hliníkem byl identifikován 

jako radionuklid 60Co ve všech stanovených vzdálenostech. Chyba měření byla při přiložení 

zdroje záření na čelo sondy 0,2% a do vzdálenosti zdroje záření 50cm od čela sondy vzrostla 

na 4,3%.   

Tabulka 8.9 – 60Co, EG3, stínění hliník 

Co 60, EG3         STÍNĚNO HLINÍKEM 
 

Doba nabíraní: 300 s 

Vzdálenost  
(cm) 

Aktivita  
(Bq) 

Chyba  
(%)  

Dávkový příkon 
 (µSv/h) 

0 1,25e + 006 0,2 12,3 

10 9,93e + 004 0,8 1,14 

15 5,03e + 004 1,1 0,6 

25 2,11e + 004 1,8 0,36 

35 1,09e + 004 2,7 0,28 

45 7,14e + 003 3,6 0,21 

50 5,62e + 003 4,3 0,19 
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8.3.1       Analýza záchytu radionuklidu 60Co, EG3          

S rostoucí vzdáleností zdroje záření od čela sondy rostla i chyba měření (graf 8.3). Při 

identifikaci radionuklidu 60Co pod označením EG3 bez stínění byla maximální chyba měření 

4,7%. U stínění plastem dosáhla chyba měření maximální hodnoty 4,2%. U stínění hliníkem 

dosáhla chyba měření maximální hodnoty 4,3%. 

 

Graf 8.3 – 60Co, EG3          
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9       Závěr 
 

Mobilní digitální spektrometr InSpectorTM  1000 s přídavnou LaBr sondou je moderní 

přenosný přístroj, který má široké použití v různých sférách. V České republice je dodáván 

firmou Canberra Packard s.r.o. Je to moderní spektrometr, který se uplatňuje v mobilní 

spektrometrii při vyhledávání zdrojů záření a identifikaci radionuklidů. Využívají jej ke své 

práci různé složky. Ve státní správě jsou to např.: Ministerstvo vnitra (Hasičský záchranný 

sbor, PČR-Útvar pro odhalování organizovaného zločinu), Ministerstvo obrany (spec. skupina 

chemického vojska Liberec-používá jej při misích), Celní správa, SÚJB. Dále je používán ve 

výzkumných ústavech, ekologických organizacích, nebo při výuce na VŠ. Oprava a údržba 

tohoto spektrometru je prováděna kvalifikovaným servisním zástupcem firmy, která jej 

distribuuje. Přístroj je možno ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii nechat ověřit na 

Českém metrologickém institutu - Inspektorátu pro ionizující záření (ČMI IIZ) Praha, pro 

měření a stanovení radionuklidů emitujících záření gama. Přístroj nelze používat jako 

stanovené měřidlo bez platného ověření.  

 

Konkrétně u HZS tento přístroj využívají Chemické laboratoře, kterých působí v ČR u 

HZS celkem pět. Jsou to specializovaná samostatná zařízení, která jsou mimo jiné určena pro 

radiační průzkum, monitoring prostředí a kontrolu kontaminace od zdrojů ionizujícího záření 

(ZIZ). Případů, ve kterých je tento mobilní spektrometr využíván, je mnoho. Jsou to např. 

záchyty ZIZ ve skládkách, při dopravních nehodách vozidel převážejících ZIZ, při ztrátách ve 

zdravotnických zařízeních. Týká se to především tzv. lokálních radiačních nehod, kdy jsou 

povolány složky IZS.  V roce 2009 byla pořízena pro tyto laboratoře nová technika, vzhledem 

k předsednictví ČR EU. Mezi ní pro InSpectorTM  1000 byla dodána nová LaBr sonda typu 

IPROL-1.    

 

V této práci byl využit pro měření a identifikaci radionuklidů přístroj Chemické 

laboratoře HZS MSK Frenštát p.R. Na 2 typech radionuklidů (60Co, 137Cs) bylo vyzkoušeno, 

do jaké vzdálenosti a v jakém měřícím čase je InSpectorTM  1000 schopen detekovat nízké 

hodnoty aktivit při vyhledávání ZIZ, a to jak bez stínění, tak se stíněním. Při měření bylo 

ověřeno, že při různých vzdálenostech a časech nabírání spekter nedošlo k výrazné chybě 

přístroje, tedy že jen v několika málo případech přesáhla chyba měření 5%, což dokazuje 

výbornou detekovatelnost ZIZ, které mají nízkou aktivitu. Právě tyto typy ZIZ se nejčastěji 
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dohledávají při radiačních nehodách, a bylo potřeba ověřit, jestli je tento mobilní spektrometr 

vhodný i pro takto nízké aktivity. Nešlo ani tak o přesnou hodnotu aktivity nebo dávkového 

příkonu, ale o důkaz, že InSpectorTM 1000 identifikuje v různých vzdálenostech typ 

radionuklidu s chybou ne větší než 5%. Tento cíl práce byl tímto splněn. Možnosti záchytu 

radionuklidů jsou uvedeny v následující tabulce 9.1. 

 

Tabulka 9.1 – Možnosti záchytu radionuklidů 

 

Radionuklid 

 

 

Aktivita 

(kBq) 

 

Stínění 

Poslední záchyt ve 

vzdálenosti 

(cm) 

Bez stínění 50 
Stíněno plastem 35 

 

137Cs, EG 1 
14,33 

Stíněno hliníkem 25 

Bez stínění 25 
Stíněno plastem 25 

 

137Cs, GR 135 
7,48 

Stíněno hliníkem 35 

Bez stínění 50 
Stíněno plastem 50 

 

60Co, EG 3 
48,49 

Stíněno hliníkem 50 

 

 Při dohledávání zdrojů se výjezdová skupina neřídí pouze hodnotou jediného 

přístroje, ale používá pro měření na ověření hodnot i další techniku. Závěrem lze říci, že 

z naměřených hodnot vyplývá, že InSpectorTM  1000 je vhodný jako terénní spektrometr pro 

identifikaci radionuklidů. Pokud bychom chtěli ověřit přesnou účinnost přístroje, museli 

bychom nastavit parametry poněkud jiné, a také vzít v úvahu různé faktory měření 

v laboratorních podmínkách. Toto přesné měření, ale nebylo předmětem zájmu této práce. 
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