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1. Cíl metodiky 

Cílem metodiky je identifikace mikroskopických částic obsahujících dlouhodobé 

radionuklidy v environmentálních vzorcích pomocí skenovacího elektronového mikroskopu 

(SEM) s energiově disperzním rentgenovým (EDX) detektorem s automatizovaným 

vyhledáváním zájmových objektů a určení jejich chemického složení a morfologických 

charakteristik. Metodika je navržena tak, aby splňovala požadavky na metodiky používané 

síťovými laboratořemi Mezinárodní agentury pro atomovou energii na kontrolu dodržování 

smlouvy o nešíření jaderných zbraní. 

Metodika je využitelná v jaderně-forenzní analýze samostatně anebo ve spojení 

s metodami hmotnostní spektrometrie, pro které poskytne předvýběr částic pro stanovení 

izotopických poměrů radionuklidů. 

2. Popis metodiky 

2.1. Úvod 

S rozvojem jaderného průmyslu a využívání radioaktivních izotopů v dalších oblastech 

dochází k uvolňování radioaktivních látek do životního prostředí. Největší podíl na 

kontaminaci životního prostředí mají testy jaderných zbraní a nehody v průběhu jaderného 

palivového cyklu.  

Jednou z forem, ve které jsou radioaktivní látky uvolňovány do okolního prostředí, jsou 

mikroskopické prachové částice. Tyto částice nesou informaci o chemické, radiologické i 

geologické historii, která může být využita pro zjištění původu, procesu výroby a 

potenciálního využití zdrojového materiálu. Navíc, těchto částic se vzhledem k adhezním a 

aerodynamickým charakteristikám nelze zbavit a možnost jejich zachycení 

environmentálním stěrem nebo nasávánív vzduchu přes filtr je vysoká. Tyto částice mají 

tedy význam pro jaderně-forenzní vyšetřování a pro monitorování životního prostředí. 

Vzhledem k velikosti zájmových částic okolo 1 m je nutné na jejich analýzu použít 

mikroskopické metody s vysokou rozlišovací schopností v kombinaci s mikroanalytickými 

metodami s vysokou citlivostí pro určení chemického složení a dalších forenzních 

parametrů. 

Popisovaná metodika je založena na metodě skenovací elektronové mikroskopie SEM 

s integrovaným energiově disperzním detektorem EDX doplněným softwarovým modulem 

pro automatizované vyhledávání a identifikaci částic „Feature“, který je součástí ovládacího 

programu AZtec [1].  

Principem metody SEM je emise elektronů z povrchu vzorků v důsledku působení 

fokusovaného svazku elektronů, který je rozmítán po analyzované ploše za účelem tvorby 

obrazu. Emitované elektrony pocházejí z různých hloubek (od povrchu do řádově 1 µm) a 
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mají různé směry a kinetické energie. Elektrony s energiemi do 50 eV se nazývají sekundární 

(SE) a nesou informaci o topografii povrchu. Elektrony nad 50 eV se nazývají zpětně 

odražené (BSE) a kromě topografické informace poskytují kontrast odrážející atomární 

složení vzorku. Metoda SEM má klíčové postavení mezi mikroskopickými metodami 

spočívající v kombinaci vysoké rozlišovací schopnosti (~1 nm), velké hloubky ostrosti a 

extrémně širokého rozsahu zvětšení umožňujícího zobrazit předměty od velikosti několika 

nm do velikosti několika cm.  

Principem metody EDX je emise charakteristického rentgenovského záření v důsledku 

působení fokusovaného svazku elektronů. Metoda EDX poskytuje informaci o lokálním 

chemickém složení vzorků a je vhodná pro integraci s SEM. Identifikace radionuklidů nebo 

obecně prvků se provádí automaticky porovnáním EDX spekter se spektry v databázi. 

