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Anotace 

 POLÁK, V. Polovodičový gama spektrometr FALCON 5000. Ostrava, 2012, 58 stran. 

Diplomová práce na Fakultě bezpečnostního inženýrství Vysoké školy Báňské v Ostravě. Vedoucí 

diplomové práce doc. RNDr. Jiří Švec, CSc.    

 Diplomová práce se zabývá metodikou měření polovodičovým gama spektrometrem 

FALCON 5000 a využitím přístroje v praxi. 

V teoretické části věnuji pozornost právním předpisům v oblasti radioaktivity a statistice 

radiačních nehod v České republice. Dále jsou shrnuté poznatky o radioaktivitě a ionizujícím záření. 

Podrobněji jsem se zabýval využitím ionizujícího záření v praxi, gama spektrometrií a principem 

polovodičových detektorů.  

Praktická část práce je zaměřena na měření radioaktivity s polovodičovým gama 

spektrometrem FALCON 5000, popisem a zhodnocením výhod a nevýhod tohoto přístroje.  Cílem mé 

diplomové práce je stanovení vhodné metody měření, jejímž výsledkem je vypracování metodického 

listu. Dalším dílčím cílem je určení nejefektivnějšího využití přístroje v různých situacích. 

Klíčová slova: radioaktivita, ionizující záření, detekce, gama spektrometrie, polovodičový 

detektor.  

Annotation 

 POLÁK, V. Solid-state gamma spectrometer FALCON 5000. Diploma thesis at the Security 

Engineering Fakulty of Mining and Technical University in Ostrava. 2012, 58 p., Contributor 

advisor of the  diploma thesis doc. RNDr. Jiří Švec, CSc.    

 This diploma thesis inquires into the methodology of measuring with a solid-state gamma 

spectrometer FALCON 5000 and its practical exploitation.  

In the theoretical part I note the legal documents related to the radioactivity and to the 

statistics about the radiation accidents in the Czech Republic. Furthermore there are summarized detail 

findings about radioactivity and ionising radiation. I explore the use of ionising raditation in practice, 

gamma spectrometry and the principle of solid-state detectors. 

The applicative part of the work is focused on measuring of radioactivity with a solid-state 

gamma spectrometer FALCON 5000, description and evaluation of the advantages and disadvantages 

of the this device. The goal of my thesis work is to find an optimal method for measuring which 

results in elaboration of the methodic list. The subsequent aim is to establish the most effective way of 

use of the device in various situations.       

 Pivotal words: radioactive, ionizing radiation, detection, gamaspektrometry, solid-state 

detektor. 
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1 ÚVOD 

V dnešní době, ve které žijeme, nacházejí radioaktivní látky a ionizující záření čím dál 

větší využití. S touto skutečností vzniká nebezpečí ozáření nejen pro pracovníky se zdroji 

ionizujícího záření, ale také pro běžné obyvatelstvo, a s tím spjaté biologické účinky. Díky 

snadnější dostupnosti radioaktivních látek, vědeckotechnickému vývoji a globalizaci dochází 

také ke zvýšení hrozby nekonvenčního terorismu. Mezi hlavní vlastnosti ionizujícího záření 

patří, že je lidskými smysly nepostřehnutelné, a tudíž jeho odhalení, identifikace a ochrana 

před ním není jednoduchá.  

Aby bylo zabráněno nežádoucímu ozáření osob a životního prostředí, je nezbytné daný 

zářič objevit a určit jeho typ. Hasičský záchranný sbor k lokalizaci a určení daného zdroje 

záření často využívá přenosné gama spektrometry. 

V teoretické části jsou popsány právní předpisy v oblasti radioaktivity a stručná 

statistika radiačních nehod v České republice. Detailně jsem se zaměřil na využití ionizujícího 

záření v praxi, gama spektrometrii a princip polovodičových detektorů. Dále jsou shrnuté 

poznatky o radioaktivitě a ionizujícím záření, jsou vzpomenuté základy detekce a jejich 

historie, biologické účinky záření a ochrana před ionizujícím zářením. 

V experimentální části budu popisovat konkrétní typ polovodičového gama 

spektrometru, který může být při mimořádných událostech či teroristických útocích velmi 

nápomocný. Jedná se o novinku v České republice – gama spektrometr FALCON 5000. Tento 

přístroj má původ ve Spojených Státech Amerických, tudíž manipulace, možnosti využití 

a hlavně zkušenosti z měření nejsou zcela známy. FALCON 5000 byl v České republice 

zakoupen pouze pro výjezdovou činnost Hasičského záchranného sboru. 

Cílem mé diplomové práce je stanovení vhodné metody měření, jejímž výsledkem 

bude vypracování metodického listu. Dalším dílčím cílem bude určení nejefektivnějšího 

využití přístroje v různých situacích. V chemické laboratoři Hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje (dále je HZS MSK) ve Frenštátu pod Radhoštěm budou provedeny 

pokusy s radionuklidy o nízkých aktivitách, protože jejich záchyt je nejvíce problematický. 

V závěru diplomové práce budou shrnuty výsledky měření a určení možností použití přístroje 

v praxi. 
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2 REŠERŠE  

KOLEKTIV AUTORŮ. Principy a praxe radiační ochrany. Praha :  Státní úřad pro jadernou 

bezpečnost, 2000. 620 s. ISBN 80-238-3703-6. 

 Tato publikace obsahuje kromě teoretických principů a základů oboru také některé 

praktické návody a doporučení s cílem zdůraznit i požadavky praxe radiační ochrany 

vyplívající z nových právních předpisů. 

ULLMANN, V. Jaderná a radiační fyzika. Vyd. 1. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 

Fakulta zdravotnických studií, 2009. 173 s. ISBN 978-80-7368-669-7. 

 Autor v učebním textu podrobně podává výklad fyzikálních jevů v oblasti atomů, 

atomových jader, částic a záření, včetně aplikací a technických principů přístrojové 

techniky. Náplň této knihy dále tvoří popis biologických účinků ionizujícího záření 

a radiační ochrana. 

FUKÁTKO, T. Detekce a měření různých druhů záření. Vyd. 1. Praha : BEN – technická 

literatura, 2007. 180 s. ISBN 978-80-7300-193-3. 

 Publikace slouží k získání základních vědomostí v oblasti detekce a měření různých 

druhů záření. Jsou zde jednoduše a srozumitelně objasněny způsoby detekce 

ionizujícího záření   

GERNDT, J. Detektory ionizujícího záření. Vyd. 1. Praha : České vysoké učení technické 

v Praze, 1996. 164 s. ISBN 80-01-01229-8. 

 Tato skripta jsou věnována problematice detektorů ionizujícího záření. Pojednávají 

pouze o detektorech převádějících informaci o interakci záření na elektrický signál. 

Skripta také popisují informace z historie a vývoje detektorů ionizujícího záření. 

ULLMAN, V. Radiační ochrana [online]. [cit: 20.11.2011]. Dostupné z:  

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

 Webová stránka AstroNuklFyzika představuje řadu vzájemně propojených odborných 

pojednání v elektronické formě z oblastí jaderné a radiační fyziky. Dále podává 

základní rozdělení detekčních metod a přístrojů ionizujícího záření. V dalších 

kapitolách této stránky jsou podrobně popsány konkrétní druhy detektorů 

a spektrometrů, jejich principy, vlastnosti a technické konstrukce. Jsou zde také 

výstižná schémata k dané problematice. 
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3 PRÁVNÍ PŘEDPISY  

 [10], [13], [23], [25] 

 
V rámci České republiky se problematikou jaderné bezpečnosti a radiační ochrany 

zabývá zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 

(atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů a vyhláška Státního úřadu pro 

jadernou bezpečnost (dále jen SÚJB) č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně ve znění vyhlášky 

č. 499/2005 Sb. 

Příprava tzv. atomového zákona v České republice představovala dlouhý a složitý 

proces, který trval několik let. Zpomalení a zkomplikování přijetí atomového zákona 

způsobilo nedokonalé formulování požadavků a představ o jaderných zbraních. Před 

finalizací zákona se tuto problematiku podařilo vyřešit. 

 Celý tento složitý soubor znamená pro právnické i fyzické osoby působící v oblasti 

jaderné energie a ionizujícího záření povinnost dodržovat jeho ustanovení pod hrozbou 

vysokých sankcí. Atomový zákon také stanovuje podmínky, za nichž je prováděn státní dozor 

v této sféře, jehož výkonem je pověřen SÚJB. Tento zákon dále 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 nehod, 

 podmínky zajištění bezpečného nakládání s radioaktivními odpady. 

 

Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb. 

upravuje mimo jiné podrobnosti ke způsobu a rozsahu zajištění radiační ochrany při práci na 

pracovištích, kde se vykonávají radiační činnosti včetně podrobností pro vymezování, 

označování a oznamování nebo schvalování sledovaných nebo kontrolovaných pásem na 

těchto pracovištích. Tato vyhláška se nevztahuje na ozáření z přírodního pozadí, to je na 

radionuklidy obsažené přirozeně v lidském těle, na kosmické záření, které je běžné na 
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zemském povrchu, nebo na záření způsobené radionuklidy přítomnými v neporušené zemské 

kůře a na jiná ozáření z přírodních zdrojů ionizujícího záření nemodifikovaná lidskou 

činností.  

Kromě uvedeného zákona a vyhlášky je jaderná bezpečnost stanovena řadou národních 

norem, které jsou k dispozici na webových stránkách SÚJB pod odkazem „Legislativa“. 

(www.sujb.cz) 



  

   5 
 

4 STATISTIKA RADIAČNÍCH NEHOD V ČESKÉ REPUBLICE 

 [6], [11], [13], [14], [19], [25] 
 

Pod pojmem radiační nehoda máme na mysli událost, která má za následek 

nepřípustné uvolnění radioaktivních látek nebo ionizujícího záření či nepřípustné ozáření 

osob. Radiační nehoda, jejíž následky vyžadují naléhavé opatření na ochranu obyvatelstva 

a životního prostředí se nazývá radiační havárie. Mezi nejčastější radiační události patří 

nehody na pracovištích se zdroji ionizujícího záření. Jedná se zejména o nežádoucí ozáření 

osob uzavřenými zářiči a kontaminaci osob a pracovního prostředí otevřenými zářiči. 

Rozsah radiační nehody se dělí do třech stupňů závažnosti: 

 1. stupeň – drobná radiační nehoda mající omezený či lokální dosah; 

 2. stupeň – radiační nehoda způsobující závažnější ozáření nebo kontaminaci 

pracoviště; 

 3. stupeň – závažná radiační nehoda (havárie) spojená s únikem radioaktivních látek 

do životního prostředí; 

Z následujících grafů (graf 4-1, 2, 3) jsou patrné radiační nehody v České republice za 

rok 2008, 2009 a 2010. Použitá data v grafech byla čerpána z Výročních zpráv SÚJB. Za tyto 

roky SÚJB zapsal do svých statistik celkem 155 mimořádných případů souvisejících 

s nakládáním se zdroji ionizujícího záření, či činnostmi vedoucími k ozáření (mimo oblast 

jaderných elektráren). Nejvíce mimořádných případů bylo evidováno v roce 2008 a to 

62 případů.  

Statistika radiačních nehod v ČR v roce 2008

6%

2%3%

32%

57%

Záchyt vozidel transportující kontaminovaný materiál

Kontaminovaný komunální odpad
Nehoda na pracovišti vlivem lidské chyby

Nález 50 ks ionizačních hlásičů
Ostatní radiační události

 
Graf 4-1 Statistika radiačních nehod v ČR za rok 2008 
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Statistika radiačních nehod v ČR v roce 2009

7%

2%

9%

36%

46%

Záchyt vozidel transportující kontaminovaný materiál

Kontaminovaný komunální odpad
Nehoda na pracovišti vlivem lidské chyby

Nález zdroje při rušení cejchovny
Ostatní radiační události

 
Graf 4-2 Statistika radiačních nehod v ČR za rok 2009 

 
 

Statistika radiačních nehod v ČR v roce 2010

2%

2%

6%

6%

37%

47%

Záchyt vozidel transportující kontaminovaný materiál
Kontaminovaný komunální odpad
Nehoda na pracovišti vlivem lidské chyby
Krádež zubního rentgenového přístroje 
Kontaminovaný předmět v poštovní zásilce
Ostatní radiační události

 
Graf 4-3 Statistika radiačních nehod v ČR za rok 2010 

 

 
Z grafů můžeme pozorovat, že radiační události v České republice nejčastěji tvořily 

záchyty vozidel (železničních vagónů a automobilů) transportujících železný šrot, která byla 

na vstupech do hutních závodů nebo na šrotištích zachycena měřícími zařízeními. V mnoha 

případech byl náklad kontaminovaný přírodními radionuklidy (zejména 226Ra) a umělými 

radionuklidy (60Co). V některých případech byl v kovovém odpadu nalezen ionizační hlásič 

požáru.  
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K nejčastějším případům záchytů sběrných vozů s komunálním odpadem na vstupu do 

spaloven se jednalo o kontaminovaný zdravotnický materiál nebo o materiál pocházející 

z činností souvisejících s používáním radioaktivních látek. 

