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1 Cíl metodiky 

Cílem metodiky je definovaně stanovit množství nefixované kontaminace na hladkém povrchu. 

Pojmem nefixovaná kontaminace se rozumí aktivita radionuklidů, které mohou způsobit druhotnou 

kontaminaci osob a techniky provádějících v kontaminovaném prostoru průzkum či ošetření a 

vyhledávání zraněných osob.  

2 Vlastní popis metodiky 

2.1 Úvod 

Při likvidaci následků mimořádné události spojené s uvolněním radioaktivních látek do 

okolního prostředí je nutno počítat s vnější kontaminací. Vnější kontaminací je míněno znečištění ploch 

nebo povrchu předmětů (rostlin, půdy, osob,…) radioaktivními látkami. Tato kontaminace tvořená 

především radioaktivními látkami zachycené na povrchu pouze fyzikálními vazbami dává možnost 

vzniku druhotné kontaminace způsobené ulpěním odstraňovaného kontaminantu na zasahujícím 

personálu či technice v důsledku činností realizovaných v rámci zásahu. Cílem metodiky je pomocí 

metody otěru povrchu určit, jak podíl, tak složení nevázaného kontaminantu zachyceného na hladkém 

povrchu a schopného způsobit druhotnou kontaminaci povrchu.  

2.2 Materiál a přístroje 

 Značkovač – tvořený bodcem na násadě 

 Přístroj pro stanovení celkové alfa a beta aktivity vzorku např. HIDEX 300 SL, viz obr. 1.  

 Měřidlo plošné aktivity, schopné detekovat záření alfa, beta a gama, minimální detekovatelná 

odezva musí být 0,3 impulsu za sekundu, měřidlo musí být schopné stanovit odezvu přesahující 

40000 impulsů za vteřinu, příklad na obr. 2. 

 Distanční nástavec bránící kontaminaci měřící sondy a definující velikost měřené plochy. 

Distanční nástavec je tvořen plošinou na výměnných a snadno omyvatelných nožičkách viz obr. 

2, které umožňují nastavit vzdálenost měřidla od povrchu na 1 nebo 5 cm. Nožičky musí být 

zhotoveny tak, aby v případě potřeby byly snadno vyměnitelné. Tento distanční nástavec 

upevněný na přístroj zaručuje též zachování měřicí geometrie, zvláště zajištění konstantní 

vzdálenosti a zamezí kontaminaci měřící sondy. Distanční nástavec využíváme k omezení vlivu 

mrtvé doby a k zajištění opakovatelnosti stanovení ve stejné geometrii. 

 Laboratorní sklo. 

 Vhodný detergent například ODS-5, RDS-2000. 

 Otěrové tampony. 

 Misky pro uložení užitých otěrových tamponů. 
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 Vizualizační koktejl – kapalina, umožňující zviditelnění částic alfa respektive beta. Jako   

vizualizačního koktejlu může být použito jak Aqualightu, tak Ultima Gold v čisté formě či ve 

směsi s toluenem či acetonem dle požadavků uvedených v Tab. 4 Přílohy 2. 

 Pinzety. 

 Osobní ochranné pomůcky 

Obr.1: Přístroj HIDEX 300SL. 

  

Obr.2: Sestava měřícího přístroje COLIBRI 

TTC, Alfa/Beta/Gama sondy SABG-15+ a 

distančního nástavce. 

 

3 Stanovení hodnoty aktivity kontaminovaného povrchu 

Základem pro určení míry kontaminace povrchu je stanovení plošné aktivity povrchu, vhodným 

povrchem pro použití metodiky je sklo a parapet, a stanovení celkové aktivity otěrového materiálu. Jak 

je uvedeno výše, metodika má za cíl stanovit podíl a složení nefixovaného kontaminantu, a to jak na 

pokusných vzorcích v laboratoři, tak i při reálném či simulovaném postupu.  