2.2. Přístroje, vybavení a materiál 

2.2.1. Přístroje 

 Skenovací elektronový mikroskop (SEM) Lyra 3 (Tescan)  

 Energiově dispersní rentgenový spektrometr (EDX) (Oxford Instruments) 

2.2.2. Vybavení a materiál 

 Kromě běžného laboratorního vybavení se využívá: 

 Oboustranně lepící uhlíková páska 

 Jehlové držáky vzorků pro SEM 

 Křemíkové planžety s nanesenými částicemi 

 Kalibrační vzorek s referenčními částicemi o známých polohách 

2.3. Příprava vzorků 

Vzorky jsou zpravidla přijímány ve formě environmentálního stěru – bavlněné tkaniny o 

rozměrech 10 cm x 10 cm s obsahem prachových a zájmových částic odebraných 

z jaderných zařízení. Stěr je uložen a dodáván ve dvojitém zipovém sáčku. 

Alternativně, mohou být vzorky přijaty ve formě filtru s obsahem prachových částic. Filtr je 

uložen v zipovém sáčku. 

Dalšími alternativami jsou vzorky ve formě prášku v uzavřené lahvičce nebo sáčku, 

případně vzorky ve formě částic přichycených na povrchu pevné podložky.  

Před vlastním měřením SEM-EDX jsou stěry (Obr. 1), případně jiné formy vzorku, zpracovány 

dle postupu uvedeného níže (viz. 2.3.1., 2.3.2.). Výstupem přípravné fáze jsou křemíkové 

planžety (podložky) s nanesenými částicemi ze vzorku stěru (Obr.1). Tyto planžety jsou 
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oboustrannou uhlíkovou páskou přilepeny na jehlové držáky a tím připraveny na vložení do 

přístroje SEM-EDX. 

  
Obrázek 1. Vlevo – environmentální stěr s obsahem zájmových částic, vpravo – křemíková planžeta (průměr 
25 mm) s nanesenými částicemi pomocí vakuového impaktoru na jehlovém držáku vloženém ve stolku SEM. 

 

2.3.1. Příprava vzorků vakuovým impaktorem 

Typy vzorků: 

Tato příprava je vhodná především pro vzorky částic ve formě stěrů, či částic zachycených 

na filtrech nebo na površích pevných podložek. 

Vybavení a materiál: 

 Optický mikroskop 

 Membránová vývěva 

 Topná deska 

 Silikonové hadičky 

 Parafilm 

 Jednorázový plastový rukavicový box (glove bag) 

 Přívod inertního plynu (Ar, N2) 

 Vakuový impaktor 

 Křemíková planžeta s průměrem 1“ 

 Malá plastová krabička na uložení planžety 

 Pipeta 2-20 µl + špička 

 Kovová a plastová pinzeta 
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 Velká Petriho miska 

 Rukavice do čistých prostor 

 Alkoholové ubrousky 

 Drobné laboratorní vybavení 

 Zásobní roztok vazelíny v N-heptanu 

Příprava: 

Nejprve je nutné veškeré používané prostory, vybavení a materiál umýt ethanolem, případně 

otřít alkoholem napuštěnými ubrousky. 

Následně se připraví pracovní místo (laminární box nebo radiochemická digestoř): obalení 

topné desky alobalem, podložení topné desky alobalem, vytvoření prostoru pro manipulaci 

se vzorkem z alobalu. 

Provede se kontrola funkčnosti pumpy a přívodu inertního plynu. 

Postup: 

Čistá planžeta se umístí do malé plastové krabičky (popsané kódem vzorku) a pomocí 

pipety se na její povrch nakápne 8-10 µl roztoku vazelíny v N-heptanu a pohybem krabičkou 

se roztok nechá roztéct po celém povrchu planžety. Tím se na planžetě vytvoří lepivá vrstva 

pro lepší zachycení nasávaných částic vzorku. Po odpaření rozpouštědla se krabička 

uzavře. 

Do laminárního boxu se vloží jednorázový plastový rukavicový box, do kterého se umístí 

krátké silikonové hadičky, vakuový impaktor, planžeta v krabičce, plastová pinzeta, velká 

petriho miska a jeden pár rukavic do čistých prostor. 