Mezi další časté radiační případy řadíme nehody na pracovišti se zdroji ionizujícího 

záření způsobené lidskou chybou. Vzhledem ke skutečnosti, že takové události se na 

pracovištích objevují každý rok, vyzval SÚJB všechna radioterapeutická pracoviště, aby přijal 

preventivní opatření, která tuto pravděpodobnost lidských chyb sníží na minimum. 

Všechny mimořádné události byly řešeny SÚJB, a to podle daných právních předpisů 

a pokynů. V případě, že došlo k nálezu kontaminovaných materiálů, byly tyto látky 

dohledány, izolovány, bezpečně uskladněny nebo uloženy, příp. uvolněny do životního 

prostředí. 

Při řešení radiačních nehod a havárií může být velmi užitečný gamaspektrometr 

FALCON 5000. V praktické části diplomové práce budou zkoumány výhody a nevýhody 

využití přístroje na místě nehody nebo v chemické laboratoři Hasičského záchranného sboru 

České republiky (dále jen HZS ČR). 
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5 RADIOAKTIVITA 

[2], [5], [6], [7], [12], [15], [16], [17], [19], [24] 

 
Radioaktivita je fyzikální jev, kdy se jádra atomů určitého prvku samovolně přeměňují 

na jádra jiného prvku. Při tomto ději je emitováno jaderné záření. Z celkového počtu známých 

nuklidů (asi 2000) je pouze 266 stálých. Ostatní jsou radioaktivní, tzn., že se samovolně 

přeměňují na jiný nuklid. 

Téměř do konce 19. století se vědci domnívali, že atomy jsou věčné a neměnné. První 

důkazy o tom, že existují látky, které vysílají neviditelné pronikavé záření máme z roku 1896, 

kdy francouzský fyzik H. Becquerel při pokusu s luminiscencí minerálů a krystalů zjistil, že 

některé látky, přestože je předtím neozáříme, produkují neviditelné záření. K pokusům 

používal uranové minerály, které vystavoval slunečním paprskům a podle zčernání 

fotografických desek zjišťoval jejich luminiscenci. Za nějakou dobu desku vyvolal. 

Překvapením byl černý obraz nerostu na původní desce. Objevil tak přirozenou radioaktivitu, 

za kterou získal v roce 1900 Rumfordovu medaili. Společně s manželi Curieovými získal poté 

i Nobelovu cenu. 

Manželé M. Sklodowská-Curieová a Paul Curie společně s G. Bémontem se dále tímto 

jevem také zabývali a objevili v uranové rudě i další prvky vysílající toto záření - polonium 

a radium. Tento jev pojmenovali radioaktivita. 

Přelom 19. a 20. století zaznamenal další důležitý objev v otázce radioaktivity.  

Novozélandský fyzik E. Rutherford, který bývá považován za zakladatele jaderné 

fyziky, rozlišil dvě složky záření – měkkou a tvrdou. Měkkou složku (nazval ji alfa) pohltí 

i list papíru, a její dolet je jen několik centimetrů, kdežto tvrdá složka (záření beta) je asi 

sto krát pronikavější a projde i tenkým hliníkovým plechem. Rutherford dokázal také to, že 

radioaktivita je samovolný rozpad atomového jádra, kdy se jeden prvek mění v druhý. 

Tomuto jevu se říká transmutace. I on získal v roce 1908 za svůj objev Nobelovu cenu. 

Počátkem 20. století rozšířil P. Villard Rutherfordovo rozdělení na záření alfa a beta 

ještě o jeden typ záření, a sice gama. Při pokusu s radiem zjistil, že emituje ještě další záření, 

které je schopno proniknout i desítkami centimetrů betonu. Nazval je záření gama. Brzy se 

však ukázalo, že se zde jedná o elektromagnetické záření s velmi krátkou vlnovou délkou. 
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Obrázek 5-1 Obecné schéma radioaktivní přeměny [22] 

 

Přirozená a umělá radioaktivita 

Z fyzikálního hlediska není mezi nuklidy, které se nacházejí v přírodě a nuklidy 

vzniklými jadernou reakcí žádný zásadní rozdíl. Jakmile vzniknou, ať už v přírodě nebo 

uměle, jejich chování je stejné. Umělou radioaktivitou se poprvé zabývali v roce 1934 

manželé F. Joliot-Curie a I. Joliot-Curieová. Hliníkovou desku ozařovali paprsky alfa, a když 

ozařování zastavili, mohli pozorovat, že ozářený hliník stále emituje záření. Došli tak 

k výsledku, že ozařováním vznikne nuklid fosforu P
30
15 a neutron, který se v přírodě 

nevyskytuje. 

V současné době je známo více než 1000 umělých radionulidů. Umělé radionuklidy se 

stávají součástí mnoha odvětví lidských činností. Připravují se průmyslově - odstřelováním 

atomových jader nabitými částicemi z urychlovačů nebo neutrony z jaderných reaktorů. 

Využití našly v odvětvích fyziky, chemie, zejména pak v jaderných elektrárnách, dále pak ve 

zdravotnictví, atd. 

 

Veličiny a jejich jednotky 

Veličiny a jejich jednotky používané v radiační fyzice a radiační ochraně se nacházejí 

v přehledné tabulce, která je umístěná v přílohové části mé práce, viz Příloha č. 1. 
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6 IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ 

[5], [6], [11], [15], [16], [17], [19]   

Ionizující záření je takové záření, které způsobuje ionizaci látky, kterou prochází, a to 

buď přímo, nebo sekundárně. Při ionizaci vznikají z neutrálních atomů dvě částice, které 

nazýváme ionty.  

Pro ionizující záření se taktéž používá názvu jaderné nebo radioaktivní záření. 

Ionizující záření, a zejména jeho vznik, souvisí se strukturou atomů.  

 

6.1 Vlastnosti radioaktivního rozpadu 

Radioaktivní rozpad se vyznačuje několika důležitými vlastnostmi: 

 mění chemickou podstatu látky, mění se složení atomového jádra a tím dochází 

k přeměně jednoho nuklidu v druhý, 

 je nezávislý na vnějších podmínkách – tlak, vlhkost, teplota, světlo atd., díky této 

vlastnosti je možné ionizující záření využívat i v praxi, 

 rozpad daného radionuklidu nelze nijak ovlivnit – zrychlit, zpomalit ani zastavit, tato 

vlastnost přináší značné komplikaci a potíže zejména při likvidaci radioaktivního 

materiálu a při radiačních nehodách, 

 radioaktivní záření nelze zaznamenat lidskými smysly a tudíž je pro člověka 

nebezpečné, jelikož nerozpozná, že je pod jeho působením, 

 je doprovázen třemi druhy záření – alfa, beta a gama. 
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6.2 Vlastnosti ionizujícího záření 

Podle charakteristických vlastností se ionizující záření dělí na záření alfa, beta a gama. 

V tabulce č. 6-1 jsou uvedeny vlastnosti jednotlivých druhů záření. 

ZÁŘENÍ ČÁSTICE 
CARAKTERISTICKÉ 

ZÁŘIČE 
IONIZACE DOLET INTERAKCE 

ALFA α jádra helia 226Ra, 239Pu, 241Am velká malý ionizace 

BETA β 
elektrony a 

pozitrony 
35S, 32P, 85Kr střední střední 

ionizace, elastický 

rozptyl, brzdné záření 

GAMA γ fotony 60Co, 137Cs malá velký 

fotoefekt, 

Comptonův rozptyl, 

tvorba páru elektron 

pozitron 

Tabulka 6-1 Vlastnosti radioaktivního záření 
 

 

6.3 Využití ionizujícího záření 

Ionizující záření je v dnešním moderním životě uplatnitelné téměř ve všech oblastech 

lidských činností, zejména pak v lékařství a v průmyslu. Radionuklidy zde používáme 

v podobě uzavřených nebo otevřených zářičů. 

Uzavřené se používají jako zdroje záření (alfa, beta, gama, RTG, neutrony). Z rozdílů 

vlastností záření dopadajícího a prošlého můžeme pak stanovit chemické a fyzikální 

vlastnosti, které tuto látku charakterizují. 

Otevřené používáme jako indikátory neboli stopovače. Slouží k prostorovému 

a časovému studiu procesů v soustavě, do které jsme radionuklid zavedli. 

Výhodou radionuklidových metod je např. to, že jaderné procesy nejsou závislé na vnějších 

podmínkách – tlak, vlhkost atd. Měření je vysoce citlivé, přestože může probíhat bez 

odebírání vzorků a bezdotykovými metodami. I přesto je ale třeba dbát na bezpečnostní 

hlediska, aby nedošlo k ozáření pracovníků nebo obyvatelstva. Musíme přesně dodržovat 

všechny požadavky a pravidla radiační ochrany, vše řádně zabezpečit, aby se zařízeními 

manipulovali pouze oprávněné osoby. Složitější zajištění je při manipulaci s otevřenými 

zářičemi. 
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6.3.1 Využití uzavřených zářičů 

 Měření tloušťky 

Podle tloušťky a povahy materiálu zvolíme typ zářiče – takže pro tenké materiály (papír) 

využíváme beta záření. Chceme-li měřit silnější materiály, zvolíme gama záření. Samotné 

měření probíhá na principu absorpce nebo rozptylu záření. Absorpce je citlivější a přesnější. 

 Hladinoměry 

Uzavřených zářičů využíváme i pro indikaci hladin. K samotnému měření se používají 

úrovnoměry. Po stranách nádrže umístíme zdroj záření a detektor proti sobě tak, aby svazek 

záření prošel místy, kde sleduje úroveň hladiny. 

Jedná se o bezkontaktní metodu, takže můžeme měřit hladiny v přetlakových i podtlakových 

nádržích, ale i hladiny vznětlivých či agresivních kapalin. 

 Hustoměry 

Hustoměry využíváme především v chemickém a potravinářském průmyslu. Principem 

měření hustoty je zeslabení gama záření při jeho průchodu měřeným materiálem. Tím může 

být kapalina, prášek ale podmínkou je, aby tloušťka byla konstantní. Pro měření hustoty 

můžeme využít i rozptylu (např. v geologických průzkumech). 

 Defektoskopie 

Defektoskopie zjišťuje vnitřní vady materiálu. Zeslabení ionizujícího záření je úměrné 

tloušťce a hustotě materiálu. Zeslabená část znamená zčernání filmu. Zdrojem může být např. 

technický rentgen atd. Takto zjišťujeme vady svárů, strojních součástí, odlitků atd. 

 Strukturní analýza 

RTG záření zde využíváme ke zjištění druhu, velikosti složek zkoumané látky. 

 Rentgenfluorescenční analýza 

Touto metodou zjišťujeme složení látek. Pro průmysl je to velmi vhodná metoda – je 

rychlá, přesná a nevyžaduje žádné chemické zpracování prvků.  

Interakcí RTG záření s analyzovanou látkou dochází k vyzařování gama záření. K ozáření se 

používají např. RTG lampy. Přenosné přístroje se scintilačním nebo proporciálním 

detektorem využíváme např. při vyhledávání rud, měření kovnatosti atd. 
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Pro přesnější a náročné chemické analýzy zvolíme laboratorní přístroje. S jejich pomocí 

stanovujeme množství stopových prvků v materiálech. Chceme-li stanovit kontrolu nějaké 

výroby, použijeme jednoúčelové přístroje. 