Pro určení zastoupení nefixovaného kontaminantu bude využito vztahů podobných vztahům 

pro výpočet dekontaminační účinnosti, viz [1].  Z definice hodnoty dekontaminační účinnosti vyplývá, 

že je její stanovení metodou relativní, kdy jsou hodnoty vztaženy k hodnotě aktivity zjištěné před 

zahájením postupu vedoucího k získání vzorku kontaminantu z povrchu metodou otěru. Zjištěná plošná 

aktivita je stanovována tedy relativně v porovnání s plošnou aktivitou měřenou po realizaci otěrového 

postupu. Pro relativní měření plošné aktivity lze využít měřidlo plošné aktivity schopné detekovat záření 

alfa/beta/gama, kdy se v níže uvedených vzorcích porovnává aktivita ve formě odezvy měřidla v dané 

měřicí geometrii. Při známém radionuklidovém složení kontaminující látky, jak je tomu například 

v laboratorních podmínkách, měřidlo umožňuje též absolutní stanovení plošné aktivity, viz kapitola 3.1. 

Postup stanovení plošné aktivity kontaminovaného povrchu, ať už během mimořádné události, či během 

simulace, je uveden v kapitole 3.2.   



   

4 
 

Pro stanovení hodnoty celkové odstraněné aktivity pomocí metody otěru aktivity je použito 

přístroje využívajícího kapalinovou scintilaci,  HIDEX 300 SL. Tento přístroj je určen k detekci zdrojů 

alfa a beta záření. Popis stanovení aktivity a složení kontaminantu je uveden dále.  

3.1 Absolutní stanovení plošné aktivity 

Jak je uvedeno výše, znalost kontaminujícího radionuklidu umožňuje v laboratorních 

podmínkách též absolutní stanovení plošné aktivity. Pro absolutní stanovení plošné aktivity je nezbytné, 

aby pro použité měřidlo plošné aktivity byly známy převodní koeficienty pro přepočet odezvy přístroje 

v imp/s na plošnou aktivitu v Bq/cm2 pro danou měřicí geometrii (viz Tab. 1 a 2 uvedené v Příloze 2) 

Tyto převodní koeficienty jsou odlišné od převodních koeficientů pro standardní geometrii, pro kterou 

jsou měřidla kalibrována již z výroby. 

Jako příklad získání hodnoty absolutní aktivity je rozebráno stanovení plošné aktivity s využitím 

Alfa/Beta/Gama sondy SABG-15+ s vyhodnocovacím zařízením COLIBRI TTC (CANBERRA 

Industries), viz obr. 3.  

S využitím transportního Monte Carlo kódu MCNPX byly pro toto měřidlo nasimulovány 

převodní koeficienty pro různé měřicí geometrie a vybrané radionuklidy. Koeficienty pro beta spektrum 

byly simulovány pomocí dat z databáze ENDF/B-VII.0 v rámci [2]. Vizualizace použitého modelu 

sondy SABG-15+ je na obr. 4.  

Obr.3: Stanovení kontaminace svislé stěny 

přístrojem COLIBRI TTC a sondou SABG-15+. 

Obr.4: Vizualizace geometrického modelu sondy 

SABG-15+ 

 

 Takto získané převodní koeficienty prezentované v tabulkách 1 a 2 umožňují pro danou měřicí 

geometrii a daný radionuklid přepočítat odezvu měřidla na plošnou aktivitu podle vzorce: 

𝐴𝑠 =  
𝑅

𝜂
   ( 1 ) 
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kde  AS  je plošná aktivita od vzorku v Bq/cm2 

 R  je odečtená odezva zařízení COLIBRI TTC 

 η  je převodní koeficient pro daný radionuklid a danou měřicí geometrii podle 

tabulek 1 a 2 uvedených v příloze 3. 

 

Měření přístrojem COLIBRI TTC s připojenou sondou SABG-15+ je prováděno s integrováním 

odezvy přístroje po nastavený čas, alespoň 20 s, a odezva je následně stanovena jako průměr přes 

nastavený čas integrování odezvy. Měření přístrojem COLIBRI TTC je prováděno v přesně definované 

a velmi dobře reprodukovatelné geometrii, která je zajištěna použitím distančního nástavce upevněného 

na měřicí sondu, viz Obr 2. Měření se provádí bezkontaktně v definované vzdálenosti vstupního okénka 

detektoru, viz obr. 3. Hodnotu získané plošné aktivity pak můžeme dosadit do vzorců pro stanovení 

hodnoty poměru nefixovaného a fixovaného kontaminantu.  