V k tomu určených místech rukavicového boxu se vystřihnou otvory tak, aby jimi bylo možné 

prostrčit silikonové hadičky. Po prostrčení hadiček se tyto zajistí parafilmem tak, aby byly 

hadičky utěsněné. Vnější konce hadiček se napojí na přívodní hadici inertního plynu a na 

hadici nasávající do vývěvy. Spoje se utěsní vrstvou parafilmu. 

Poté se rukavicový box uzavře a napustí inertním plynem tak, aby byl dostatečně 

nafouknutý, ale zároveň aby nebyl přefouknutý a neztížil nasazení rukavic a práci v nich. Pro 

jednodušší manipulaci se přes rukavice boxu na ruce navlečou ještě klasické rukavice do 

čistých prostor. 

Pozn.: Po vložení vzorku a uzavření rukavicového boxu je vhodné jej popsat kódem 

vloženého vzorku, případně i slepého vzorku. 

Odšroubuje se spodní část impaktoru a na uvnitř umístěné O-kroužky se plastovou pinzetou 

opatrně umístí předpřipravená planžeta. Zkontroluje se její umístění tak, aby při zavření 

impaktoru nedošlo k jejímu poškození a impaktor se uzavře lehkým zašroubováním. 
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Impaktor nesmí být zašroubován moc velkou silou, jinak by mohlo dojít k poškození křehké 

planžety. Větší otvor impaktoru se napojí na nasávací hadičku napojenou na membránovou 

vývěvu. 

Pomocí plastové pinzety se vzorek (stěr, filtr) vyjme ze sáčku a umístí na velkou petriho 

misku. Po zapnutí vývěvy se impaktorem nasají částice ze vzorku. Vzorek je třeba pečlivě 

přidržovat plastovou pinzetou. Dle předpokládaného obsahu zájmových částic na vzorku se 

nasají částice z určité plochy, např. slepý vzorek (blank) se prorastruje celý a ještě jednou 

po otočení o 90°. V případě vzorku, u kterého očekáváme velký obsah zájmových částic, 

nasajeme jen několik přímek přes délku vzorku (např. uhlopříčku). 

Pozn.: Pokud by docházelo k příliš rychlému odsávání inertního plynu z rukavicového boxu, 

je možné nechat mírně otevřený přívod inertního plynu v průběhu nasávání částic. 

Po vypnutí vývěvy se vzorek plastovou pinzetou vloží zpět do původního sáčku. Impaktor 

se odpojí od nasávací hadičky a opatrně otevře jeho spodní část, kde je umístěná křemíková 

podložka. Podložka s částicemi se plastovou pinzetou uloží do popsané plastové krabičky. 

Tato krabička se následně vyjme z boxu a ihned pečlivě otře alkoholovým ubrouskem. 

Jednorázový rukavicový box se umístí na stranu, aby nedocházelo ke kontaktu s topnou 

deskou. Topná deska se zapne a nastaví teplota 400 °C. Po dosažení této teploty se 

kovovou pinzetou umístí planžeta na topnou desku na 10-20 sekund. Před umístěním zpět 

do krabičky je třeba nechat planžetu vychladnout. Krabička s planžetou se umístí do dvou 

popsaných zip-sáčků a je možné ji vyjmout z laminárního boxu. 

Kontrola vzorku 

Množství zájmových částic na připravené planžetě je vhodné zkontrolovat optickým 

mikroskopem. Pokud je hustota částic moc vysoká, je možné vytvořit dceřinou planžetu 

nasátím částic z vhodně velké části plochy původní planžety. Příprava dceřiné planžety je 

obdobná jako v předchozím kroku, jen zdrojovým vzorkem je předem připravená planžeta. 

2.3.2. Příprava vzorků extrakcí do ethanolu 

Typy vzorků 

Tato příprava je vhodná především pro vzorky částic ve formě stěrů, či částic zachycených 

na filtrech nebo vzorků ve formě prášku v uzavřené lahvičce nebo sáčku. 