 Neutronová metoda měření vlhkosti 

Výhodou je, že se jedná o bezkontaktní a rychlé měření, které může probíhat i nepřetržitě. 

Obvykle používáme dva zdroje záření – neutronový zdroj a zdroj gama záření a dva 

detektory. Principem je rozptyl rychlých neutronů na jádrech vodíku. Využíváme skutečnosti, 

že jádra vodíku rozptylují a zpomalují rychlé neutrony nejsilněji ze všech prvků. Tuto metodu 

měření vlhkosti úspěšně využíváme např. ve stavebnictví, hutnictví či v chemickém průmyslu. 

 Neutronová aktivační analýza 

Vyznačuje se mimořádnou citlivostí, čehož využíváme zejména ke zjišťování stopových 

množství látek. Dochází při ní k aktivaci vzorku neutrony a měření záření uměle vzniklého 

radionuklidu. 

 

6.3.2 Využití otevřených zářičů 

Metody, při kterých využíváme radioaktivních indikátorů, slouží ke sledování chování, 

pohybu předmětů či chemických látek při nejrůznějších procesech (chemických, fyzikálních, 

atd.). Principem je připojení radioaktivního zářiče ke sledovanému předmětu a následné 

sledování pohybu detektorem. Problémem je volba vhodného radioaktivního indikátoru. Při 

výběru radionuklidu sledujeme druh záření, chemické a fyzikální vlastnosti a v neposlední 

řadě to, zda je možné zajistit radiační bezpečnost. 

V praxi je využíváme např. k měření rychlosti proudění různých materiálů, kapalin, při 

hledání netěsnosti potrubí, nevybuchlých náloží či při kontrole opotřebení materiálu. 
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7 ÚČINKY IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ 

[6], [11], [15], [16], [17], [19]    

 Chemické 

Chemickými účinky vyvolanými ionizujícím zářením se zabývá odvětví chemie nazvané 

radiační chemie. Zkoumá změny vyvolané absorpcí ionizujícího záření v látkách. Tyto změny 

někdy označujeme také jako radiolýza – rozklad látek způsobený zářením. 

Vliv záření je nejlépe prostudován u kapalin, zejména pak u vody. Největší využití však 

nacházíme u polymerů. Ozářené polymery mají lepší vlastnosti, především mechanické, jsou 

více odolné proti vlivu chemikálií a různým teplotám. Například z ozářeného polyethylenu 

vyrábíme smrštitelné fólie pro potravinářský průmysl, dále ozářených polymerů využíváme 

při výrobě izolace polovodičů a kabelů se zvýšenou izolační a tepelnou odolností. Někdy však 

vede ozáření polymerů k degradaci, jenž má na kvalitu negativní vliv, polymery praskají, 

drolí se a mají velmi malou odolnost. 

Jako hlavní význam využití ozáření polymerů spatřujeme v likvidaci odpadních plastů. 

Ozářením změníme částečně jejich vlastnosti a tím je lépe spálíme. 

 Biologické 

Pro zkoumání účinků ionizujícího záření na živou tkáň vznikl na počátku 20. století 

speciální obor – radiobiologie. Jeho vznik souvisí s koncem 2. světové války a s neblahou 

zkušeností s nukleárními zbraněmi. Krátce po zavedení rentgenového záření do lékařské 

praxe došlo k vedlejším účinkům- na ozářených místech byla kůže poškozená. Biologické 

účinky závisí na dávce záření. Není-li dávkový příkon příliš velký, mají buňky schopnost 

některá poškození opravit. Prakticky to znamená, že je-li záření rozloženo do několika malých 

dávek s časovou prodlevou, je poškození organismu menší. Míra poškození závisí dále také 

na druhu záření. 

 

Potřeba znát biologické účinky je důležitá i pro stanovení pravidel radiační ochrany, 

a také pro poskytování péče při poškození ozářením. 

Biologické účinky záření na buňku se projevují v zásadě dvěma způsoby: 

 

Smrt buněk – nastává v tzv. intervizi (období mezi dvěma děleními buňky), klidové období, 

dále poškození v průběhu dělení - tzv. mitotická smrt.  
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Projevem je neschopnost buňky dalšího dělení. Mitotická smrt nastává při malých dávkách. 

Z toho vyplývá, že smrtící účinky záření na buňky se nejvíce projeví v tkáních s rychlým 

buněčným dělením – krvetvorné orgány, zárodek atd. Smrt buněk způsobuje účinky 

deterministické (prahové). 

 

Mutace – buněčná porucha, při které se nenarušuje dělení buněk. Změny nastávají 

v genetické informaci buňky. Rozlišujeme mutace genové a chromozomové, dále mutace 

gametické, které se týkají zárodečných žláz a mutace somatické.  

Různé tkáně lidského organizmu se liší citlivostí k ozáření - radiosenzitivitou. Nejvyšší mají 

lymfoidní orgány, střevo, kostní dřeň a pohlavní orgány. Nejnižší pak svaly a centrální 

nervový systém. Mutace buněk způsobuje účinky neprahové (stochastické). 

 

K deterministickým účinkům dochází v důsledku ozáření vyšší dávkou záření, než je 

dávkový práh. Projevují se jako např. akutní nemoc z ozáření nebo radiační zánět kůže. Jde 

tedy o prahové účinky, to znamená, že ke změnám dochází až po překročení prahové dávky. 

Jako prahovou dávku označujeme takové ozáření, které vyvolá poškození u 1 až 5 % 

ozářených osob. Z následujícího grafu (graf 7-1) je patrné, že po překročení prahové dávky 

(1 až 3 Gy) roste závažnost poškození přibližně lineárně s velikostí dávky. 

 
Graf 7-1 Deterministické účinky [18]       

 

Do této kategorie řadíme např. akutní nemoc z ozáření, tzv. radiační syndrom, ke 

kterému dojde při jednorázovém ozáření. Důsledkem je pak poškození krvetvorných orgánů, 

trávícího systému atd. Projevuje se nevolností, zvracením, bolestí hlavy v prvních dnech. 

Pokud lidé nemoc z ozáření přežijí, následky zůstávají ve většině případů do konce života. 
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Dále sem patří poškození kůže, neboli radiační dermatitida a poškození plodu. Děti, 

které se narodí ozářeným matkám, se často rodí s poškozením očí, rozštěpem patra a celkovou 

zaostalostí. Vážné důsledky má radiace na plodnost, jak u mužů, tak u žen. 

 

Stochastické účinky jsou vyvolané důsledkem poškození malého počtu buněk nebo 

i buňky jediné. Změny na buňkách, které přežily ozáření, mohou vést ke vzniku nádorového 

onemocnění. Charakteristickým znakem těchto účinků je, že s rostoucí dávkou roste 

pravděpodobnost vzniku poškození, viz graf 7-2. S věkem pravděpodobnost poškození klesá. 

Nahodilý účinek spočívá v tom, že z ozářených osob se u někoho poškození projeví 

a u někoho ne. 

 
Graf 7-2 Stochastické účinek [18] 

 

Zhoubné nádory patří k nejzávažnějším pozdním somatickým účinkům ionizačního 

záření. Dále musíme zmínit i genetické změny projevující se u potomstva ozářených osob.  

 



  

   17 
 

8 OCHRANA PŘED IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM 

[6], [11], [13], [15], [16], [17], [19], [21], [23], [25],  

 
Ionizující záření má využití ve všech oborech lidské činnosti. Právě proto musíme 

zabezpečit a chránit lidský organismus před nebezpečím ozáření. Radiační ochrana 

představuje systém technických a organizačních opatření k eliminaci nežádoucího ozáření 

fyzických organismů (především osob) a k ochraně životního prostředí. Cílem radiační 

ochrany je vyloučení deterministických účinků ionizujícího záření a minimalizování 

stochastických účinků. Při zajišťování cílů radiační ochrany se využívá čtyř principů. Principu 

zdůvodnění, optimalizace, limitování a zajištění bezpečnosti zdrojů. 

Základním způsobem ochrany před zářením je snížení absorbované dávky ionizujícího 

záření v organizmu na minimum a tím podstatné omezení rizika nežádoucích 

deterministických nebo stochastických účinků záření.  

Riziko negativních důsledků na naše zdraví můžeme snížit několika způsoby: 

OCHRANA VZDÁLENOSTÍ – dávkový příkon klesá s druhou mocninou vzdálenosti od 

zdroje, na tento typ ochrany před radioaktivním zářením by mělo být pamatováno již při 

projektování pracoviště nebo při rekonstrukci.  

OCHRANA STÍNĚNÍM – využíváme u všech druhů záření s výjimkou záření alfa, které se 

celé absorbuje ve stěnách a obalech, intenzitu snižujeme absorbujícím materiálem s vhodnou 

tloušťkou, za nejvhodnější materiál pro odstínění záření gama považujeme olovo, dále 

wolfram, který má větší hustotu a díky tomu i větší absorpční schopnost. 

OCHRANA ČASEM - tzn. co nejkratší doba pobytu v blízkosti zdroje ionizujícího 

záření – ozáření pracovníka roste s dobou pobytu v blízkosti záření. Proto je třeba časté 

střídání pracovníků a nácvik pracovních postupů nejprve na neradioaktivních materiálech. 

Jestliže se na pracovišti vyskytují otevřené zářiče (roztoky, prášky, plyny, aerosoly) může 

dojit ke kontaminaci povrchu těla, tak i k vnitřní kontaminaci. Vnitřní kontaminace je 

považována za nejnebezpečnější, jelikož je organismus dlouhodobě ozařován „zevnitř“ a není 

možné záření odstínit. Radioaktivní látka se do těla může dostat požitím (ingesce), 

vdechnutím (inhalace) nebo přes kůži. Je tedy nezbytné kontaminaci radioaktivními látkami 

předcházet a tudíž dodržovat pravidla hygieny v kontrolovaném pásu (nejíst, používat 

ochranné rukavice, pláště, roušky, pracovat v digestoři atd.). 
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9 VLASTNOSTI GAMA ZÁŘENÍ 

[6], [15], [16], [17], [19], [22] 

 

Záření gama je vysokoenergetické elektromagnetické záření, které vzniká deexcitací 

vzbuzených hladin atomového jádra. Je charakteristické velmi krátkou vlnovou délkou 

řádu 10-11 až 10-13 m. Vzniká při jaderných reakcích nebo při radioaktivním rozpadu 

jádra. Záření gama vzniká jako průvodní jev ostatních záření, čisté gama zářiče bychom 

v přírodě nenašli.  Energie fotonů elektromagnetického záření můžeme vyjádřit podle 

Planckova vztahu: 

λ

c
hE =       (9-1) 

 

- h – Planckova konstanta, 6,64.10
-34

 J.s 

- c – rychlost elektromagnetického záření ve vakuu, 3.10
8
 m.s

-1
 

- λ -  vlnová délka záření, (m) 

 

Zdrojem gama záření jsou přirozené i umělé radionuklidy. K nejčastějším používaným 

zdrojům patří kobalt 60Co, Cesium 137Cs a Iridium 192Ir. Toto záření je charakteristické svou 

vysokou pronikavostí a platí pro něj exponenciální zákon absorpce. 

 

  (9-2) 

 

- I - intenzita záření po průchodu materiálem tloušťky x 

- I0 - původní intenzita  

- α -  lineární absorpční koeficient (konstanta charakteristická pro danou látku)  

 

Gama záření můžeme pouze zeslabit na úroveň pozadí, nikoli však zcela odstínit. V praxi se 

pro posouzení schopnosti pohlcovat záření zavádí tzv. polotloušťka materiálu, tj. tloušťka, která 

sníží intenzitu záření na polovinu. Interakce gama záření s látkou se od elektricky nabitých částic 

výrazně odlišuje. Při průchodu látkovým prostředím jsou fotony uvolňovány elektricky nabité 

částice, které jim předávají dostatečně velkou energii, aby byly schopné prostředí ionizovat 

a excitovat. 

x
eII

α−= 0
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9.1 Interakce gama záření s látkou 

Jestliže gama záření projde hmotným prostředím, může dojít k následujícím interakcím: 

Fotoefekt  

Foton gama záření předá veškerou svou energii pevně vázanému elektronu v atomovém 

obalu, a tím - je-li tato energie větší než výstupní práce elektronu - elektron z obalu uvolní. 

