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1. Seznam použitých symbolů a zkratek 
 

RnDP  krátkodobé produkty přeměny Rn-222 

CPS  impulsy za sekundu 

CPM  impulsy za minutu 

DPS  rozpad za sekundu 

DPM  rozpad za minutu 

R/N  radiation/nuclear 

GM  Geiger-Müller detektor 

PIPS  Passivated Implanted Planar Silicon Detectors 

ICRU  International Commission on. Radiation Units & Measurements  

SÚJB  Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

SÚJCHBO Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany 
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2. Cíl metodiky 
Cílem metodiky „Ochrana měřící a detekční techniky s ohledem na možnost stanovení 

kontaminace radionuklidů emitujících záření alfa“ je poskytnout ucelený přístup k realizaci 

ochrany měřící techniky v případech zneužití R/N látek a současného zachování dostatečné 

detekční účinnosti této techniky. 

Popisovaný postup je možné potenciálně využít pracovníky Integrovaného záchranného 

systému či dalších zasahujících složek v případě použití „špinavé bomby“ nebo podezření 

na možný výskyt radioaktivních látek emitujících všechny tři složky ionizujícího záření 

v zasaženém prostoru. 

Metodika není návodem na obecné užívání měřičů plošné kontaminace povrchů zamořených 

radioaktivními látkami. V případě dodržení postupů uvedených v návodu přístroje, dodržení 

měřící geometrie a znalosti měřeného radionuklidu lze stanovit plošnou aktivitu zamořeného 

s účinností, jejíž příklad je uveden v tabulce v příloze č. 1. 

   

3. Vlastní popis metodiky 

3.1 Úvod 
Při použití „špinavé bomby“, či jiném neoprávněném zneužití R/N látek může dojít k uvolnění 

radionuklidů emitujících alfa záření a zasažení určitého prostoru a bude nezbytné monitorovat 

míru a rozsah zamoření plošnou kontaminací. Současně je ale nezbytné ochránit samotnou 

měřící techniku před povrchovou kontaminací alfa radionuklidy a zkreslení dalších výsledků 

měření. Pro výběr vhodného ochranného materiálu je třeba vzít v úvahu zeslabovací schopnost 

daného materiálu pro různé energie alfa částic a míru ovlivnění detekční účinnosti přístroje. 

Výběr bude tedy vhodnou kombinací (kompromisem) mezi mírou ochrany přístrojové techniky 

a zachováním dostatečné účinnosti detekce.  

Na základě odhadu ztrát energie alfa záření ve foliích s využitím ICRU reportu č. 49 [1] byly 

vytipovány potenciálně využitelné brzdicí (ochranné) folie. 

 

Pro ověření míry snížení detekce záření alfa s použitím vytipovaných ochranných folií byl 

zvolen alfa-spektrometr CANBERRA 7401 VR. Byla měřena alfa spektra bez použití a s užitím 

různě silných ochranných fólií a s použitím různých zdrojů alfa záření (směsný etalon 241Am, 
239Pu, 234U, 238U). Laboratorními experimenty byl vybrán vhodný typ ochranného materiálu 

pro experimenty s terénními měřicími přístroji a zvolena vhodná měřicí geometrie.  

Byla provedena rešerše potenciálně zneužitelných alfa radionuklidů [2], seznam je uveden 

v příloze č. 2. Byly vytipovány čtyři dostupné terénní měřicí přístroje, kterými disponují 

například mobilní skupiny SÚJB v ČR. Pro tyto přístroje byly vyvinuty 3D držáky ochranné 

folie pro usnadnění manipulace a zachování stejné geometrie měření pro všechny typy přístrojů, 

folií a zdrojů kontaminace. Byly vybrány různé dostupné R/N zdroje (etalony, kontaminované 

plochy) pro testování účinnosti detekce plošné kontaminace s užitím ochranné folie terénních 

měřicích přístrojů v laboratorních podmínkách. Ověřením funkčnosti v terénních podmínkách 