Vybavení a materiál 

 Ultrazvuková lázeň 

 Centrifuga  

 Parafilm  

 Silikonové hadičky 
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 Jednorázový plastový rukavicový box (glove bag) 

 Přívod inertního plynu (Ar, N2) 

 Křemíková planžeta (wafer) s průměrem 1“ 

 Malá plastová krabička na uložení planžety 

 Plastová centrifugační zkumavka se zátkou 

 Pipeta 2-20 µl + špičky 

 Plastová pinzeta 

 Velká Petriho miska 

 Nůžky 

 Rukavice do čistých prostor 

 Alkoholové ubrousky 

 Drobné laboratorní vybavení 

 Ethanol, p.a. 

Příprava 

Nejprve je nutné veškeré používané prostory, vybavení a materiál umýt ethanolem, případně 

otřít alkoholem napuštěnými ubrousky. 

Do plastové zkumavky se odpipetuje potřebný objem ethanolu. Objem se volí dle 

očekávaného množství zájmových částic na vzorku, jeho velikosti a materiálu. Například 

pro bavlněný stěr o rozměrech 10 x 10 cm, se používá 20 ml ethanolu na čtvrtinu tohoto 

stěru. Připravená zkumavka se popíše kódem vzorku. 

Čistá křemíková planžeta se umístí do malé plastové krabičky (popsané kódem vzorku). 

Postup 

Do laminárního boxu se vloží jednorázový plastový rukavicový box, do kterého se umístí 

krátká silikonová hadička, plastová pinzeta, velká petriho miska, plastová centrifugační 

zkumavka s ethanolem v kádince nebo držáku, nůžky a jeden pár rukavic do čistých prostor. 

V k tomu určeném místě rukavicového boxu se vystřihne otvor tak, aby jím bylo možné 

prostrčit silikonovou hadičku. Po prostrčení hadičky se tato zajistí parafilmem tak, aby byla 

hadička utěsněná. Vnější konec hadičky se napojí na přívodní hadici inertního plynu. Spoj 

se utěsní vrstvou parafilmu. 

Poté se rukavicový box uzavře a napustí inertním plynem tak, aby byl dostatečně 

nafouknutý, ale ne moc, aby bylo možné bez obtíží nasadit rukavice a pracovat v nich. Pro 
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jednodušší manipulaci se přes rukavice boxu na ruce navlečou ještě klasické rukavice do 

čistých prostor. 

Pozn.: Po vložení vzorku a uzavření rukavicového boxu je vhodné tento popsat kódem 

vloženého vzorku, případně i blanku. 

Pomocí plastové pinzety se vzorek (stěr, filtr) vyjme ze sáčku a umístí na velkou petriho 

misku. Pokud to velikost vzorku vyžaduje, je vzorek nůžkami rozstřihnut na několik stejných 

částí, nebo je z něj odstřihnuta požadovaná část. Vzorek nebo jeho části se plastovou 

pinzetou vloží do zkumavky s ethanolem a ta se uzavře zátkou. Případně zbylá část vzorku 

se vrátí plastovou pinzetou zpět do zipového sáčku. Připravená zkumavka se vyjme z boxu 

a ihned pečlivě otře ubrouskem napuštěným alkoholem. 

Pozn.: Pokud bude extrahováno více částí vzorku, je potřeba pro každou část vzít novou 

zkumavku. Následně je dle potřeby možné kapalné podíly spojit a centrifugovat společně. 

Zkumavka se bezpečně umístí do ultrazvukové lázně a vzorek se sonikuje 20 min, čímž se 

částice ze vzorku extrahují do ethanolu. Původní vzorek (stěr, filtr) se vyjme pinzetou a 

umístí do vhodné popsané plastové krabičky. Pokud očekáváme velké množství zájmových 

částic v roztoku, je možné jej použít v tuto chvíli. Ve většině případů je však nutné 

zakoncentrování částic. To se provede centrifugací roztoku při 2200 otáčkách za minutu 

po dobu 10 minut. Zkumavka se z centrifugy opatrně vyjme tak, aby nedošlo ke zvíření 

usazených částic. Ze zkumavky se odpipetuje supernatant tak, aby ve zkumavce zbyla asi 