Tento jev je patrný z následujícího obrázku 9-1. Dojde-li k uvolnění elektronu z některého 

vnitřního orbitu, prázdné místo se zaplní elektronem z orbitu vyššího a přebytek energie se 

vyzáří ve formě fotonu.  Jeho energie je velmi malá, tudíž je většinou v okolním materiálu 

zcela pohlcen. Z tohoto důvodu lze na fotoefekt nahlížet jako na prakticky úplnou absorpci 

gama záření. Pravděpodobnost fotoefektu se zmenšuje s rostoucí energií gama záření a roste 

s atomovým číslem materiálu. Vyskytuje se nejčastěji u fotonů s nižší energií (řádově několik 

keV) a látek s vysokým atomovým číslem.  

 
Obrázek 9-1 Fotoefekt [22] 

 

Comptonův rozptyl  

Jedná se o interakci fotonů gama záření s volnými nebo jen velmi slabě vázanými 

elektrony. Foton gama záření předá část své energie volnému elektronu a rozptýlený foton pak 

s nižší energií letí dál v odlišném směru, viz obrázek 9-2. Se zvyšující se energií fotonů 

pravděpodobnost tohoto jevu klesá. Comptonův rozptyl je převládajícím typem interakce gama 

záření středních energií s látkami s malým atomovým číslem. 
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Obrázek 9-2 Comptonův rozptyl [22] 

 
 

Tvorba páru elektron-pozitron 

Má-li foton gama záření energii větší než 1,02 MeV a pronikne do blízkosti 

atomového jádra, může dojít k jeho pohlcení v elektrickém poli atomového jádra a vzniku 

páru elektron-pozitron, viz obrázek 9-3. 

Možný nadbytek energie pohlceného fotonu se projeví ve formě kinetické energie 

vytvořeného elektronového páru. U látek s vysokým protonovým číslem a při velmi vysokých 

energiích gama můžeme tento jev pozorovat nejčastěji. 

 
Obrázek 9-3 Tvorba páru elektron – pozitron [22] 
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10 DETEKCE IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ 

[3], [4], [6], [11], [15], [16], [17], [20]      

 
Přístroje a měřící metody jsou založeny na vlastnostech ionizujícího záření a jeho 

interakcích s hmotným prostředím. Základem je princip měnící se energie dopadajícího 

ionizujícího záření na elektrický signál, který se zpracuje, zaregistruje a vyhodnotí. Tyto 

přístroje můžeme používat nejen pro „zviditelnění“ ionizujícího záření, které je pro lidské oko 

neviditelné, ale umožňují zkoumat také jeho vlastnosti. Jejich uplatnění najdeme v řadě 

aplikací v průmyslu, medicíně a dalších oblastech. Podle účelu měření dělíme přístroje na: 

 

1. Radiometry 

2. Spektrometry 

3. Průmyslová radiometrická zařízení 

 

Detektory lze dělit dle časového průběhu detekce na kontinuální a integrální. 

Kontinuální nám poskytují průběžnou informaci o okamžité intenzitě záření. Po ukončení 

ozařování detektoru klesá signál výstupu na nulu či na hodnotu pozadí. Nejčastěji se 

setkáváme s detektory elektrickými, které pracují na tomto principu. 

U integrálních detektorů hodnota signálu roste s dobou, po kterou detektor ozařujeme. 

Po skončení ozařování detektoru je výsledek měření uchován. Do této skupiny můžeme 

zařadit zejména detektory fotografické a materiálové. Těmto přístrojům říkáme dozimetry. 

Změn vlastností látek (barva, teplota, vodivost, chemické složení, objem, apod.) působením 

ionizujícího záření využívají zejména materiálové detektory. Na stejném principu pracují 

např. filmové dozimetry, termoluminiscenční a stopové detektory. V praxi se uplatnily 

v osobní dozimetrii, dozimetrii životního prostředí, v oblasti monitoringu normální a havarijní 

situace. 

Nejčastěji však dělíme detektory do tří skupin a to podle principu detekce na 

elektrické, scintilační a samostatné detektory. 
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10.1 Vlastnosti detektorů 

Vlastnosti každého spektrometrického detektoru se posuzují dle energetické rozlišovací 

schopnosti, detekční účinnosti (citlivosti), úrovně šumu a časového rozlišeni.  

Energetická rozlišovací schopnost – energetické rozlišení detektoru lze 

charakterizovat jako rozdíl energií dvou částic, které mohou být ještě rozlišeny, neboli 

schopnost detektoru rozlišit od sebe záření dvou blízkých energií. Detekované záření můžeme 

ještě ve spektru rozeznat jako dva píky nebo taktéž jako pološířku fotopíku ∆1/2 (což odpovídá 

jeho šířce v poloviční výšce). Hodnota, kterou změříme, je závislá na energii Eγ (obyčejně se 

udává pro Eγ = 662 keV radionuklidu Cs137). Energetické rozlišení můžeme vyjádřit buď 

absolutně (v keV) nebo relativně (v %) podle následujícího vztahu: 

  
   Energetické rozlišení      (10-1) 

 

kde ∆1/2 je pološířka fotopíku  a Eγ je energie γ daná polohou středu fotopíku.  

Způsob určení relativní energetické rozlišovací schopnosti, resp. šířky v poloviční 

výšce (FWHM = Full Widhth and Half Maximum) je patrný z následujícího obrázku 

(obrázek 10-1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10-1 Energetická rozlišovací schopnost [8] 
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Pracujeme-li se scintilačními detektory běžných provedeních, pak pozorujeme 

energetické rozlišení okolo 10 %, u velkoobjemových je to pak 15 až 17 %. Právě nedokonalé 

energetické rozlišení scintilačního detektoru způsobí, že fotopíky dvou spektrálních linií 

záření γ2 a γ3 a blízké energie se spojí v jeden vrchol, viz obrázek 10-2.  

 
Obrázek 10-2 Scintilační spektrum [20] 

 
Detekční účinnost [%] – objektivní měření intenzity záření či počtu jeho kvant 

v daném místě nebo vzorku je úkolem radiometrických detekčních přístrojů. Se 100 % 

účinností, kdy přístroj detekuje každé kvantum analyzovaného vzorku, se v praxi takřka 

nesetkáme, jelikož to není z fyzikálních či konstrukčních důvodů možné. Detekční účinnost 

lze charakterizovat jako pravděpodobnost, že procházející ionizující záření detektorem bude 

ještě zaregistrováno. Celková detekční účinnost je podíl počtu zaznamenaných fotonů k počtu 

fotonů emitovaných zdrojem. Rozeznáváme dva druhy detekční účinnosti: 

 Absolutní detekční účinnost měření – je poměr počtu impulsů 

zaznamenaných detektorem k počtu kvant vyzářených zdrojem za daný 

časový interval. Absolutní detekční účinnost je závislá na absorpci záření, 

geometrickém uspořádání detektoru a zdroje a také na vlastní vnitřní 

účinnosti. 

 Vnitřní detekční účinnost detektoru – je poměr počtu impulsů 

zaznamenaných detektorem k počtu kvant, která vnikla do detektoru. Vnitřní 

detekční účinnost je skutečnou charakteristikou daného detektoru, určitého 

typu a dokonce i konkrétního kusu. Tato detekční účinnost je dána řadou 

fyzikálních a detekčních okolností (absorpční vlastnost konstrukčních 

materiálů, mrtvá doba, analýza signálu, účinný průřez atd.). 
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Úroveň šumu – úroveň šumu lze definovat jako úroveň rušení přenosu zpráv vlivem 

kvantového charakteru nosičů náboje. Šum způsobuje zhoršení energetického rozlišení 

detektoru. 

Časová rozlišovací schopnost (mrtvá doba) – minimální časový odstup mezi dvěma 

po sobě jdoucími impulsy, které lze ještě rozlišit. Časová rozlišovací schopnost je 

charakterizována tzv. mrtvou dobou, po kterou je detektor necitlivý k dalším částicím. 

Vlastnosti detektorů se dále posuzují dle mechanické, tepelné a elektromagnetické 

stability. 

Tato práce se zabývá měřením gama záření pomocí polovodičového spektrometru, tudíž 

této problematice budeme v následujících řádcích věnovat větší pozornost. 

 

10.2 Polovodičové a scintilační detektory 

Pro detekci gama záření se nejčastěji používají scintilační nebo polovodičové detektory. 

Scintilační detektory jsou z historického hlediska považovány za nejstarší způsob detekce 

jednotlivých těžkých nabitých částic. Pozorovatelé (Crookes, Regener 1908) počítali pomocí 

mikroskopu záblesky stínítka pokrytého vrstvou ZnS. Tomuto zařízení se říkalo spintariskop 

a jednalo se o tzv. „lidský scintilační počítač“. Práce s tímto přístrojem byla velmi náročná 

díky značným nárokům na zrak pozorovatele. V roce 1944 v Los Alamos National Laboratory 

(USA) vznikl první prakticky využitelný scintilační detektor. Tento přístroj použil Curran 

a Baker pro detekci světelných záblesků ZnS fotonásobiče. V roce 1947 byly objeveny 

scintilační vlastnosti organických i anorganických látek (antracen, NaI). Tyto objevy 

motivovaly výrobce k vývoji vhodnějších fotonásobičů. Až koncem šedesátých let byl 

představen a dále vyvíjen nový scintilátor BGO s vysokým protonovým číslem, avšak NaI 

zůstal dodnes nejpoužívanějším scintilačním detektorem fotonového záření s nejlepší 

energetickou rozlišovací schopností. 

Lepší výsledky přinesl nástup polovodičových detektorů, které využívaly rozdílného 

detekčního principu. Polovodičové detektory se začaly vyvíjet na začátku padesátých let, kdy 

k tomuto stavu přispěly náročné a velmi nákladné programy věnované studiu polovodičových 

monokrystalických materiálů (především Ge a Si). Zájem výrobců polovodičových 

elektronických součástek se záhy přesunul z germaniana na křemík, jehož oxid SiO2 s velmi 

dobrými izolačními vlastnostmi umožňuje výrobu integrovaných obvodů (mikroprocesorů). 

Pro velké protonové číslo (Z = 32) se germanium stalo velmi vhodným materiálem pro 

detektory fotonového záření.  
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Výroba polovodičových detektorů navázala na přerušený vývoj a pokračovala v hledání 

monokrystalů velkých průměrů (pro velké detekční objemy) a později k dosažení nejvyšší 

čistoty germania. Objev nejčistšího materiálu jaký dnes člověk dovede připravit, umožnilo 

vznik nové generace polovodičových detektorů fotonů (HPGe – High Purity Ge) 

nepotřebujících v mimoprovozní době chlazení. 

 

10.3 Porovnání vlastností polovodičových a scintilačních detektorů 

V následující tabulce (Tabulka 10-1) jsou shrnuty charakteristické vlastnosti 

polovodičových a scintilačních detektorů. Jsou zde patřičné výhody a nevýhody jednotlivých 

detektorů. 

 

POLOVODIČOVÉ DETEKTORY 

VÝHODY NEVÝHODY 

Vysoká energetická rozlišovací 
schopnost 

Teplotní závislost → nutnost chlazení 

Dobrá detekční účinnost Vysoká cena 

  Tepelný šum 

  Delší mrtvá doba 

SCINTILAČNÍ DETEKTORY 

VÝHODY NEVÝHODY 

Vysoká detekční účinnost Horší energetická rozlišovací schopnost 

Krátká mrtvá doba Nedostatečná časová stabilita fotonásobičů 

Cenová dostupnost 
Teplotní závislost scintilační účinnosti krystalů a parametrů 

fotonásobičů 

Provozní nenáročnost 
  

Tabulka 10-1 Vlastnosti polovodičových a scintilačních detektorů 
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10.4 Spektrometrie záření gama 

V této části se budeme zabývat principy spektrometrické analýzy. Gama záření je ve 

srovnání s ostatními druhy ionizujícího záření nejčastějším objektem spektrometrické 

analýzy.  