3.2 Postup stanovení plošné aktivity kontaminovaného povrchu 

Před vlastním měřením je stanovena hodnota pozadí všech otěrových tamponů s aplikovaným 

detergentem v misce pro jejich uložení, a to ve stejné geometrii, jako při realizaci otěru. 

Před vlastním měřením je stanovena hodnota pozadí přístroje mimo kontaminovanou oblast. 

 Pomocí značkovače (viz kap.2.2.), vytvoříme značky (nejlépe čtverec 10x10 cm) na vybraných 

místech pro stanovení poměru fixovaného a nefixovaného kontaminantu. Na těchto místech stanovíme 

hodnoty odezev před a po provedení otěru. Značku vytvoříme ještě před prvním měřením. Vlastní 

stanovení plošné odezvy provedeme bez kontaktu samotného měřicího přístroje s kontaminovaným 

povrchem, čehož docílíme použitím vhodného distančního nástavce. (viz kap. 2.2.). Základním 

stanovením odezvy kontaminantu na povrchu je měření ze vzdálenosti 5 cm. Pokud je zjištěná odezva 

menší než 1000 impulsů za sekundu, měření zastavíme a k dalšímu stanovení aktivity používáme měření 

ze vzdálenosti 1 cm. Před prvním otěrem provedeme stanovení, zda v kontaminantem emitovaném 

spektru je obsaženo jen záření gama či je doprovázeno dalšími typy záření. Stanovení je realizováno 

dvojicí měření kontaminovaného povrchu. První měření je realizováno se sondou opatřenou plechovým 

stíněním. Druhé měření je realizováno pomocí sondy bez stínění. U povrchu kontaminovaného pouze 

radionuklidem emitujícím záření gama je zjištěný rozdíl mezi měřeními zanedbatelný. U kontaminantu, 

který je zdrojem záření alfa či beta je výsledek druhého měření výrazně vyšší. 

Vzhledem k tomu, že při stanovení plošné aktivity není možné určit složení kontaminantu, je 

vhodné určit kontaminovaná místa, na kterých nebude otěr realizován.  Na těchto vybraných místech je 

prováděno kontrolní stanovení hodnoty plošné aktivity kontaminantu vždy po provedení stanovení 

plošné aktivity na otěrem ošetřeném povrchu.  Tato hodnota bude vztažnou hodnotou v případě, kdy 

bude patrný pokles aktivity na tomto neotíraném povrchu. 
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Vždy po realizaci otěru kontaminovaného povrchu provedeme stanovení odezvy na povrchu. 

Počet otěru je uveden v kapitole 3.3. Stanovení odezvy provedeme na stejných místech, na jakých jsme 

měřili před realizací otěru povrchu. Měření provádíme ve stejné vzdálenosti, v jaké jsme provedli 

stanovení hodnoty kontaminace. Výsledná hodnota stanovení odezvy po dekontaminaci je opět získána 

jako průměr z 5 stanovení. Měření realizuje po každém otěru. Minimální počet otěrů je uveden v kapitole 

3.3. 

3.3 Realizace otěru 

Otěr povrchu je realizován pomocí tamponu, gázového či buničitého, navlhčeného 

detergenčním činidlem (viz kap. 2.2.). Navlhčení tamponu je realizováno ponořením tamponu do 

detergentu. Ponoření je do cca 2/3 délky tamponu. Při ponoření je tampon držen v pinzetě po celé šířce. 

Po vyjmutí tampon necháme okapat, aby nedošlo ke kontaminaci okolí otírané plochy detergentem. 

Takto upravený tampon je vložen do misky a je změřeno pozadí mimo kontaminovanou oblast, a to ve 

stejné geometrii, jako po realizaci otěru. Poté je navlhčený tampon přiložen na kontaminovaný povrch. 