0,5 cm vrstva roztoku. Tento se 5 minut sonikuje, aby se usazené částice dispergovaly 

v ethanolu. Podle požadavku na analýzu se na křemíkovou planžetu napipetuje vhodné 

množství roztoku (většinou 2-10 µl). Pipetovaný objem nesmí být moc velký, aby nedošlo 

k rozlití roztoku mimo planžetu, roztok by se neměl dostat ani na hranu planžety. Takto je 

možné připravit i několik planžet z jednoho roztoku. Případně je možné na jednu planžetu 

postupně odpipetovat veškerý objem vzorku. Před pipetováním dalšího objemu roztoku je 

nutné nejprve počkat do úplného odpaření předchozího množství. Po odpaření 

rozpouštědla se planžeta uzavře do plastové krabičky a umístí do dvou popsaných zip 

sáčků. 

2.4. Příprava mikroskopu na měření 

Ladění elektronového mikroskopu probíhá v programu LyraTC x64 (Tescan) podle postupu 

popsaného v Uživatelském manuálu [2]. 

Pro zobrazení povrchu vzorků a nastavení mikroskopu se využívá detektor sekundárních 

elektronů (SE) a pro následnou automatickou analýzu detektor zpětně odražených 

elektronů (BSE). 

Po vložení vzorků do komory mikroskopu a dosažení dostatečného vakua (5x10-3 Pa) se 

nastaví hodnoty urychlovacího napětí na 20 kV. Jako počáteční zobrazovací režim se zvolí 

režim vysokého rozlišení (Resolution mode), proud 1 – 5 nA při stopě svazku <50 nm.  
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Do komory elektronového mikroskopu se zasune BSE detektor. Nastaví se nominální 

pracovní vydálenost vzorku pro analýzy EDX (v případě Lyra 3 GMU je to 9 mm) a 

elektronový svazek se vyladí (zaostření, centrování a korekce astigmatizmu) na ostrý obraz 

podle postupu popsaném v Uživatelském manuálu [2]. 

2.5. Automatická analýza částic  

Automatická analýza částic využívá modulu „Feature“ programu AZtec (Oxford 

Instruments). Aztec je řídícím programem pro EDX, který umožňuje i ovládání základních 

funkcí SEM. Pomocí programu Feature/Aztec lze provádět dvourozměrné skenování 

planžety s částicemi a zaznamenávat jejich polohy, tvary, velikosti a chemické složení. 

Metodou identifikace mikroskopických objektů zájmu (v případě této metodiky jsou to 

částice s obsahem dlouhodobých radionuklidů) je prahování podle hodnot stupňů šedi 

v obraze BSE při daném nastavení jasu a kontrastu. Program umožňuje rozdělit skenovanou 

oblast na matici zorných polí, jejichž velikost odpovídá požadavku na zvětšení nutné pro 

zobrazení nejmenších zájmových částic. Přesun mezi těmito poli je realizován 

motorizovaným mechanickým posunem stolku. Feature/Aztec obsahuje pokročilé funkce 

počítačového zpracování obrazu, které umožňují rozlišit v automatickém režimu jednotlivé 

částice od pozadí obrazů jednotlivých polí. Výsledkem SEM-EDX analýzy je seznam částic 

a ke každé částici jsou zaznamenány souřadnice x a y, BSE-obraz, EDX spektrum, 

morfologické charakteristiky (velikost, tvar, plocha a další předvolené parametry). Tato data 

slouží jako základ pro výpočet rozdělení velikostí a dalších rozdělovacích funkcí anebo jako 

předvýběr pro (i) zpřesnění měření částic pomocí SEM-EDX při větším zvětšení nebo (ii) 

provedení izotopické analýzy po přesunu vzorku do hmotnostního spektrometru. 

 

Kroky Feature-SEM-EDX analýzy 

1. Korekce nastavení proudu a stopy svazku pokud je při zasunutém EDX detektoru mrtvá 

doba mimo interval 30 – 50 %. Pokud je mrtvá doba vyšší, sníží se proud elektronového 

svazku. Pokud je mrtvá doba nižší, zvýší se proud elektronového svazku a pokud se při tom 

zároveň podstatně zvětší stopa svazku (>> 50 nm), přepne se obrazový režim na režim 

s vysokou hloubkou ostrosti (Depth mode). Po přepnutí obrazového režimu je nutné znovu 

provést vyladění elektronového svazku dle Uživatelském manuálu [2]. 