Spektrometrie záření gama se zaměřuje na stanovení energie a intenzity jednotlivých 

skupin fotonů gama záření emitovaných zkoumaným radionuklidem. Fotopíky se zobrazují ve 

spektru jako jednotlivé skupiny fotonů gama, přičemž polohu fotopíku na vodorovné ose 

spektra určuje energie záření a plochu pod fotopíkem určuje intenzita záření.  

 

10.5 Spektra 

Závislost počtu emitovaných částic záření na energii těchto částic se nazývá spektrum. 

Jedná se o stěžejní pojem pro popis γ záření. Rozlišujeme spektrum spojité a čárové. Spojité 

spektrum obsahuje všechny vlnové délky z daného rozsahu. Čárové spektrum obsahuje 

oddělené čáry, odpovídající jen některým energiím (nebo frekvencím). Význam energetických 

spekter spočívá v jednoznačném určení daného radionuklidu. Na následujícím obrázku 

(obrázek 10-3) je znázorněno scintilační spektrum radionuklidu 137Cs. Na začátku spektra lze 

spatřit elektronický šum a radiační šum okolí. Dále je na této křivce patrný pík zpětného 

rozptylu, který odpovídá rozptylu fotonu v okolním prostředí. Teprve potom se fotony dostaly 

do detektoru a dochází k neúplnému pohlcení fotonů, které odevzdaly pouze část své energie. 

Comptonův jev může vznikat pouze do určité mezní energie, poté je potlačen. Na konci této 

křivky je vidět výrazný fotopík, který odpovídá úplnému pohlcení fotonů v detektoru díky 

fotoefektu. Plocha pod tímto fotopíkem udává intenzitu daného zářiče. 

 
Obrázek 10-3 Scintilační spektrum radionuklidu 137Cs [20] 
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Na obrázku 10-4 jsou vyobrazena spektra pro radionuklidy 60Co, 137Cs, 22Na a 133Ba. 

 

 

 

Obrázek 10-4 Spekra radionuklidů 60Co, 137Cs, 22Na a 133Ba [1] 
 

 

 Na obrázku 10-5 je srovnání polovodičového spektra záření gama se spektrem 

scintilačním. Z obrázku je patrné, že germaniové detektory gama záření mají velmi dobrou 

energetickou rozlišovací schopnost. Uvádí se, že asi 30-krát lepší než detektory scintilační.  

 
Obrázek 10-5 Srovnání spektra polovodičového se spektrem scintilačním [20] 
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10.6 Princip polovodičových a scintilačních spektrometrů 

Polovodičové spektrometry pracují na principu vniknutí ionizujícího záření do 

vhodného polovodiče. Vzniknou elektron-děrové páry a proudový impuls. Detekční médium 

je tvořeno tuhou látkou – polovodičem. Z elektronického hlediska je polovodičový detektor 

považován za diodu zapojenou v elektrickém obvodě s vysokým napětím (cca 

1000 až 2000 V) přes velký ohmický odpor v nevodivém směru, takže v klidovém stavu 

obvodem neprotéká elektrický proud. 

Výhodou polovodičů je fakt, že energie nutná k vytvoření páru elektron-díra je řádově 

10krát menší, než energie nutná na vytvoření páru elektron-iont. Pro nejčastěji používané 

polovodičové materiály křemík a germanium je to 2,91 eV, respektive 3,66 eV. 

 Výsledkem je tedy, že energetická rozlišovací schopnost polovodičových detektorů je 

lepší než u plynových a scintilačních. V současné době lze polovodičové spektrometry 

považovat za nejvyužívanější, díky dobrému energetickému rozlišení a přijatelné účinnosti. 

 
Obrázek 10-6 Polovodičový spektrometr [20] 

 
Popis schématického principu polovodičových spektrometrů (Obrázek 10-6)  

Po vniknutí kvanta ionizujícího záření do aktivní vrstvy detektoru, způsobí ionizační 

energie v polovodiči přeskok úměrného množství elektronů do vodivého pásma a vznik 

elektron-děrových párů. Vzniklé elektrony se v elektrickém poli začnou pohybovat ke 

kladné elektrodě a díry k záporné. Elektrickým obvodem projde krátký proudový impuls, na 

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

vede k předzesilovači. Časový integrál impulsu na výstupu zesilovače je přímo úměrný 

celkovému odebranému náboji, a tedy energii, která se absorbovala při průchodu kvanta 

záření aktivní vrstvou detektoru. 
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Zesílené impulsy se vedou na analogově-digitální konvertor a odtud do paměti 

"mnohokanálového analyzátoru", realizovaného nyní v počítači, v jehož paměti se ukládá 

výsledné spektrum. 

 

Scintilační spektrometry jsou považovány za první pevnolátkové detektory. Pracují 

na principu scintilace, tj. schopnosti některých materiálů uvolnit po dopadu ionizačního záření 

fotonové záření. Scintilační vlastnosti nacházíme jak u anorganických látek - Zn(Ag), 

ZnS(Cu) atd., tak i u organických látek. Používají se např. naftalen, stilben, antracen, dále 

kapalné roztoky scintilačních látek v organických rozpouštědlech – např. v xylenu, benzenu 

a plastické látky. Výhodou je vysoká citlivost (téměř 100 %) a krátká mrtvá doba, která je 

nižší než 10-7 s. 

 
 

 
Obrázek 10-7 Scintilační spektrometr [20] 

 
Popis schématického principu scintilačních spektrometrů (Obrázek 10-7)  

Kvantum měřeného ionizujícího záření vstupuje do scintilačního krystalu, kde se 

částečně nebo úplně absorbuje a část jeho energie se přemění na záblesk viditelného světla 

(scintilace). Ke scintilačnímu krystalu je přiložen fotonásobič (speciální elektronka), která 

s vysokou citlivostí mění světlo na elektrický signál. Na vstupním okénku fotonásobiče je 

z vnitřní strany nanesena fotokatoda, což je tenká kovová vrstvička tloušťky cca 10-7 cm, 

materiálem bývá cesium a antimon s nízkou výstupní prací elektronů. Uvnitř celé trubice je 

vysoké vakuum. 
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Fotonásobič dále obsahuje soustavu elektrod, které se nazývají dynody, jejichž počet 

bývá cca 8 až 12. Na každou dynodu je přiváděno kladné napětí, které se postupně zvyšuje. 

Na fotokatodu dopadají ze scintilátoru fotony světelného záblesku, z níž fotoefelektrickým 

jevem vyrážejí elektrony e-. Vyražený elektron se v elektrickém poli začne zrychleně 

pohybovat k nejbližší dynodě, na které je přivedeno kladné napětí cca 100 V. 

Elektron na tuto dynodu dopadne s kinetickou energií cca 100 eV, což má za následek 

vyražení nejméně 2 či více sekundárních elektronů z kovového povrchu dynody. Tyto 

elektrony se pohybují k další dynodě, na níž je vyšší kladné napětí cca 200 V. Energie 

elektronů je dána rozdílem napětí (cca 100 eV), která opět vyrazí pro každý elektron 2 či více 

sekundárních elektronů. K další dynodě se tedy pohybují nejméně 4 elektrony, kde vyrazí 

opět dvojnásobný počet elektronů atd. Díky tomuto opakovanému násobení dojde k velkému 

znásobení počtu elektronů uvolněných z fotokatody a na poslední dynodu dopadne cca 

105 až 108 elektronů. Tento počet elektronů je dostačující k vyvolání dobře měřitelného 

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

impuls se přes oddělovací kondenzátor C vede na zesilovač a další elektronické obvody ke 

zpracování. 

 

10.7 Kalibrace 

Aby bylo zaručeno přesné stanovení energií a intenzit záření gama, je nutno provést 

energetickou a účinnostní kalibraci detektoru.  

Pro energetickou kalibraci spektrometrického detektoru je zásadní určení správného 

měřítka na vodorovné ose, které vychází ze skutečnosti, že amplituda výstupních impulsů je 

úměrná energii záření absorbované v detektoru. Přesná linearita celého elektronického řetězce 

však nemusí být zajištěna, jelikož mají na ni vliv různé úrovně napětí v elektronických 

obvodech. Pro spolehlivou energetickou kalibraci je vhodné použít několika linií záření gama 

o různých známých energiích. Mezi nejčastější etalonní radionuklidy řadíme: 241Am, 57Co, 
137Cs. 
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Podstatně náročnější je kalibrace spektrometru pomocí detekční účinnosti. Zde 

vycházíme ze skutečnosti, že detekční účinnost je výrazně závislá na energii záření gama. Pro 

malé energie záření gama je detekční účinnost nízká, jelikož tyto fotony jsou absorbovány 

vstupním okénkem a obtížně pronikají do citlivého objemu detektoru. Z tohoto důvodu 

detekční účinnost s energií roste a pro energie přibližně 60 až 100 keV dosahuje maxima. 

Poté detekční účinnost s rostoucí energií pomalu klesá, neboť při vyšších energiích 

stále větší část fotonů gama prolétá citlivým objemem detektoru, aniž by docházelo 

k pohlcení fotoefektem. 

 

Tuto skutečnost lze vyjádřit biexponenciální funkcí [20]: 

ηηηη(Eγγγγ) = P.(1- e-R1.Eγγγγ) . e-R2.Eγγγγ                         (10-2) 

R1 a R2 (> 0) jsou koeficienty udávající rychlost vzestupu a poklesu detekční účinnosti, které 

závisí na velikosti a materiálu detektoru a na absorbčních vlastnostech okénka.  

 

Další způsob kalibrace spektrometrických detektorů je pomocí kalibrování šířky píku. 

Některé detektory mohou vykazovat drift píku, tj. jeho posun. Tyto změny jsou způsobeny 

změnou teploty či důsledkem stárnutí. Abychom tomuto důsledku předešli, musíme tyto 

přístroje kalibrovat. Tento proces se musí provádět v místě s velmi nízkou úrovní pozadí.  
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11 GAMA SPEKTROMETR FALCON 5000 

[9] 
 

Falcon 5000 je přenosný elektricky chlazený HPGe spektrometr (Obrázek 11-1). Tento 

přístroj využívá vysoce čistý germaniový detektor s chlazením pulsní trubice s ultranízkým 

šumem a dále disponuje sofistikovaným spektroskopickým algoritmem, aby poskytoval 

nejvyšší přesnost identifikace radionuklidů. Falcon 5000 slouží k identifikaci a kvantifikaci 

radionuklidů. Další možností využití tohoto přístroje je k radiačnímu sledování. Zdroj 

ionizujícího záření může přicházet z libovolné geometrie. Může být přítomno i několik 

izotopů. Obecně lze říci, že jakmile je lokalizováno radiační pole, je zapotřebí jasně 

identifikovat všechny přispívající izotopy, jejich relativní aktivity a odlišit nezákonný 

radioaktivní materiál. Součástí přístroje je základní programový balík pro spektroskopii 

a gama analýzu Genie 2000.  

Tento přístroj byl zakoupen Hasičským záchranným sborem pro výjezdovou činnost 

jednotek požární ochrany ve Frenštátě pod Radhoštěm. 

 
Obrázek 11-1 FALCON 5000 [9] 

 

 
Obrázek 11-2 FALCON 5000 v laboratoři [foto: vlastní] 
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 Na obrázku  11-2 můžeme pozorovat stínění přístroje olovněnými cihlami a připojený 

zdroj energie, který neustále udržuje přístroj v online režimu. Olovněná zeť slouží především 

k odstínění pozadí. 

 
Samostatná jednotka přístroje se skládá z následujících komponentů (Obrázek 11-3): 

 HPGe detektor; 

 Trubice GM detektoru; 

 Chladič – kryostat a ovladač; 

 Mnohokanálový analyzátor Inspektor; 

 Modul WLAN/LAN; 

 Nabíječka interní baterie; 

 Globální systém polohování; 

 Neutronová sonda (volitelná možnost); 

 
Obrázek 11-3 Komponenty FALCON 5000 [9] 

 

K ovládání tohoto přístroje slouží PC Tablet (Obrázek 11-4), který s detektorem 

komunikuje přes drátové nebo bezdrátové připojení WiFi. 