byl zvolen vhodný v praxi využitelný způsob ochrany měřící techniky za současného zachování 

detekce plošné alfa kontaminace a definovány korekční faktory pro snížení energie 

dopadajících alfa částic pro vybrané typy fólií. 
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3.2 Ochrana měřicí techniky – doporučený postup při měření v terénních 

podmínkách 
 

Pro vybraný typ přístroje použijte držák ochranné folie a nožičky o délce 5 mm (vzdálenost 

okraje nožiček od vnější hrany držáku) pro zachování stejné geometrie měření (zdroj záření 

bude celkem 9 mm od vnější vrstvy tovární ochranné folie detektoru). Pro přístroje Colibri se 

sondou SABG15+, RadEye B20, RadEye AB20 a Berthold LB124 je možné využít zpracované 

3D modely přiložené v příloze č. 3.  

Před zahájením měření je nezbytné změřit pozadí přístroje mimo kontaminovanou oblast 

(přístrojem nastaveným ve zvoleném měřicím režimu otočeným do volného 

nekontaminovaného prostoru měřit po dobu minimálně jedné minuty). Poté je vhodné umístit 

a dostatečně vypnout vybranou ochrannou folii v držáku folie a opět změřit pozadí. Je možné, 

že z důvodu dlouhodobého nevhodného skladování bude mít ochranná folie zvýšené pozadí 

alfa (skladování v prostorách s vysokou koncentrací produktů přeměny radonu). V případě 

trojnásobného zvýšení pozadí je třeba vyměnit ochrannou fólii.  

Funkčnost a vhodné nastavení měřícího režimu je vhodné před zahájením měření otestovat 

na etalonu plošné aktivity.  

Různé typy měřicích přístrojů umožňují měření v různých jednotkách. Pro měření v reálných 

podmínkách při neznalosti měřeného radionuklidu (nebo směsi radionuklidů) je vhodné měřit 

odezvu v cps a míru povrchové kontaminace posuzovat pouze relativně. 

Během měření kontaminovaného povrchu je nezbytné průběžně kontrolovat stav kontaminace 

povrchu ochranné folie, tedy opustit kontaminovaný prostor a změřit pozadí přístroje s držákem 

a ochrannou folií. Zvýšené pozadí by signalizovalo povrchovou kontaminaci folie, případně 

držáku ochranné folie a v tom případě je nutné ochrannou folii ihned odstranit a použít novou. 

Pokud se ani po výměně ochranné folie pozadí nesnížilo na původní hodnotu, je nezbytné 

vyměnit přídavné nožičky držáku ochranné folie (možná kontaminace ze spodní strany), 

případně celý držák folie.  

Pro posouzení hodnoty plošné aktivity při použití vybrané ochranné folie je vhodné zvážit užití 

korekčních faktorů poklesu energie detekovaných alfa částic známých/předpokládaných 

radionuklidů uvedených v tabulce č. 3. 

 

3.3 Postup při výběru vhodné ochranné folie 
 

3.3.1 Použité přístroje 

Pro testování poklesu energie alfa částic dopadajících na detektor po průniku ochrannou folií a 

vrstvou vzduchu byl použit alfaspektrometr CANBERRA Model 7401 VR. Přístroj je vybaven 

vakuovými komorami z nerez oceli a PIPS detektory s vysokým rozlišením o aktivní ploše 600 

mm2. Měřící geometrie je nastavitelná po 4 mm v rozmezí od 1 mm do 49 mm (vzdálenost 

zdroje záření od čela detektoru) [3]. 

Pro testování možnosti ochrany terénní měřicí techniky byly použity přístroje Colibri TTS se 

sondou SABG 15+, RadEye B20, RadEye AB100, Berthold LB124.  



5 

 

Sonda SABG 15+ s GM-detektorem o ploše 15 cm2 umožňuje měření alfa/beta/gama/X-ray 

plošné kontaminace v rozsahu 1 – 9999 cps. Přístroj umožňuje nastavení měření v různých 

jednotkách (cps, cpm, Bq, Bq/cm2, dpm, dpm/100 cm2). Jedna z možností nastavení měření je 

i integrování výsledků měření za zvolenou jednotku času [3]. 