2. Nastavení prahovací úrovně pro detekci částic v režimu BSE s využitím kalibračního 

vzorku, který je tvořen planžetou (stejnou, která je použita pro vzorek určený pro analýzu) 

s nanesenými částicemi o složení blízkému očekávanému složení a velikosti částic, které 

mají být analyzovány. Nastavení se provede podle postupu popsaném v Uživatelském 

manuálu AZtec [1] a s parametry z Tabulky 1. 
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Tabulka 1. Parametry Feature/Aztec pro prahování obrazu. Hodnota nejmenší velikosti částice může být zpětně 
upravena, pokud pixelace pozadí podložky vzorku způsobuje tvorbu artefaktů /šumu. 

2. Nastavení klasifikace částic podle cíle analýzy. Vytvoří se třídy pro jednotlivé typy 

sledovaných částic podle morfologie (velikosti, tvaru), prvkového složení nebo jakékoliv 

kombinace těchto parametrů. V případě této metodiky nastavujeme třídy zejména podle 

typu dlouhodobých radionuklidů. 

3. Nastavení parametrů pro měření EDX spekter jednotlivých částic se provede podle 

postupu popsaném v Uživatelském manuálu [1] s parametry z Tabulky 2. 

 Tabulka 2. Parametry Feature/Aztec pro měření EDX spekter jednotlivých částic. 

4. Nastavení skenované plochy se provede podle postupu popsaném v Uživatelském 

manuálu [1] s parametry z Tabulky 3. 

Tabulka 3. Parametry plochy skenu a jeho ukončení. 

Tvar skenované plochy kruh definovaný 3 nekolineárními body, 
které musí být všechny zaostřeny pomocí 
nastavení z-polohy stolku při konstantním 
buzení objektivové čočky SEM  

Poloměr skenované plochy 1/2 “ 
Počet polí  5000 - 8000 
Zvětšení (viz. Tab. 1) 1000x – 2000x 
Překryv jednotlivých polí 10% 
Kritérium ukončení skenu projití všech polí  

Zvětšení 1000x – 2000x 
Digitální rozlišení obrazu 1024 x 1024 pixelů 
Čas snímání signálu (Dwell time) 4 – 5 s/pixel 
Vstupní signál BSE 
Počet snímků na akumulaci obrazu 1 
Nejmenší velikost zájmové částice 1 pixel 
Kontrast ~15 
Práh: dolní úroveň 
 
 
           horní úroveň 

interaktivní nastavování podle vizuálního vzhledu 
segmentovaného obrazu a přítomnosti artefaktů,  
maximum 

Čas snímání signálu z pole při prvním 
průběhu 

5 µs/pixel  

Čas snímání signálu z analyzovaného 
objektu při druhém průběhu 

65-80 µs/pixel  

Rozsah energií 20 keV 
Počet kanálů 2048 
Procesní čas pro redukci šumu 5 - 6 
Kritérium pro ukončení snímání spektra 30000 pulzů na spektrum 
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5. Sestavení tabulky se seznamem nalezených zájmových částic a jejich charakteristik ve 

formátu Excel® (viz. Tab. 4). 

Tabulka 4. Výsledky analýzy částic. ECD (Equivalent Circle Diameter) je ekvivalentní průměr kruhu o stejné ploše 
jako má částice o nepravidelném tvaru. 

Číslo 
částice 

Třída 
částic 

Souřadnice 
µm 

Plocha 
µm2 

ECD 
µm 

Koncentrace U 
wt% 

Nejistota  
wt% 

  X Y     
1 U -1400 -1400 100 1,72 84,5 10,0 
2 U       

 

6. Sestavení histogramu rozdělení velikostí, obsahu uranu a dalších dlouhodobých 

radionuklidů nebo stabilních prvků, přítomných v částicích zároveň s uranem (Obr. 2). 

 

Obrázek 2. Histogram rozdělení velikosti uranových částic. Plná čára reprezentuje log-normální rozdělení 
s parametry ve vložené tabulce. 