 
Obrázek 11-4 PC Tablet [zdroj: vlastní] 
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FALCON 5000 poskytuje čtyři módy provozu: 

 Měření dávky a četností; 

 Vyhledávání radioaktivního materiálu nebo radiačně „horkých“ míst; 

 Identifikace radionuklidů s měřením aktivity; 

 Nabírání a analýza spektra; 

 
11.1 Ovládání přístroje FALCON 5000 

Před použitím se nejdříve musí provést stisknutí tlačítka síťového napájení a ověření 

komunikace mezi přístrojem a PC Tabletem. Dalším krokem je kontrola indikátoru baterie 

a teploty kryostatu. Jestliže je teplota -160 °C nebo nižší, je detektor připraven k použití. 

Následující postup spočívá v přepnutí režimu pohotovosti – Standy (jednotka v režimu šetřící 

baterii) do režimu provoz – Operate (zcela funkční). Přepnutí lze provést v horním panelu 

Falcon nebo v nabídce na Tabletu PC. 

Posledními kroky před použitím přístroje jsou kontroly kalibrací. V případě potřeby je 

nutné provést energetickou nebo účinnostní kalibraci s použitím Genie 2000. 

 

11.2 Indikátor stavu Falcon 5000 

V horní části přístroje se nachází pět indikátorů ukazující stav diagnostiky systému, 

teploty, komunikace s nadřazeným počítačem, stav nabití baterie a provozní stav systému. Viz 

obrázek 11-5. Přístroj FALCON 5000 může být napájen buď externím zdrojem nebo interní 

opakovaně nabíjitelnou Li baterií, která vydrží až 3 hodiny provozu.   

 
Obrázek 11-5 Indikátory stavu [9] 
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12 ANALÝZA VZORKŮ POMOCÍ PŘÍSTROJE FALCON 5000 

Měření dvou různých vzorků bylo provedeno v chemické laboratoři HZS MSK ve 

Frenštátě pod Radhoštěm, kde nám byly poskytnuty ty nejlepší podmínky. Nejedná se 

o výzkumné pracoviště, nýbrž o technické zařízení, které slouží jako podpora pro velitele 

zásahu při zjištění mimořádných událostí. Z důvodu radiační bezpečnosti byly zkoumanými 

vzorky zvoleny etalony o malé aktivitě (obrázek 12-1). Na začátku měření byla provedena 

účinnostní a energetická kalibrace přístroje pomocí kalibračního etalonu (obrázek 12-2).  

Analýza vzorků byla prováděna na třech různých místech objektu chemické laboratoře, 

z důvodu odhalení výhod a nevýhod tohoto přístroje. První měření dvou různých vzorků se 

uskutečnilo v laboratoři, kde byl přístroj odstíněn olovněnými cihlami. Další měření bylo 

provedeno v zásahovém vozidle HZS a poslední měření bylo realizováno za rohem budovy, 

viz obrázek 12-3. Hlavním důvodem pro volbu měření přes roh budovy, bylo odzkoušení 

WiFi komunikace a zajištění ochrany před ozářením pracovníka provádějícího měření s PC 

Tabletem. Aby bylo dosaženo co nejpřesnějšího měření, byl u všech provedených analýz 

zkoumaný vzorek umístěn na střed hlavy detektoru a bylo zahájeno měření. Pro vyhledání 

a identifikaci zdroje záření byl použit jednoduchý režim provozu, na který je FALCON 5000 

standardně nastaven. 

 

             Obrázek 12-1 Etalony [foto: vlastní]                    Obrázek 12-2 Kalibrační etalon [foto: vlastní] 

 

 
Obrázek 12-3 Nákres měření přes roh budovy 
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12.1 Měření č. 1 – laboratoř 

V následující tabulce (Tabulka 12-1) se nacházejí vyhledané a identifikované nuklidy 

v analyzovaném vzorku č. 1. V příloze č. 2 je vložen kompletní report z měření, kde jsou 

uvedeny všechny zdroje ionizujícího záření a jejich dceřiné prvky. V reportu jsou také 

vypsány všechny lokalizované a analyzované fotopíky včetně jejich energií. Nejvíce 

nebezpečným zdrojem gama záření je považován nuklid 137Cs. 

 

 

VZOREK Č. 1 – LABORATOŘ 

NUKLID ENERGIE (keV) AKTIVITA (Bq) NEJISTOTA AKTIVITY 

40
K 1461,00  3,76142E+004  1,21365E+003 

60
Co 1173,24  3,20721E+003  1,11191E+002 

133
Ba 53,16  8,48385E+003  1,10798E+003 

137
Cs 661,66 1,27857E+004  3,69766E+002 

226
Ra 53,23  1,55567E+004  4,38229E+003 

232
Th 74,81  9,97340E+002  9,15249E+001 

Tabulka 12-1 Vzorek č. 1 – laboratoř 
 

 

Na obrázku 12-4 je patrný spektroskopický náhled, který zobrazuje údaje spektra 

zkoumaných nuklidů. Spektroskopický displej se skládá z šesti částí: lišta titulku, datový 

řádek, spektrum, informační stránky, lišta hlášení a stavový řádek. Níže uvedená obrazovka je 

rozdělena na horní a dolní část. Na dolní části obrazovky je znázorněno aktuální spektrum 

identifikovaných nuklidů. V horní polovině obrazovky je pohled na zvětšenou oblast 

vybraného spektra. Toto zvětšení poskytuje informace a náhled na specifické fotopíky. 

Zkoumané spektrum obsahuje tzv. oblasti zájmu (ROI), které označují oblasti spektra 

obsahující energetické údaje jednoho nebo více nuklidů. Červeně označený fotopík vyjadřuje 

oblast zájmu jediného fotopíku dobře odděleného od ostatních. Pokud oblast zájmu obsahuje 

více fotopíků navzájem se překrývajících budou označeny modře. Stejným způsobem lze 

popsat i následující náhledy spektroskopie, viz obrázek 12-5,6,7. 
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Obrázek 12-4 Spektrum gama záření [foto: vlastní] 

 

V následující tabulce (Tabulka 12-2) se nacházejí vyhledané a identifikované nuklidy 

v analyzovaném vzorku č. 2. V příloze č. 3 je vložen kompletní report z měření, kde jsou 

uvedeny všechny zdroje ionizujícího záření a jejich dceřiné prvky. Nejvíce nebezpečným 

zdrojem gama záření je považován nuklid 137Cs. 

 

VZOREK Č. 2 – LABORATOŘ 

NUKLID ENERGIE (keV) AKTIVITA (Bq) NEJISTOTA AKTIVITY 

40
K 1461,00 3,92762E+004  1,24291E+003 

60
Co 1332,50 1,59598E+002  3,10969E+001 

137
Cs 661,66 7,27447E+002  4,89436E+001 

226
Ra 74,82 1,42760E+003  1,15388E+002 

232
Th 74,81  8,68916E+002  7,16753+001 

Tabulka 12-2 Vzorek č. 2 – laboratoř  
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Na následujícím obrázku (Obrázek 12-5) je zobrazeno spektrum gama záření 

zkoumaného vzorku. Z obrázku jsou patrné fotopíky vyhledaných nuklidů. 

 

 
Obrázek 12-5 Spektrum gama záření [foto: vlastní] 

 
 
12.2 Měření č. 2 – zásahové vozidlo 

V následující tabulce (Tabulka 12-3) se nacházejí vyhledané a identifikované nuklidy 

v analyzovaném vzorku č. 1. Výsledky jsou s malými odchylkami v aktivitě a nejistotě 

aktivity téměř stejné s analyzováním stejného vzorku v chemické laboratoři. Odchylky byly 

údajně způsobeny horší manipulací či nepřesnou geometrií. Geometrie byla přerušená 

z důvodu postavení přístroje na přívodní kabel elektrické energie. 

 

VZOREK Č. 1 – ZÁSAHOVÉ VOZIDLO 

NUKLID ENERGIE (keV) AKTIVITA (Bq) NEJISTOTA AKTIVITY 

40
K 1461,00  2,86342E+003  1,34812E-001 

60
Co 1173,24  4,76589E+004  1,89765E+003 

133
Ba 53,16  7,98760E-002  1,10987E+002 

137
Cs 661,66  1,39872E+004  2,87656E+002 

226
Ra 53,23  2,76980E+003  3,39087E+002 

232
Th 74,81  8,98652E+002  7,67890E-003 

Tabulka 12-3 Vzorek č. 1 - zásahové vozidlo  
 



  

   39 
 

Na obrázku 12-6 je zobrazeno spektrum gama záření zkoumaného vzorku. Na obrázku 

jsou patrné fotopíky vyhledaných nuklidů. 

 

 
Obrázek 12-6 Spektrum gama záření [foto: vlastní] 
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V následující tabulce (Tabulka 12-4) se nacházejí vyhledané a identifikované nuklidy 

v analyzovaném vzorku č. 2.  

 

VZOREK Č. 2 – ZÁSAHOVÉ VOZIDLO 

NUKLID ENERGIE (keV) AKTIVITA (Bq) NEJISTOTA AKTIVITY 

40
K 1461,00 1,04737E+000  3,28699E-002 

60
Co 1332,50 8,83144E-001  1,91885E-002 

137
Cs 661,66 1,76506E-002  1,78060E-003 

226
Ra 74,82 2,98566E-002  1,78060E-003 

232
Th 74,81  1,81724E-002  1,83650E-003 

Tabulka 12-4 Vzorek č. 2 - zásahové vozidlo 
 

Na obrázku 12-7 je zobrazeno spektru gama záření zkoumaného vzorku. Na obrázku 

jsou patrné fotopíky vyhledaných nuklidů. 

 

 
Obrázek 12-7 Spektrum gama záření [foto: vlastní] 
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12.3 Měření č. 3 – přes roh budovy 

Při analýze vzorku přes roh budovy docházelo k častým výpadkům komunikace mezi 

přístrojem a PC Tabletem, který byl připojen pomocí WiFi sítě. Ve výsledku nebyl nuklid ve 

vzorku identifikován. Viz výňatek z reportu měření. (Obrázek 12-8). Z této skutečnosti je 

patrné, že měření s přístrojem FALCON 5000 přes železobetonovou překážku pomocí WiFi 

komunikace je neuskutečnitelné. V takovém případě by se muselo využít kabelového 

propojení, aby nedocházelo k těmto výpadkům. 

 

Obrázek 12-8 Výňatek z reportu měření [foto: vlastní] 
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13 VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ 

V následujícím textu jsou interpretovány výsledky měření a stanoveny výhody 

a nevýhody přístroje FALCON 5000. Tyto výsledky umožní určit nejefektivnější využití 

přístroje v různých situacích. Na základě výsledků bude vypracován metodický list, který 

může najít své uplatnění u organizací využívající tento přístroj. 

 První měření bylo zahájeno v chemické laboratoři HZS, které probíhalo bez větších 

komplikací. Ojediněle nastala situace, kdy přístroj zahlásil chybu komunikace nebo 

nedostatečné chlazení přístroje. Po krátké časové pauze pokračoval přístroj dále v analýze 

zkoumaných etanolů o nízké aktivitě. Po každém měření byl na přenosný disk uložen report, 

kde se zobrazil kompletní seznam vyhledaných a identifikovaných nuklidů. Tento report dále 

obsahoval výčet nalezených a analyzovaných fotopíků včetně kanálů a energií příslušných 

vzorků. Z prvního i druhého analyzovaného vzorku byl považován jako nejnebezpečnější 

zdroj záření nuklid 137Cs. Po ukončení měření v laboratoři byl přístroj odpojen od zdroje 

elektrické energie a přenesen do zásahového vozu HZS, který se nacházel v garáži.  

V zásahovém voze bylo realizováno druhé měření se stejnými vzorky. Abychom mohli 

vzorek umístit na střed hlavy detektoru, museli jsme přístroj otočit na zadní stranu, kde se 

nacházel přívod elektrické energie, a tudíž geometrie vzorku na detektoru byla přerušená. 

Z tohoto důvodu docházelo k rozdílům ve výsledcích oproti měření v laboratoři. V laboratoři 

byl tento problém vyřešen odstíněním a vypodložením přístroje. Při měření ve voze jsme 

pozorovali jako jasnou nevýhodu přístroje dlouhou dobu, kdy se muselo čekat, až se kryostat 

opět nachladí na -160 ºC. Vzhledem ke stísněnému prostoru ve voze HZS byla manipulace 

s přístrojem velmi nesnadná.  