Otěr povrchu tvořený dvojicí kroků je realizován na předem definované ploše, nejčastěji volíme 

čtvercovou plochu o hraně 10 centimetrů. V prvním kroku je povrch otírán tamponem směrem od 

obsluhy u vodorovných povrchů a shora dolů u svislých povrchů, viz obr. 5. Po otření povrchu tímto 

způsobem následuje druhý krok tvořený otěrem zleva doprava, viz obr. 6. Použitý tampon je opět vložen 

do původní misky, kde je proměřen stejným přístrojem a ve stejné geometrii, jako při měření pozadí 

otěrového tamponu.  

Pro vyhodnocení otěrů pomocí kapalné scintilace je každý použitý otěrový tampon po 

proměření na misce následně vložen do označené prázdné vialky a je zalit cca 20 ml vizualizačního 

koktejlu (viz kapitola 2.2.) Množství koktejlu musí být takové, aby byl tampon ve vialce zcela ponořen.  

Obr.5 Vizualizace kroků otěru - černé šipky 

1.krok, zelené šipky 2.krok 

Obr. 6 Usušený povrch po realizaci otěru 

namočeným tamponem 
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Jelikož po realizaci otěru tamponem s detergentem je na povrchu část kontaminantu zachycena 

v detergentu ulpělém na povrchu, viz obr. 6, je povrch vysušen pomocí suchého tamponu. Vysušení je 

realizováno stejnými kroky, jaké tvoří nanesení detergentu na povrch. Po provedení osušení povrchu je 

použitý tampon uložen do misky, změřen a následně umístěn do prázdné vialky.  

Pro stanovení hodnoty poměru nefixovaného a fixovaného kontaminantu je realizována pětice 

mokrých a suchých otěrů. Proces realizace otěru může být ukončen dříve, pokud je rozdíl ve zjištěné 

odezvě po otěru menší než 5 %.  Pokud je to možné, je sestava otěrů doplněna o tampon kontaminovaný 

množstvím kontaminantu, které odpovídá množství kontaminantu nacházejícím se na testovaném 

povrchu. Je tím získána informace o vlivu tamponu na tvar a umístění píku odpovídajícímu danému 

kontaminantu. Je možné, že materiál tamponu sníží energii kontaminantem emitovaných částic a mohlo 

by dojít k nesprávnému určení typu kontaminantu. 

4  Vyhodnocení otěrů pomocí kapalné scintilace 

K určení podílu u laboratorních vzorků a složení nefixované složky kontaminantu je použito 

přístroje HIDEX 300 SL, viz obr. 1. Přístroj je určen k detekci záření alfa a beta. Detekce těchto druhů 

záření umožňuje určit kvalitativní a kvantitativní složení kontaminantu, za předpokladu, že součástí 

kontaminantu je zdroj alfa či beta záření. 

4.1 Energetická kalibrace spektra  

Před vlastním měřením otěrových tamponů je třeba přiřadit energie emitovaných částic 

ke kanálům tvořících výstup z přístroje. Pro určení převodního faktoru je použito některých radioizotopů 

ze sady monoenergetických zdrojů záření alfa, respektive beta. Jako zdrojů záření alfa mohou být 

použity následující radioizotopy americium-241, plutonium-239, thorium-232, uran-přírodní, radon-

222, radium-226 a pro zdroje beta lze použít tritium-3 a uhlik-14. Uvedené radioizotopy jsou rozpuštěny 

ve scintilačním koktejlu o aktivitách umožňujících jejich rychlou detekci. V Tab. 3 Přílohy 2 jsou 

uvedeny energie výše uvedených radionuklidů spolu hodnotami příslušných energetických kanálů, 

na kterých jsou jejich maxima ve spektru.  Kalibrační vzorky jsou v přístroji hodnoceny od 1 do 5 minut, 

aby byla zajištěna odezva převyšující pozadí.  

4.2 Účinnostní kalibrace 

Pro určení odezvy přístroje na hodnotu aktivity radioaktivního vzorku je použito standardů. 