Přístroj RadEye B20 je přenosné kompaktní měřidlo plošné alfa, beta, gama a X-ray povrchové 

kontaminace. „Pancake“ GM-detektor o průměru okna 44 mm (detekční plocha 15 cm2) 

umožňuje měření v rozsahu 0 – 10 000 cps. Výhodou je malá velikost, nízká hmotnost a snadná 

intuitivní obsluha. Přístroj umožňuje nastavení měření v různých jednotkách (cps, cpm, Bq, 

Bq/cm2, dpm, dps) a zobrazení průměrné hodnoty měřené veličiny za jednotku času [4]. 

Přístroj RadEye AB100 je přenosné měřidlo plošné alfa, beta, gama a X-ray povrchové 

kontaminace. „Dual phosphor scintilator“ detektor o velikosti 69x145 mm (detekční plocha 

100 cm2) umožňuje měření v rozsahu 0,01 cps – 100 000 cps (β,γ) a 0,01 – 10 000 cps (α). 

Přístroj umožňuje nastavení měření v různých jednotkách (cps, cpm, Bq, Bq/cm2, dpm, dps) a 

zobrazení průměrné hodnoty měřené veličiny za jednotku času, případně integrování výsledků 

měření za zvolenou jednotku času. Výhodou přístroje je nastavení měřicího modu alfa, nebo 

alfa/beta/gama ve stejný čas. Lze proto zároveň získat informaci o plošné alfa kontaminaci a 

plošné alfa/beta/gama kontaminaci [4].  

Přístroj Berthold LB124 je přenosný monitor kontaminace používaný pro detekování a měření 

radioaktivní kontaminace alfa, beta a gama na různých površích. Skládá se z fotonásobiče a 

ZnS scintilačního čítače s rozměry účinného okna 118x145 mm (detekční plocha 170 cm2). 

Přístroj je schopen odlišit alfa radionuklidy od beta/gama nuklidů a měřit je současně. Údaje 

mohou být alternativně zobrazeny jako četnost (cps), nebo jako plošná aktivita (Bq/cm2), je 

možné nastavit i integrování výsledků měření za zvolenou jednotku času. Zařízení umožňuje 

měření plošné kontaminace v rozsahu 0-5000 cps pro alfa kanál a 0-50 000 cps pro beta/gama 

kanál. [5] 

 

3.3.2 Měřicí jednotky a doba měření 

Různé typy měřicích přístrojů umožňují měření v různých jednotkách - četnost impulzů (cps, 

cpm), hodnota povrchové kontaminace (Bq, dps, dpm, Bq/cm2), případně časový integrál. Pro 

volbu měření kontaminace v Bq/cm2 (tj. plošnou aktivitu radionuklidu) musí být četnost 

impulzů konvertována na plošnou aktivitu. Pro každý radionuklid existuje odlišný konverzní 

faktor, který může být uložen v knihovně daného přístroje. Před měřením je proto nezbytné 

vybrat nuklid, nebo složení nuklidů, které se budou zařízením měřit. V reálných podmínkách 

měření, kdy chybí informace o zastoupení radionuklidů na kontaminovaném povrchu, je proto 

měření plošné kontaminace nevhodné. Z toho důvodu je doporučeno měřit vždy četnost 

impulzů a míru povrchové kontaminace posuzovat pouze relativně.  

Před zahájením měření je nezbytné měřit hodnotu přírodního pozadí v nekontaminované zóně, 

a to bez užití ochranné folie a s použitím vybraného typu ochranné folie. Důvodem je možné 

zvýšené pozadí folie alfa radionuklidy vlivem například dlouhodobého skladování v místě 

s vysokou objemovou aktivitou radonu a depozice RnDP na povrch folie.   