Konečné měření mělo být realizováno přes roh budovy z důvodu ochrany před ozářením 

pracovníka s PC Tabletem. Jak už bylo uvedeno, přístroj komunikoval s PC Tabletem pomocí 

WiFi sítě. Přes železobetonovou stěnu docházelo k častým výpadkům komunikace. Ve 

výsledku měření nebyl nuklid vyhledán. Z této skutečnosti vyplývá, že měření přes 

železobetonovou překážku je uskutečnitelné pouze pomocí kabelového propojení. 

Falcon 5000 se ukázal jako velmi citlivý a spolehlivý přístroj, který dokáže vyhledat 

a identifikovat radionuklidy o nízké aktivitě. Spektroskopický software Genie 2000 je 

uživatelsky srozumitelný a pro začátečníka i dobře pochopitelný. Za největší výhody považuji 

vysokou energetickou rozlišovací schopnost a dobrou detekční účinnost. 

 

 



  

   43 
 

Jak bylo uvedeno výše, FALCON 5000 byl zakoupen pro výjezdovou činnost HZS. To se 

při podrobném obeznámení s přístrojem a provedení analýz vzorků ukázalo jako ne zrovna 

vhodná volba. Po odpojení přístroje z přívodu elektrické energie se muselo dlouhou dobu (cca 

25 minut) čekat na opětovné nachlazení kryostatu, aby mohlo být zahájeno měření. Přístroj 

váží přibližně 15 kg, tudíž nutná manipulace s ním ve stísněném prostoru zásahového vozidla 

je velmi problematická. Transportní kufřík, který slouží k přepravě přístroje je také poměrně 

těžký.  

Za největší nevýhodu polovodičového gama spektrometru FALCON 5000 považuji 

teplotní závislost, tedy nutnost chlazení přístroje.  

Na následujícím obrázku (Obrázek 14-1) je žlutou šipkou vyznačeno místo možného 

umístění přístroje FALCON 5000 v zásahovém vozidle a transportní kufřík. Křeslo ve vozidle 

je fixně upevněno k podlaze ve směru jízdy, tudíž manipulace se vzorky a práce s přístrojem 

je uživateli nevyhovující. Přístroj není vhodný do terénu, kde se vyskytují nečisté vzorky 

např. kvůli požáru, které se musí dále upravovat. Pro tyto situace bych navrhoval využít jiný 

přenosný přístroj např. GR-135-IDENTIFIKÁTOR. 

FALCON 5000 může být v terénu využit například k orientačnímu měření silných zdrojů 

záření. 

 

 

 
Obrázek 13-1 Zásahové vozidlo a transportní kufřík [foto: vlastní] 
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14 NEJEFEKTIVNĚJŠÍ VYUŽITÍ PŘÍSTROJE FALCON 5000 

[14] 

Z výše popsaných výhod a nevýhod je znatelné nejvhodnější využití přístroje 

FALCON 5000. Přístroj je dle mého zvážení ideální k měření tzv. gama stopy v chemických 

laboratořích HZS či k analýze transportovaných vzorků z mimořádných událostí. Své 

uplatnění najde především v chemických laboratořích vědeckovýzkumných organizací. Mezi 

tyto organizace patří níže uvedené: 

 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) 

Hlavním úkolem Státního úřadu pro jadernou bezpečnost je dozor při využívání 

jaderné energie a ionizujícího záření, v oblasti radiační ochrany a v oblasti jaderné, chemické 

a biologické ochrany. Vykonává státní správu a je tedy jejím ústředním orgánem ve smyslu 

zákona č. 2/1969 Sb. (úplné znění z. č. 122/1997 Sb. - §2). V čele stojí předseda, který je 

jmenován vládou ČR. Úřad je rozčleněn na Úsek jaderné bezpečnosti, Úsek radiační ochrany 

a Úsek řízení a technické podpory. 

 Úřad má samostatný rozpočet a je přímo podřízen vládě ČR. Jeho úkoly jsou dané 

zákonem č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový 

zákon), zákonem č.19/1997 Sb., a zákonem č. 281/2002 Sb., a patří mezi ně tyto povinnosti: 

 vykonávání státního dozoru nad jadernou bezpečností, jadernými položkami, fyzickou 

ochranou jaderných zařízení, radiační ochranou a havarijní připraveností v prostorách 

jaderného zařízení nebo pracoviště se zdroji ionizujícího záření;  

 stanovení podmínek a požadavků radiační ochrany obyvatel a pracovníků se zdroji 

ionizujícího záření (např. stanovení limitů ozáření, vymezení kontrolovaných pásem), 

určení zóny havarijního plánování a požadavků havarijní připravenosti držitelů 

povolení dle atomového zákona;  

 monitorování stavu ozáření obyvatelstva a pracovníků se zdroji ionizujícího záření;  

 koordinace činnosti radiační monitorovací sítě na území České republiky a zajišťování 

mezinárodní výměny dat o radiační situaci;  

 vedení státního systému evidence a kontroly jaderných materiálů, státních systémů 

evidence držitelů povolení, dovážených a vyvážených vybraných položek, zdrojů 

ionizujícího záření, evidence ozáření obyvatelstva a pracovníků se zdroji ionizujícího 

záření; 
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Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany (SÚJCHBO) 

 

Hlavní náplň činnosti Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i. 

tvoří aplikovaný výzkum a vývoj zaměřený na rozšiřování znalostí i vývoj praktických 

prostředků. Tyto prostředky jsou využitelné v oblasti radiační ochrany a ochrany před 

chemickými a biologickými látkami, které mohou být zneužitelné jako zbraně hromadného 

ničení. 

Ústav se dále zabývá odbornou činností v oborech, kde se provádějí činnosti na 

základě požadavků zřizovatele, dalších státních orgánů a organizačních složek státu nebo 

územních samosprávných celků. Tyto činnosti vycházejí ze zákona č. 341/2005 Sb. 

o veřejných výzkumných institucích. SÚJCHBO také poskytuje na vyžádání již zmíněných 

orgánů odborné poradenství, expertizy, testování, zjišťování neznámých látek a další obdobné 

činnosti. 

Tato organizace rovněž spolupracuje s ostatními složkami Integrovaného záchranného 

systému ČR. 

Služeb této organizace mohou využít právnické i fyzické osoby a to v oblasti měření 

přírodní radioaktivity, testování a analýz chemických látek. Je možné využít i speciálních 

zařízení jako např. toxikologická komora, klimatická komora, která umožňuje nastavení téměř 

libovolných parametrů. Všechny tyto služby jsou prováděny za úhradu v rámci činnosti jiné, 

ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb. k využití aktuálně volných kapacit. 

Jako zajímavost můžeme uvést, že v rámci SÚJCHBO se podílí na spolupráci 

i Autorizované meteorologické středisko, které provádí jako jediné v ČR kalibraci a testování 

měřidel objemové aktivity radonu a ekvivalentní objemové aktivity radonu. 



  

   46 
 

Ústav jaderného výzkumu ŘEŽ (ÚJV) 

 

Tato organizace se zaměřuje na využití jaderných technologií v různých oborech. 

Zabývá se také dlouhodobě udržitelnou energetikou se šetrným vlivem na životní prostředí. 

Ústav jaderného výzkumu Řež (ÚJV) poskytuje široké spektrum expertiz a služeb 

provozovatelům jaderných elektráren v České republice i v zahraničí. Spolupracuje 

a podporuje centrální orgány ČR v oblasti strategického řízení energetiky a nakládání 

s radioaktivními odpady. Rovněž zajišťuje nezávislou odbornou expertizu pro Státní úřad pro 

jadernou bezpečnost. Podílí se také na rozvoji a využití ionizujícího záření a ozařovacích 

služeb pro základní a aplikovaný výzkum. Působí v oblasti zdravotnictví a průmyslu. 

Poskytuje výzkum a služby pro likvidaci radioaktivních odpadů. Zaměřuje se na výcvik 

odborných a vědeckých pracovníků a spousty dalších aktivit. 

Ústav jaderného výzkumu působí také v nejaderných oblastech, například v oblasti klasické 

energetiky, chemického průmyslu a ochraně životního prostředí. V současné době patří ústav 

mezi přední evropská výzkumná centra. Organizace se podílí na obnově klasických elektráren 

a přípravě výstavby jaderných elektráren díky silné projekčně-inženýrské činnosti. Jedním 

z dalších významných oborů, kde se Ústav angažuje je Nukleární medicína. Zde se zaměřují 

především na diagnostiku různých onemocnění. V neposlední řadě nesmíme zapomenout i na 

činnost vzdělávací, kde Ústav může uplatnit své bohaté zkušenosti a předat je budoucím 

mladým odborníkům na vysokých školách. 

 
 
 
 
Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) 

 

Správa úložišť radioaktivních odpadů je od roku 2000 organizační složkou státu ve 

smyslu § 51 zákonu č. 219/2000 Sb. Mezi hlavní úkoly a činnosti organizace patří: 

 zajištění přípravy, výstavby, uvádění do provozu, provoz a uzavření úložišť 

radioaktivních odpadů a monitorování jejich vlivu na okolí;  

 zajištění nakládání s radioaktivními odpady;  

 zajištění úpravu vyhořelého nebo ozářeného jaderného paliva do formy vhodné pro 

uložení nebo následné využití;  

 vedení evidence převzatých radioaktivních odpadů a jejich původců;  

 zajištění a koordinace výzkumu a vývoje v oblasti nakládání s radioaktivními odpady;  
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 kontrolování rezervy držitelů povolení na vyřazování jejich zařízení z provozu;  

 poskytování služby v oblasti nakládání s radioaktivními odpady;  

 zajišťování prozatímní správy radioaktivních odpadů, které připadly do vlastnictví 

státu.  

 

Pokud bychom chtěli uvést nejdůležitější činnost, kterou se Správa zabývá, bylo by to 

zajišťování provozu úložišť nízko a středně aktivních odpadů a příprava hlubinného úložiště. 

Správa úložišť má na starost všechna úložiště radioaktivních odpadů v České republice např. 

Bratrství, Richard u Litoměřic apod. Koordinují všechny práce, které souvisejí s přípravou 

a výstavbou hlubinných úložišť vysokoaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva.  

Organizace se také zapojuje do mezinárodní spolupráce se zahraničními partnery. 

Kooperace se týká především vývoje a ověřování metod hodnocení bezpečnosti úložišť 

radioaktivních odpadů a demonstrace proveditelnosti hlubinných úložišť. 

Mezi hlavní nositele informací, iniciátory legislativních a regulačních aktivit 

a koordinátory většiny akcí v oblasti nakládání s radioaktivními odpady jsou zejména tyto 

organizace MAAE (Mezinárodní agentura pro atomovou energii) a OECD/NEA (Agentura 

pro atomovou energii při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj). 
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15 METODICKÝ LIST FALCON 5000 

[9] 

Hlavními zdroji informací ke zpracování tohoto metodického listu byly zkušenosti 

z provedených měření v chemické laboratoři, fakta získaná od pracovníků chemické 

laboratoře a manuál k přístroji FALCON 5000. Dle mého názoru může tento metodický list 

najít své uplatnění nejen v chemických laboratořích HZS, ale může být využit i pro ostatní 

vědeckovýzkumné organizace využívající tento přístroj. Dále tento list mohou použít 

jednotky požární ochrany, které přístroj FALCON 5000 využívají ke své činnosti.  

 

Nebezpečí ionizujícího záření 

(Shrnuje nejdůležitější konkrétní údaje a data pro posouzení závažnosti radiační situace) 
 
DÁVKOVÝ PŘÍKON 

10 µGy/h - hlásit KOPIS 
• přední hranice bezpečné zóny 

(BZ) 
• Režimová opatření 
  Maximálně 30-100 hodin 
  100 hodin = 1 mSv/rok 
1  mGy/h  
• přední hranice nebezpečné zóny 

(NZ) 
• Režimová opatření     
   Maximálně 50 hodin 
   50 hodin = 50 mSv/rok 
 

PLOŠNÁ AKTIVITA 

10 Bq/cm2- přední hranice BZ 
1000 Bq/cm2-přední hranice NZ  

DÁVKA 

Měří a zaznamenávají dozimetry 
Nastavené hodnoty jsou 
signalizovány 
výpočet: 
průměrný dávkový příkon x čas 
 

OSOBY 

1 Bq/cm2- dekontaminační 
pracoviště  
3 Bq/cm2 – kontaminace 
10 Bq/cm2- limit pro převoz do ZZ 

NORMY OZÁŘENÍ 

1 mSv  přípustná dávka  pro 
obyvatelstvo za rok 
50 mSv- profesionální jednotky 

– lze připustit za předem 
stanovených podmínek 

200 mSv výjimečně     
   jednorázově 

ve zdůvodnitelných případech 

1 – 2 Sv celotělově 

5 – 10 Sv kůže
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Ovládání přístroje FALCON 5000 

 
Obrázek 15-1 Panel přístroje FALCON 5000 [foto: vlastní] 

 

Fault (porucha) 

• svítí červeně = porucha 

Temp (teplota) 

• svítí Hight = vysoká teplota 

• svítí Normal = provozuschopné 

Comm (komunikace) 

• svítí LAN = drátová kom. 