Jedná se o uhlík-14 o aktivitě 1,2 kBq a tritium o aktivitě 2,8 kBq. Těchto radioizotopů je použito 

pro stanovení aktivitního převodního faktoru pro beta zářiče. Pro kalibraci radioizotopů emitujících alfa 

částice je použito roztoku plutonia o aktivitě 73 Bq, americia o aktivitě 167 Bq a přírodního uranu o 

aktivitě 125 Bq.  Stanovení správné hodnoty aktivity vzorku je závislé na kvalitě separace odezvy na alfa 

částice od odezvy na částice beta. V Tab. 4 Přílohy 3 jsou uvedeny příklady nastavení přístroje HIDEX 
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pro některé radioizotopy. Na základě stanovení odezvy je stanovena hodnota převodního faktoru 

stanovené aktivity pro použitý přístroj dle vztahu uvedeného dále. 

4.3 Stanovení aktivity otěru 

Po nastavení parametrů přístroje HIDEX jsou vialky s otěrovým materiálem vloženy do nosiče 

vzorků a uloženy do přístroje. Při prvním stanovení hodnoty aktivity otěru je zvoleno orientační 

nastavení přístroje dle TAB. 3 Přílohy 3 pro radium a doba měření je nastavena na jednu minutu. Před 

započetím měření je vhodné nechat vialku se vzorkem v přístroji minimálně deset minut, aby došlo 

k poklesu chemiluminiscence a fotoluminiscence vzniklé v důsledku pohlcení světla ve vzorku na straně 

jedné a reakcí vizualizačního koktejlu s detergentem na straně druhé. Tyto dva procesy se ve výsledném 

spektru prezentují jako nízkoenergetický pík. Po skončení tohoto měření je provedena analýza získaného 

spektra. Pokud jsou odezvy na alfa částice spojeny se spektrem odezev na částice beta je provedeno 

navýšení hodnoty GAIN Y. V případě, že spektrum zobrazující detekované alfa částice přetéká přes 

horní hranu grafu, je provedeno snížení hodnoty GAIN Y. Je-li zjištěna absence alfa odezvy a spektrum 

působí jako úzká nudle natlačení k ose x, je na místě zvýšení hodnoty OFFSETu. Na základě výsledků 

orientačního stanovení hodnoty aktivity je provedeno nastavení vhodné doby měření tak, aby odezvy 

fotonásobiče na přítomnost jednotlivých radioizotopů byly kolem 1000 impulsů. Po realizaci vhodného 

nastavení je stanovení opakováno minimálně pětkrát. Přičemž mezi časy jednotlivých stanovení je 

dodržena doba minimálně 30 minut. Na základě těchto výsledků je určena přibližná hodnota poločasu 

rozpadu kontaminantu  

 

5 Určení hodnoty poměru fixovaného a nefixovaného 

kontaminantu  

Jak je uvedeno výše, je hodnota podílu nefixovaného kontaminantu definována hodnotou 

poměru množství odstraněného kontaminantu k množství kontaminantu zjištěného před provedením 

otěru. Pro snazší orientaci je tato hodnota v procentech. Na základě výše uvedené definice je pro 

stanovení hodnoty podílu nefixovaného kontaminantu použito následujícího vztahu: 

PN = 
(𝐴𝑜𝑑−𝐴𝑝)

(𝐴0−𝐴𝑝)
   ( 2 ) 

kde je: PN  hodnota podílu odstraněného kontaminantu  

Aod odstraněná odezva v Bq, tvořená součtem aktivit s obou kroků otěru 

A0  počáteční odezva v Bq 

Ap odezva pozadí použitého měřicího přístroje v Bq 
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Tento vztah lze použít pro stanovení hodnoty podílu nefixovaného kontaminantu u vzorků, u 

kterých bylo možné stanovení na povrch naneseného množství kontaminantu a stanovení otěrem 

sejmutého množství kontaminantu na otěrovém materiálu pomocí přístroje HIDEX. V tomto případě 

pro stanovení hodnoty poměru nefixovaného kontaminantu pomocí stanovení plošné aktivity povrchu 

před a po realizovaném otěru byla hodnota odstraněné odezvy nahrazena ve výše uvedeném vztahu 

rozdílem hodnot odezev zjištěných na kontaminovaném povrchu před provedením a po provedení otěru. 