Sérií měření pomocí sondy SABG 15+ byla stanovena minimální doba měření pozadí na 30 s 

(relativní směrodatná odchylka měření 11 %). Kratší doba měření byla zatížena vyšší relativní 

odchylkou měření (pro 10 s měření – 23,6 %) pro delší dobu měření 60 s byl přínos snížení 
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rozptylu výsledných hodnot vyjádřených relativní směrodatnou odchylkou nevýznamný – 

8,71 %.  

 

Obrázek 1 Vliv doby měření pozadí na rozptyl výsledných hodnot 

3.3.3 Geometrie měření 

Pro všechny testované terénní přístroje byl vyroben 3D model držáku ochranné folie, který byl 

vytištěn na 3D tiskárně. Tloušťka materiálu a délka přídavných nožiček byla volena pro 

všechny držáky totožně, čímž byla zajištěna stejná vzdálenost čela detektoru od měřené plochy 

pro různé monitory plošné kontaminace. Vnitřní uspořádání detektorů jednotlivých monitorů 

(vzdálenost mezi detektorem, ochrannou folií samotného detektoru přístroje a krycí mřížkou) 

není možné přesně definovat z důvodu nedostupnosti těchto údajů. 

Na základě série měření v různých geometriích (pomocí různě dlouhých přídavných nožiček 

držáku byla variována vzdálenost detektoru od zdroje záření) byla vybrána jako nejvhodnější 

vzdálenost 9 mm (4 mm činí materiál držáku ochranné folie, 5 mm přídavné nožičky držáku 

ochranné folie). Nožičky ochranné folie jsou implantovány z důvodu minimalizace kontaktu 

s měřeným povrchem a ochrany samotného držáku a ochranné folie před možnou kontaminací 

a následnému neadekvátnímu zkreslení výsledků měření přenosem kontaminace.  

Ve stejné geometrii měření (vzdálenost detektoru 9 mm od zdroje záření) byl experimentálně 

ověřen pokles energie alfa částic dopadajících na detektor s užitím vybraných typů ochranných 

folií a směsného etalonu (Am-241 5,48 MeV; Pu-239 5,16 MeV; U-234 4,77 MeV a U-238 

4,20 MeV). Z obrázku 2 je patrný posun energie dopadajících alfa částic bez užití ochranné 

folie a s užitím folií MYLAR 0,004, MYLAR 0,006 a potravinové folie 0,01.  Měření bylo 

provedeno za běžného atmosférického tlaku (bez vakua), aby byly co nejvíce simulovány reálné 

podmínky měření pomocí terénních přístrojů. 
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Obrázek 2 Posun energie dopadajících alfa částic s užitím vybraných typů ochranné folie 

 

3.3.4 Ochranné folie 

Folie byly vybrány na základě studia interakce alfa záření s různými typy ochranných fólií dle 

ICRU 49. Pro vybrané komerčně dostupné ochranné folie byly provedeny experimentální testy 

snížení detekce částic alfa s užitím alfaspektormetru Canberra a poté s různými terénními 

monitory plošné kontaminace. 

Pro prvotní testování byly použity dostupné ochranné folie MYLAR o tloušťkách materiálu 

0,004 mm, 0,006 mm, 0,008 mm, 0,019 mm a 0,036 mm. Z důvodu snazší dostupnosti a nižší 

ceny byla testována i strečová potravinová folie o tloušťce materiálu 0,01 mm.  

 

Obrázek 3 Měření plošné alfa kontaminace přístrojem RadEye AB100 s užitím různých ochranných folií a v různé geometrii 

měření. Měřící geometrie (vzdálenost zdroje od čela detektoru přístroje) je variována délkou vyměnitelných nožiček držáku 

ochranné folie 
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Při prvotním testování průniku částic alfa ochrannými foliemi byly vyřazeny MYLAR folie 

silnější než 6 µm z důvodu poklesu energie alfa a snížení účinnosti detekce pod přijatelnou 

úroveň (na méně než 40 % původní odezvy). Z praktických a ekonomických důvodů byla pro 

další testování ponechána i strečová potravinová folie s tloušťkou materiálu 10 µm. Z grafu na 

obrázku 2 je patrné, že geometrie měření rovněž výrazně ovlivňuje účinnost detekce alfa částic.  