• svítí WLAN = bezdrátová kom. 

Battery 

• stav baterie 

Operate/Standby 
(provoz/pohotovost) 

podržet 3 sekundy 

• svítí Operate = režim provozu, 
zcela funkční 

• svítí Standy = režim pohotovosti, 
šetří baterii 

Stavový řádek ve spodní části obrazovky 

Stav přístroje»»Stav analýzy»»Teplota detektoru»»Audioindikátory»» Zdroj napájení Tabletu 

 
Obrázek 15-2 Stavový řádek [9]

Před použitím přístroje FALCON 5000 

 
Postup před použitím přístroje FALCON 5000 

1 Stiskněte tlačítko síťového napájení (v zadní části přístroje). 
2 Ověřte komunikaci mezi přístrojem a PC Tabletem (WLAN/LAN). 
3 Zkontrolujte indikátor baterie (1 interní baterie = 3 hodiny provozu, v případě potřeby dobij). 
4 Zkontrolujte teplotu kryostatu (Normal Temp -160°C). 
5 Přepněte přístroj z režimu Standby do Operate. 
7 Zkontrolujte kalibraci detektoru (v případě potřeby proveď energetickou nebo účinnostní kalibraci dle návodu). 
8 Nastavte soubory s aktuální kalibraci (Nastavení ->Kalibrační soubory). 
9 Zkontrolujte soubor pozadí (v případě potřeby proveďte měření pozadí dle návodu). 

Tabulka 15-1 Postup před použití přístroje FALCON 5000 
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Přehled funkcí přístroje FALCON 5000 
 

 
Obrázek 15-3 Přehled funkcí [foto: vlastní] 

 
Přehled funkcí přístroje FALCON 5000 

START Spustit/Zastavit nabírání dat. 
SAVE Uložit údaje pro příští analýzu. 
LOCATE Vyhledat zdroj záření v režimu hledání. 
NID Identifikovat a kvantifikovat nuklidy emitující ionizující záření. 
DOSE Zobrazit dávkový příkon (v lineární nebo logaritmické formě). 
SPEC Zobrazit získané údaje jako plné spektrum. 
EMAIL Poslat výsledky emailem. 
SYSTÉM HELTH Zobrazit aktuální stav dostupného zařízení (hardware). 
GENIE 2000 Aktivovat přístup k celé sadě GENIE. 
CAL CHECK Zkontrolovat kalibraci FALCON 5000. 
BACKGROUND Nabrat spektrum pozadí. 

Tabulka 15-2 Přehled funkcí 
 

 

Režimy provozu přístroje FALCON 5000 

(LOCATE, NID, DOSE, SPEC) 

VYHLEDÁVAČ RADIOAKTIVNÍHO MATERIÁLU A "HORKÝCH MÍST" 
ZÁŘENÍ 

TLAČÍTKO ČINNOST 

LOCATE 
Rychlé vyhledání radioaktivního materiálu a "horkých 
míst záření". Když dojde k významným změnám, lze 
spustit alarm. 

INDIKÁTORY ALARMU 

Barva sloupce se změní na červenou, červená linka na 
hnědou. 

Rozezní se akustická výstraha. 
PŘEKROČENÍ VYSOKÉ ÚROVNĚ 

Na pozadí sloupce se bude střídá černá s červenou. 
Tabulka 15-3 LOCATE 
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ZOBRAZENÍ INFORMACE  

 

Obrázek 15-4 Zobrazení informace LOCATE [9] 
• Nejaktuálnější informace – pravá část displeje 

• Horizontální osa kalibrovýma jako čas 

• Vertikální osa kalibrovýma jako počet 
impulsu/vteřinu (CPS) 

• Pod grafem je zobrazena stupnice sloupcového 
grafu 

• Histogramy přejdou do červena, když 
detekované záření překročí stanovenou 
hodnotu pro maximum  

 

 

(LOCATE, NID, DOSE, SPEC) 

IDENTIFIKACE NUKLIDŮ 
TLAČÍTKO ČINNOST 

NID Identifikace jednotlivých nuklidů s jejich 
vypočtenou aktivitou v reálném čase. 

NABÍRÁNÍ ÚDAJŮ NID 

DISKRÉTNÍ ANALÝZA Údaje jsou analýzovány jen jednou, když je 
kompletní nabírání údajů. 

STANDARDNÍ ANALÝZA Nabírání a analýza údajů se opakuje nepřetržitě. 
Tabulka 15-4 NID 

 
ZOBRAZENÍ INFORMACE  

 

 
Obrázek 15-5 Zobrazení informace NID [9] 
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• 1. sloupec = výpis nuklidů 

• 2. sloupec = typ nuklidů (štěpné, aktivační 
atd.) 

• 3. sloupec = spolehlivost (%Conf) 

• 4. sloupec = aktivita  

• 5. sloupec = chyba 1 sigma neurčitosti aktivity 
(% Error) 

• Pokud NID spolehlivost bude pod spodním 
prahem = „Suspected“ Podezřelý 

• Jestliže jeden nebo více nuklidů produkují 
jejich jediný pík na stejné hladině energie = 
“?“ 

 
 

(LOCATE, NID, DOSE, SPEC) 

NÁHLED DÁVKOVÉHO PŘÍKONU 

TLAČÍTKO ČINNOST 

DOSE Měří a zobrazuje okamžitý dávkový příkon, množství záření, které je 
v tomto okamžiku měřeno. Běží vždy v pozadí 

Tabulka 15-5 DOSE  
 

ZOBRAZENÍ INFORMACE  

 

Obrázek 15-6 Zobrazení informace DOSE [9] 
• Zobrazování na logaritmické nebo lineární 

stupnici 

• Zobrazen digitální odečet 

• Vizuální indikátory jak pro práh výstrahy, tak 
pro práh alarmu 

• Přechod do režimu NID – ikona v pravém 
horním rohu 

 

(LOCATE, NID, DOSE, SPEC) 

SKEKTROSKOPICKÝ NÁHLED 
TLAČÍTKO ČINNOST 

SPEC Nabírá a zobrazuje údaje spektra.  
ZOOM IN Zvětšení píku. 

ZOOM OUT Zmenšení píku. 
Tabulka 15-6 SPEC 
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ZOBRAZENÍ INFORMACE  

 
Obrázek 15-7 Zobrazení informace SPEC [9] 

 
Oblasti zájmu analyzovaného spektra (ROI) 

• Jestliže ROI obsahuje jediný pík dobře oddělený od ostatních píků (singlet), bude tento pík označen 
červeně. 

• Pokud ROI obsahuje více píku vzájemně se překrývajících, bude označen modře. 
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16 ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo stanovení vhodné metody měření a využití přístroje 

FALCON 5000, jejímž výsledkem bylo vypracování metodického listu. Dalším dílčím cílem 

bylo určení nejefektivnějšího využití přístroje v různých situacích. 

Úvodní část mé práce se zabývá teoretickým základem, v první kapitole jsem stručně 

nastínil problematiku legislativy v oblasti jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, jsou zde 

uvedeny právní předpisy české legislativy. V následující kapitole se věnuji statistice 

radiačních nehod v České republice za rok 2008, 2009 a 2010. Z výsledných grafů můžeme 

pozorovat, že radiační události v České republice nejčastěji tvořily záchyty vozidel 

(železničních vagónů a automobilů) transportujících železný šrot, která byla na vstupech do 

hutních závodů nebo na šrotištích zachycena měřícími zařízeními. V dalších kapitolách se 

zabývám důležitými pojmy z oblasti ionizujícího záření a radiační ochrany. Podrobněji se 

věnuji vlastnostem gama záření a detekci ionizujícího záření, kde jsem uvedl obecné 

porovnání vlastností polovodičových a scintilačních detektorů. Dále se velmi okrajově věnuji 

historii radioaktivity, zmiňuji nejdůležitější osobnosti zabývající se objevem radioaktivity. 

Problematika veličin a jejich jednotek používaných v radiační fyzice a radiační ochraně je 

stručně shrnuta do tabulky v přílohové části této práce. V podkapitole spektrometrie záření 

gama popisuji nejčastěji využívané detektory gama záření, principy jednotlivých detektorů 

a jejich kalibrace. Větší část věnuji polovodičovým detektorům, poněvadž se v další části 

zabývám konkrétním polovodičovým gama spektrometrem. V diplomové práci také částečně 

proniknu do poznatků oborů radiobiologie a radiační chemie, které zkoumají biologické 

a chemické účinky ionizujícího záření.  

V praktické části práce se již věnuji polovodičovému gamaspektrometru 

FALCON 5000, který má své kořeny ve Spojených Státech Amerických a do České republiky 

je dodáván firmou Canberra Packard s.r.o. Tento přístroj byl zakoupen především pro 

výjezdovou činnost jednotek HZS. V této práci je popsáno ovládání tohoto přístroje 

a indikátory ukazující stav diagnostiky systému. Pomocí tohoto gamaspektrometru byly 

analyzovány dva různé vzorky o nízké aktivitě, z důvodu radiační bezpečnosti. Měření bylo 

uskutečněno na třech odlišných místech objektu chemické laboratoře, jehož cílem bylo 

odhalení výhod a nevýhod tohoto přístroje. Za tyto místa byla zvolena chemická laboratoř, 

zásahový vůz HZS a měření přes roh budovy. Při měření v laboratoři byly vyhledány 

a identifikovány zdroje ionizujícího záření a jejich dceřiné prvky, čímž se přístroj prezentoval 

jako velmi spolehlivý a citlivý. Po odpojení přístroje od zdroje elektrické energie došlo k jeho 
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opětovnému nachlazení až po určité době, což považuji za jednu z nevýhod pro výjezdovou 

činnost jednotek HZS. Jelikož HZS České republiky se při možných radiačních nehodách 

zabývá především rychlým záchytem radionuklidů v terénu, zaměřil jsem se v mé diplomové 

práci hlavně na efektivní využití FALCONU 5000 právě pro tento účel. Předmětem zájmu 

proto nebyl výzkum, založený na vyhodnocení jednotlivých měřených spekter radionuklidů, 

ale zjištění vhodnosti uplatnění daného spektrometru pro použití rychlých záchytů 

a vyhodnocení v terénu. Protože právě kvůli této činnosti byl FALCON 5000 pro laboratoře 

HZS České republiky pořízen. Jak ale výsledky v této práci ukazují, do terénu není zcela 

vhodný, naopak jeho využití je spíše pro laboratorní (stacionární) činnost. Přístroj je dle mého 

zvážení ideální k měření tzv. gama stopy v chemických laboratořích či k analýze 

transportovaných vzorků z mimořádných událostí. Své uplatnění najde především 

v chemických laboratořích vědeckovýzkumných organizací, které jsou uvedené 

v kapitole:“Nejefektivnější využití přístroje FALCON 5000“. 

Dalším bodem mé práce bylo vytvoření metodického listu k přístroji FALCON 5000, 

který obsahuje stručný popis nebezpečí ionizujícího záření, ovládání přístroje, postup před 

zahájením měření, přehled funkcí a režimy provozu přístroje. Tento metodický list nemusí 

sloužit pouze konkrétní chemické laboratoři, ale může být využit i pro ostatní organizace 

používající tento přístroj. Za velký přínos pro mou práci považuji i konzultace s pracovníky 

Chemické laboratoře HZS MSK ve Frenštátě pod Radhoštěm. 
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