Tím získal výše uvedený vztah následující tvar: 

PN = 
𝐴0−𝐴𝑘

𝐴0−𝐴𝑝
  (3) 

kde je:  PN hodnota podílu odstraněného kontaminantu  

 Ak  odezva povrchu po realizaci obou kroků otěru v Imp/s 

A0  počáteční odezva povrchu v Imp/s 

Ap  odezva pozadí v Imp/s 

 

Jelikož povrch může být kontaminován radionuklidem, jehož poločas rozpadu je relativně 

krátký ve srovnání s časem nezbytným pro provedení procesu otěru a během procesu může tedy dojít k 

významnému poklesu aktivity, je nutné při výpočtech hodnot podílu nefixovaného kontaminantu 

nacházejícího se na povrchu použít korekční faktor na pokles aktivity vlivem radioaktivní přeměny. 

Hodnota korekčního faktoru je vypočtena dle vztahu: 

𝐾 =  
𝐴0𝑠

𝐴𝑡𝑠
  ( 4 ) 

kde je:  K korekční faktor 

Aos odezva zjištěná na neotíraném povrchu před realizací otěru 

Ats odezva zjištěná na neotíraném povrchu po realizaci otěru na otíraném povrchu 

 

Po použití korekčního faktoru má vztah pro výpočet dekontaminační účinnosti tvar:  

PN = 
𝐴0−𝐾∗𝐴𝑘

𝐴0−𝐴𝑝
  (5) 

kde je: PN hodnota podílu odstraněného kontaminantu  

K korekční faktor na pokles aktivity vlivem radioaktivní přeměny 

Ak odezva povrchu po obou krocích otěru povrchu v Imp/s 

A0 počáteční odezva zjištěná na povrchu v Imp/s 

Ap odezva pozadí v Imp/s 
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Výše uvedené vzorce jsou aplikovány na všechny realizované otěry na daném povrchu. Po 

stanovení sady hodnot podílů odstraněného kontaminantu jsou tyto vyneseny do grafu, ze kterého je 

určena hodnota podílu nefixovaného kontaminantu jako limitní mez definující možnost odstranění 

kontaminantu z povrchu otěrem. Numerické stanovení hodnoty podílu nevázaného kontaminantu je 

získáno jako průměrná hodnota z hodnot vzešlých ze vztahu  

𝑂𝐾 =
𝑃𝑁(𝑛)

1−(1−𝑃𝑁(1))𝑛
 × 100   ( 6 ) 

kde je: OK podíl nefixovaného kontaminantu v procentech 

n n-tý soubor otěrů povrchu, kde n je větší než 1 

PN(n) hodnota podílu odstraněného kontaminantu při n-té dvojici kroků otěru 

PN(1) hodnota podílu odstraněného kontaminantu při prvé dvojici kroků otěru 

  

Pozn.: V případě, kdy je použit radionuklid, na který je přístroj pro stanovení plošné aktivity 

kalibrován, je možné do výše uvedených vzorců dosazovat hodnotu plošné aktivity v jednotkách 

Bq/cm2. 

Stanovení aktivity otěrového materiálu po realizaci očisty povrchu je realizováno pomocí 

přístroje HIDEX 300 SL. Prvním krokem je provedení hodnotové a energetické kalibrace přístroje. 