Tabulka 1Vybrané testované ochranné folie 

Folie 
Tloušťka  

materiálu (µm) 

Plošná hmotnost 

(mg/cm2) 
Dodavatel 

MYLAR 0,004 mm 4 0,55 

 CS Hyde Company, 

 Electro-wind 

 Horejsi model s.r.o. 

 TOPMODEL CZ s.r.o. 

MYLAR 0,006 mm 6 0,83 ADDEV MATERIALS 

Potravinová strečová 

folie 0,01 mm 
10 1,38 LIDL 

 

3.3.5 Testování vybraných folií terénními monitory kontaminace 

Pro testování vybraných typů ochranných folií (viz tabulka 1) byly použity dostupné terénní 

monitory plošné kontaminace, geometrie měření s nožičkami č. 1 (5 mm nožičky + 4 mm držák 

folie) a 60 s doba měření. Výsledek měření je průměrem minimálně třech naměřených hodnot. 

Byly použity různé dostupné plošné zdroje záření alfa, beta, gama a byla posuzována účinnost 

detekce plošné kontaminace při užití vybraných ochranných folií. 

    

3.3.6 Vliv ochranné folie na detekční účinnost beta/gama kontaminace 

S použitím etalonů Co-60, Sr-90 a Cs-137 o ploše 165 cm2 byl testován vliv použití ochranné 

folie na detekci plošné beta a gama kontaminace. Z výsledků na obrázcích 1 – 3 je patrné, že 

užití vybraných ochranných folií a různých přístrojů měření neovlivňuje detekci plošné beta a 

gama kontaminace. 

 

Obrázek 4 Měření plošné kontaminace Co-60 
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Obrázek 5 Měření plošné kontaminace Sr-90 

 

Obrázek 6 Měření plošné kontaminace Cs-137 

 

3.3.7 Vliv ochranné folie na detekční účinnost alfa kontaminace 

Při měření plošné kontaminace pomocí monitorů, u kterých lze měřit pouze celkovou alfa beta 

gama kontaminaci, se pokles odezvy při použití ochranné folie často neprojeví, nebo se odezva 

zdá být nestabilní. Zčásti je tento jev daný statistickou chybou měření, zčásti vnitřním továrním 

nastavením přístroje (tzv. treshold) a částečně i nedostupností alfa zářičů o vyšší energii a 

aktivitě v době provádění experimentů.  

Pro monitory plošné kontaminace, které umožňují oddělit měření kontaminace alfa od 

kontaminace beta/gama bylo provedeno testování snížení účinnosti detekce alfa záření. Byly 

použity vytipované ochranné folie a dostupné plošné radionuklidové zdroje, jejichž přehled a 

parametry jsou uvedeny v tabulce 2.  



10 

 

Tabulka 2 Zdroje záření alfa použité k testování vlivu ochranných folií na účinnost detekce alfa 

Označení 
Velikost 

(cm2) 
Radionuklid Popis 

Pu-239 (151007-094018) 165 Pu-239 Plošný etalon 

Am-241 (328-198) 165 Am-241 Plošný etalon 

Am-241 (165-04) 165 Am-241 Plošný etalon 

Dopravník menší 600 

Potenciálně všechny 

radionuklidy U-Ra 

rozpadové řady 

Vzorek pryžového pásu 

používaného k přepravě a 

třídění těženého materiálu 

s obsahem uranové rudy 

s rozsahem energií alfa 4,2 – 

7,7 MeV 

Cihla žlutá 408 
U-234, U-235,  

U-238 

Vzorek povrchu kontamin. 

materiálem s obsahem U3O8 

Unat (100) 100 
U-234, U-235,  

U-238 
Plošný etalon 

Unat EZ2 (300915) 165 
U-234, U-235,  

U-238 
Plošný etalon 

 