2.6. Vyhodnocení a hlášení výsledků automatizované analýzy částic 

Program Feature/Aztec umožňuje rychlou interaktivní kontrolu výsledků vyvoláváním BSE 

obrazů a EDX spekter jednotlivých částic. Zejména se kontroluje, zda identifikovaná částice 

není ve skutečnosti klastr více stejných částic anebo zda není součástí větší částice o zcela 

jiném složení, což by v obou případech zkreslovalo histogram velikostí nebo dalších 

morfologických charakteristik. Dále se kontroluje, zda spektra EDX nevykazují interference 

píků a další zkreslující jevy.  

V případě přítomnosti zkreslujících jevů nebo nedostatečné přesnosti a správnosti výsledků 

se měření buď zopakuje s jinými parametry anebo se provede korekce či zpřesnění 
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výsledků. Program Feature/Aztec umožňuje vybrat ze seznamu identifikovaných částic 

jednotlivé částice a posunout stolkem SEM tak, aby se nacházeli ve středu zorného pole 

SEM. Pak lze sejmout obraz částic s vysokým rozlišením a zpřesnit morfologické 

charakteristiky. Podobně lze sejmout nové EDX spektrum pro danou částici s jiným 

nastavením a korigovat výsledky chemického složení.  

Výsledky jsou odevzdávány ve formě předem domluvené se zadavatelem, obvykle 

v elektronické formě. 

2.7. Řízení kvality 

Před každou sérií vzorků je analyzován slepý vzorek, který je tvořen čistou planžetou, která 

projde totožnou procedurou jako vzorky, které jsou předmětem analýzy. Jestliže jsou na 

slepém vzorku nalezeny částice obsahující dlouhodobé radionuklidy (nebo jiné interferující 

prvky), je provedeno čištění komory přístroje a dalších použitých pomůcek či prostor. 

Následně je analyzován nový slepý vzorek. 

Pro zamezení křížové kontaminace mezi jednotlivými vzorky či standardy, jsou tyto 

udržovány jednotlivě zabaleny v popsaných plastových krabičkách. Mezi jednotlivými 

vzorky jsou vždy vyčištěny používané pomůcky a pracovní prostory. 

2.8. Záznamy 

Záznamy jsou uchovávány v elektronické formě.  

Uchovávány jsou: 

 Průvodní list vzorku 

 Podrobné údaje o vzorku 

 Záznam o průběhu měření 

 Výsledky měření 

 Záznamy o měření slepého vzorku 

 Protokol/ zpráva o experimentu 

 

3. Novost postupů 

Popsaná metodika pro identifikaci a lokalizaci mikroskopických částic obsahujících 

dlouhodobé radionuklidy v environmentálních vzorcích je pro Českou republiku zcela nová. 
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4. Popis uplatnění metodiky 

Výše uvedená metodika je určena pro podporu: 

-  orgánů státní správy v oblasti inspekční a kontrolní činnosti, 

-  orgánů činných v jaderně-forenzním vyšetřování, 

- státních nebo soukromých organizací pro kontrolu kontaminace dlouhodobými 

radionuklidy a to jak z pohledu zatížení životního prostředí tak z pohledu monitorování 

pracovního prostředí, 

-  státních nebo soukromých organizací pro verifikaci deklarovaných parametrů dodávek 

materiálů obsahujících dlouhodobé radionuklidy, 

-  státních nebo soukromých organizací, které využijí metodiku pro předvýběr částic pro 

následné stanovení izotopických poměrů radionuklidů metodou hmotnostní spektrometrie.  

Metodika je určena pro pracoviště vybavené přístrojem SEM-EDX. Tato pracoviště mohou 

metodiku nabízet formou komerčních analýz anebo provádět v rámci dotovaných projektů 

a podpůrných programů. 
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7. Dedikace 

Vývoj metodiky byl podpořen projekty MŠMT Udržitelná energetika (SUSEN) - 

CZ.1.05/2.1.00/03.0108 a Výzkum pro SUSEN - LQ1603. 

 