Hodnotová kalibrace přístroje realizována pomocí standardů uvedených výše. Převodní faktor 

definovaný podílem mezi skutečnou aktivitou standardu a aktivitou virtuální, udanou přístrojem, je 

definován vztahem 

𝑃𝐹 =
A𝑠

𝐴𝑝
   ( 7 ) 

kde je:  PF hodnota převodního faktoru 

As aktivita standardu v Bq 

Ap  aktivita zjištěná přístrojem v Bq 

 

Po stanovení hodnoty převodního faktoru je hodnota aktivity kontaminantu sejmutého z povrchu 

pomocí otěru určena pomocí vztahu 

𝐴𝑜 = 𝑃𝐹 × 𝐴𝑝   ( 8 ) 

Kde je: Ao  aktivita odstraněného kontaminantu v Bq 

PF hodnota převodního faktoru 

Ap je celková aktivita otěru zjištěná přístrojem v Bq 
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Po stanovení hodnoty aktivity otěry odstraněného kontaminantu je realizována energetická 

kalibrace přístroje. Při této akci je energii emitovaných částic standardem přiřazena hodnota kanálu ve 

spektru odezvy přístroje. Energie emitovaných částic vybraných standardů spolu s přiřazenými kanály 

ve spektru odezvy přístroje jsou uvedeny v Tab. 3 Přílohy 3. Pro stanovení hodnoty energie emitovaných 

částic neznámého zdroje reprezentovaných maximem odezvy na určité hodnotě kanálového spektra je v 

případě alfa částic použito následujícího vztahu: 

𝐸𝑥 =
𝐸𝑠 ×𝐾𝑥

𝐾𝑠
   ( 8 ) 

kde je: Ex energie emitovaných částic neznámého radioizotopu v MeV 

Es energie emitovaných částic známého radioizotopu v MeV 

Kx číslo kanálu maxima energetického spektra zjištěného u neznámého zdroje 

6  Rozsah metodiky 

Metodika umožňuje stanovení, jak nefixovaného podílu, tak jeho složení. Metodiku v plném 

rozsahu lze použít na hladkých typech povrchů používaných v městské infrastruktuře, jako jsou parapet 

či sklo. V plném rozsahu lze metodiku použít pro zdroje, jejichž rozpad je doprovázen emisí záření alfa 

či záření beta. V případě zdrojů emitujících pouze záření gama, proud fotonů, metodika umožňuje 

stanovení podílu nefixovaného kontaminantu. Užití metodiky není omezeno orientací povrchu, na 

kterém jsou sledované veličiny sledovány. Metodika umožňuje stanovení hodnoty podílu nefixované 

části kontaminantu případně jeho složení na testovaném povrchu, jak v případě mimořádných událostí, 

kterým byl povrch vystaven, tak i v případě kontaminace povrchu vzniklé při běžném provozu s 

otevřenými zářiči.  

7 Nejistota metodiky 

Hodnota nejistoty metodiky je daná počtem otěrů realizovaných na povrchu (s rostoucím 

počtem otěrů klesá vliv aktivity zjištěné na otěru na nejistotu) a hodnotou účinnosti první sady otěrů 

(čím vyšší je hodnota účinnosti prvního otěru, tím větší vliv má stanovení hodnoty aktivity určených na 

dalších otěrech na hodnotu nejistoty). Nejistota stanovení podílu nefixovaného kontaminantu pro pětici 

otěrů s účinností odstranění kontaminantu otěrem od 40 % většinou nepřesahuje hodnotu 10 %. 

8 Inovativní postupy 

Uvedená metodika umožňuje provádět stanovení podílu nefixovaného kontaminantu na povrchu 

stejně jako jeho složení nejen v laboratorních podmínkách, ale i v terénních podmínkách. Použití 

metodiky nabízí i rychlý a přesný odhad předpokládaných kroků dekontaminace vedoucí k snížení její 
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hodnoty pod požadovanou hodnotu na straně jedné a míru kontaminace, kterou zvoleným 

dekontaminačním způsobem nebude možné odstranit. 