Z obrázků 5 a 6 je patrné snížení detekční účinnosti alfa kontaminace. Při užití nejtenčí 

testované folie (MYLAR 0,004) je pokles detekční účinnosti pro směs radionuklidů U-Ra 

rozpadové řady (pásový dopravník) cca o 30 %. Důvodem je přítomnost alfa radionuklidů 

s vysokými energiemi (7,7 MeV). Pokles účinnosti detekce alfa kontaminace pro Am-241 je 

při použití MYLAR 0,004 cca o 45 % (energie alfa Am-241 je 5,49 MeV), v případě nižších 

alfa energií (Unat v rozmezí 4,2-4,77 MeV, Pu-239 5,16 MeV) je pokles detekce o 70-80 %. Pro 

cihlu kontaminovanou materiálem s obsahem U3O8 (energie 4,2-4,77 MeV) je pokles detekce 

s užitím nejtenčí ochranné folie cca o 90 %. 

 

Obrázek 7 Relativní detekční účinnosti alfa kontaminace při měření s foliemi vůči měření bez folie pomocí přístroje 

RadEye AB100 a vybraných ochranných folií 
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Obrázek 8 Relativní detekční účinnosti alfa kontaminace při měření s foliemi vůči měření bez folie pomocí přístroje 

Berthold LB124 a vybraných ochranných folií 

 

3.3.8 Korekční faktory poklesu energie alfa částic při průchodu ochrannými foliemi  

Při měření plošné kontaminace s užitím přístroje, příslušného 3D držáku folie a vybrané 

ochranné folie je nezbytné počítat s poklesem energie alfa částic dopadajících na detektor a 

z toho vyplývajícího snížení účinnosti měření. Tabulka č. 3 prezentuje pokles energie 

emitované částice alfa při kolmém průletu fólií MYLAR o dané tloušťce. Korekční faktory 

vycházejí z tabelovaných hodnot dle ICRU 49. Pro potravinovou fólii nebyly korekční faktory 

stanoveny vzhledem k absenci tabelovaných hodnot pro tento druh materiálu.  

Tabulka 3 Relativní energie alfa částice po kolmém průchodu folií v závislosti na energii částice před vstupem do folie 

Energie Alfa [MeV] Mylar 0,004 Mylar 0,006 

8 96 % 94 % 

7 95 % 92 % 

6 93 % 90 % 

5 90 % 86 % 

4 86 % 79 % 

 

K dalšímu poklesu energie alfa částic dochází průchodem vrstvami vzduchu mezi folií a čelem 

detektoru a dále mezi čelem detektoru a samotným detektorem. Definovat tloušťku vrstvy 

vzduchu, kterou prochází alfa částice od ochranné folie k detektoru, není možné; výrobce 

z obchodních důvodů běžně neuvádí přesnou vnitřní strukturu detektoru.  

Rozsah energií detekovaných alfa částic jednotlivými detektory rovněž není výrobci uvedena. 

Je proto možné předpokládat, že může dojít k takovému poklesu energie částice alfa 

(průchodem ochrannou folií a vrstvami vzduchu, případně jiného ochranného materiálu 

detektoru), že nebude detektorem detekována vůbec. Proto je vhodné volit pro měření a 

současné zachování přijatelné úrovně účinnosti detekce co nejtenčí dostupný ochranný 

materiál. 
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4. Inovační aspekty, novost postupů 
Při užití postupů uvedených v této metodice lze ochránit detektory výše uvedených přístrojů. 

V případě zavedení nového přístroje, který nebyl v rámci této metodiky testován, lze pomocí 

výše uvedených experimentů ověřit možnost užití vybraných fólií i pro jiné přístroje. V případě 

kontaminace přístroje lze po výměně ochranné fólie pokračovat v terénním měření bez nutnosti 

celkové dekontaminace přístroje. 