9 Uplatnění metodiky 

Metodika je využívána v rámci testů realizovaných při řešení výzkumného úkolu „Moderní 

metody detekce a identifikace nebezpečných CBRN látek a materiálů, metody snížení jejich 

nebezpečnosti a dekontaminace; moderní prostředky ochrany osob“, vypsaného ministerstvem vnitra 

České republiky pod kódem VH20182019036. 
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Příloha 1 

Vývojový diagram 

 

 

  

Stanovení podílu nefixovaného kontaminantu

yes

Odìbèr vzorku pro HIDEX

lRealizace otěru povrchu suchým tamponem
vložení tamponu do vialky

ano

ano

Je rozdíl ve stanovení vètší než 5 % nebo
se jedná o menší než 5.  otèr

Nalezení hodnoty podílu nefixovanèho kontaminantu

Konec stanovení pomocí plošné aktivity

Stanovení plošné aktivity 

Realizace otéru povrchu mokrým tamponem
úprava vzorku pro hodnocení

Stanovení plošné aktivity

START

Lze použít HIDEX pro stanovení aktivity A
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Vývojový diagram 
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Příloha 2 

 

Tabulky 

 
Tab.1: Převodní koeficienty pro přepočet odezvy přístroje COLIBRI TTC se sondou SABG-15+ pro 

distanční vzdálenost zdroj-detektor 5 cm. 

 

distanční vzdálenost 5 cm 

  
𝑖𝑚𝑝

𝐵𝑞
 

𝑖𝑚𝑝

𝐵𝑞 × 𝑐𝑚−2
 

La-140 

kruh R=1,5 cm 3,14×10-2 2,22×10-1 

kruh R=100 cm 1,23×10-4 3,86×100 

čtverec a=12 cm 5,15×10-3 7,41×10-1 

Na-24 

kruh R=1,5 cm 3,60×10-2 2,55×10-1 

kruh R=100 cm 1,41×10-4 4,42×100 

čtverec a=12 cm 5,96×10-3 8,58×10-1 

 

 
Tab.2: Převodní koeficienty pro přepočet odezvy přístroje COLIBRI TTC se sondou SABG-15+ pro 

distanční vzdálenost zdroj-detektor 1 cm. 

 

distanční vzdálenost 1 cm 

  
𝑖𝑚𝑝

𝐵𝑞
 

𝑖𝑚𝑝

𝐵𝑞 × 𝑐𝑚−2
 

La-140 

kruh R=1,5 cm 2,13×10-1 1,51×100 

kruh R=100 cm 1,36×10-4 4,29×100 

čtverec a=12 cm 7,01×10-3 1,01×100 

Na-24 

kruh R=1,5 cm 2,39×10-1 1,69×100 

kruh R=100 cm 1,57×10-4 4,94×100 

čtverec a=12 cm 8,12×10-3 1,17×100 
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Příloha 2 

Tabulky  

 
Tab.3: Kalibrační radioizotopy. 

 

Radioizotop Typ záření 
Poločas 

rozpadu 

Energie částicEs 

(keV) 

Hodnota maxima 

ve spektruKs 

Tritium-3 beta 12,3 r 18 160 

Uhlík-14 beta 5730 r 156 462 

Ga-67 beta 3,72 d 606. 816, 907 369, 540 

Sr-90 beta 28,8 r 546 660 

Y-90 beta 64 h 2280 750 

Pb-214 beta 28,8 min 672, 728 250 

Bi-214 beta 19,7 min 1507, 3200 600 

La-140 beta 1,6 d 1349, 1678 688 

Radium-226 alfa 1600 4700 600 

Thorium-232 alfa 1,4*109 4000 500 

Uran-238 alfa 4,5*109 4100 520 

Plutonium-239 alfa 24110 r 5150 650 

Americium-241 alfa 432,2 r 5490 660 

 

 

 
Tab.4: Optimální podmínky pro stanovení aktivity některých radioizotopů. 

 

Radioizotop Vizualizační směs 
Hodnota 

Offsetu 

Hodnota 

Gain Y 

Separační 

mez PL 

Uran AL/UG + toluen 3:1 01 90 05 

Thorium AL/UG + toluen 3:1 01 80 05 

Radium AL/UG + toluen 3:1 01 80 05 

Radon AL/UG + toluen 3:1 03 40 05 

  01 50 05 

Radon, p.p. AL/UG 03 30 05 

Radon, p.p. AL/UG 01 40 04 

Polonium AL/UG + toluen + aceton (2:1:1) 01 100  

Plutonium AL/UG 01 30 05 

Americium AL/UG 01 30 05 

 