 

5. Popis uplatnění metodiky 
Metodiku lze uplatnit při událostech spojených s výskytem povrchové kontaminace různých 

povrchů radioaktivními látkami. Je možno ji využít při běžných kontrolních měřeních 

v průmyslových areálech, kde lze předpokládat kontaminaci detektoru. Ochranu přístroje lze 

uplatnit v reakci na mimořádné události spojené s uvolněním radioaktivních látek záměrným 

kriminálním činem, nebo i v případě nehodových situací.  
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Příloha 1: Typické účinnosti a typická odezva přístroje RadEye AB100 na emisi záření 

z povrchu (10x10 cm) [6] 
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Příloha 2: Seznam potenciálně zneužitelných zářičů alfa [1, 7] 

 

Zářič 
Poločas 

rozpadu 
Energie alfa Využití 

Am-241 432,6 y 
 5,48 MeV (84,8 %) 

 5,44 MeV (13,1 %) 

Kalibrační zdroje, průmyslové měřicí 

přístroje (např. měření tloušťky 

materiálu, vlhkosti), radiografie, 

karotážní zařízení, kouřové detektory 

Cf-252 2,65 y 
 6,12 MeV (81,6 %) 

 6,08 (15,2 %) 

Kalibrační zdroje, Průmyslové měřicí 

přístroje, karotážní zařízení 

Ra-226 1,6x103 y 
 4,78 MeV (94,5 %) 

 4,6 MeV (5,6 %) 

Lékařství, sklo a glazury, stavební 

materiály, průmyslové měřicí 

přístroje, radio-luminiscenční 

produkty, odpadový materiál 

z chemického zpracování, horniny a 

nerosty 

Pu-239 2,4x104 y 

 5,16 MeV (70,8 %) 

 5,14 MeV (17,1 %) 

 5,11 MeV (11,9 %) 

Jaderně palivové články, jaderné 

zbraně, kouřový detektor 

U-238 4,47x109 y 
 4,2 MeV (79 %) 

 4,15 MeV (20,9 %) 

Jaderně-palivové články, U-

koncentrát, keramika a sklo, letecká 

protizávaží, gyroskopický kompas 

U-234 2,45 x 105 y 
 4,77 MeV (71,4 %) 

 4,72 MeV (28,4 %) 
Člen U-Ra rozpadové řady 

U-235 7,0 x 108 y 

 4,40 MeV (55 %) 

 4,37 MeV (17 %) 

 4,21 MeV (5,7 %) 

 4,6 MeV (5 %) 

Jaderně-palivové články, u-

koncentrát, keramika a sklo, přístroje 

pro detekci neutronů 

Po-210 138 d  5,3 MeV (100 %) 

Člen U-Ra rozpadové řady, eliminace 

elektrostatického náboje v průmyslu, 

ruské atomové ponorky 

Th-228 1,9 y 
 5,42 MeV (72,2 %) 

 5,34 MeV (27,2 %) 

Člen thoriové rozpadové řady, 

radioaktivní odpady z výroby thoria 

z monazitových písků 

Th-229 7,34 y 

 4,85 MeV (56,2 %) 

 4,9 MeV (10,2 %) 

 4,81 MeV (9,3 %) 

Fixované Th229 se používá pro 

opakovanou přípravu izotopu Ac 225 

pro užití v nukleární medicíně 

Th-232 1,41 x 1010 y 
 4,01 MeV (78,2 %) 

 3,94 MeV (21,7 %) 

Monazitové písky, vývoj thoriového 

jaderného paliva 
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Příloha č. 3 Modely ochranných držáků – fotografie a soubory pro 3D tisk držáků 

ochranné folie pro testované přístroje 

Na fotografiích jsou zachyceny přístroje testované v rámci metodiky, vyvinuté držáky 

ochranných folií s upevněním k přístroji pomocí suchého zipu a vyměnitelné různě dlouhé 

distanční nožičky.   

 

Obrázek 9 Colibri se sondou SABG15+ 

 

Obrázek 10 Berthold LB 124 

  

 

Obrázek 11 RadEye B20 

 

Obrázek 12 RadEye AB100 

 

 

 

 

 


