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CÍL METODIKY

V případě závažných radiačních nehod nebo při událostech zlovolného zneužití
radioaktivních látek (terorismus) může dojít k významnému externímu ozáření osob z řad
zasahujících složek i obyvatel. Pro účely možnosti odhadu jejich osobních dávek byly
navrženy jednoduché, odolné a nízkonákladové dozimetry, kde je jako detekční materiál
využita běžná kuchyňská sůl [1,2]. Sůl (NaCl) má schopnost absorbovat energii ionizujícího
záření, která může být následně kvantifikována na principu opticky stimulované luminiscence
(OSL).
Cílem této metodiky je podat postup pro stanovení dávky z externí expozice záření X a
gama na základě měření luminiscenčního signálu ze vzorků kuchyňské soli.
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DOZIMETRICKÉ VELIČINY

KERMA

Kerma K je podíl součtu počátečních kinetických energií
všech nabitých částic,
uvolněných nenabitými ionizujícími částicemi v uvažované látce, a hmotnosti
této látky,

Jednotkou kermy v soustavě SI je J∙kg-1 a její zvláštní název je gray (Gy).

2.2.

ABSORBOVANÁ DÁVKA

Absorbovaná dávka D je definována jako podíl
záření sdělená látce o hmotnosti
, tj.

a

, kde

je střední energie ionizujícího

Jednotkou absorbované dávky v soustavě SI je J∙kg-1 a její zvláštní název je gray (Gy).

2.3.

DÁVKOVÝ EKVIVALENT

Veličina dávkový ekvivalent H je definována vztahem

kde D je absorbovaná dávka v bodě zájmu ve tkáni a Q je odpovídající jakostní faktor v tomto
bodě, jehož hodnota je určena typem a energií nabitých částic procházejících malým
objemovým elementem v tomto bodě. Q je funkcí lineárního přenosu energie nabitých částic
ve vodě [3]. Pro fotonové záření je hodnota Q rovna 1. Jednotkou dávkového ekvivalentu
v soustavě SI je J∙kg-1 a její zvláštní název je sievert (Sv).
2.3.1. OSOBNÍ DÁVKOVÝ EKVIVALENT
Osobní dávkový ekvivalent Hp(d) je dávkový ekvivalent v ICRU (měkké) tkáni v hloubce d pod
konkrétním bodem povrchu lidského těla. Tento bod je obvykle volen v místě měření. Pro

Státní ústav
radiační ochrany,
v. v. i.

Metodika M8
Stanovení dávky z externího ozáření na základě OSL
běžné soli (NaCl)

List: 6 ze 36
Datum účinnosti: 1.1.2017
Za správnost: Ing. D. Ekendahl

pronikavé fotonové záření se používá hloubka 10 mm. Veličina Hp(10) poskytuje odhad
veličiny efektivní dávka [3]. Jednotkou osobního dávkového ekvivalentu je Sv. Vztahy mezi
základní veličinou kerma ve vzduchu Ka a Hp(10) jsou uvedeny v publikacích ICRP 74 a ICRU
57 [4,5].
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POPIS METODY

3.1. MĚŘÍCÍ SYSTÉM
Měření luminiscenčního signálu ze vzorků se provádí pomocí aparatury Risø TL/OSL – model
DA-20 (viz obr. 1), která se skládá z následujících částí:






Systému pro detekci světla
Systému pro tepelnou a optickou stimulaci luminiscence
Ozařovače vzorků
PC se SW aplikacemi pro řízení měření, záznam a zpracování výsledků
Příslušenství

Systém pro detekci světla
Systém detekce světla je tvořen fotonásobičem a optickým filtrem. Fotonásobič je z řady
bialkalických fotonásobičů EMI 9235QB, které mají maximální detekční účinnost mezi 200 a
400 nm a vyhovují pro detekci luminiscence z běžných dozimetrických materiálů. Použitý
detekční filtr v základní konfiguraci je typ Hoya U-340 s transmisí pro vlnové délky od 200 do
400 nm. Tento filtr zabraňuje průniku rozptýleného modrého stimulačního světla (~ 470 nm)
do fotonásobiče. V závislosti na aplikaci mohou být použity i jiné filtry (např. Schott BG-39,
Corning 7-59). Charakteristiky těchto filtrů jsou uvedeny v uživatelské příručce [6].

Obr. 1: Měřící část aparatury Risø TL/OSL – model DA-20
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Systém pro tepelnou a optickou stimulaci luminiscence
A) STIMULACE TL
K vyhřívání vzorků slouží topný článek, který je umístěn přímo pod fotonásobičem. Tento
topný článek zároveň je součástí zvedacího mechanizmu, který posunuje vzorek do polohy
pro měření. Vyhřívání je prováděno přiváděním regulovaného elektrického proudu přes
topný článek. Teplota je kontrolována termočlánkem. Topný systém je schopen vyhřívat
vzorky až do teploty 700°C při konstantním nárůstu teploty od 0.1 do 10°C/s. Při použití
rychlosti ohřevu vyšší než 5°C/s je třeba počítat s teplotním zpožďováním mezi vzorkem a
topným článkem. Topný systém je třeba chránit průtokem dusíku, který je prevencí před
oxidací při vyšších teplotách.
B) STIMULACE OSL
Zařízení je vybaveno dvěma světelnými zdroji: infračervenými (IR) světelnými diodami a
modrými světelnými diodami. Světelné diody jsou uspořádány soustředně v držáku
kruhového tvaru tak, aby světlo směřovalo na vzorek. Vzdálenost mezi vzorkem a diodami je
přibližně 20 mm. V základní konfiguraci jsou používány modré diody.
Modré diody mají světelný pík emise na vlnové délce 470 nm. Toto světlo umožňuje
stimulaci křemene, safíru (α-Al2O3) i některých dalších krystalických materiálů, např.
halogenidů. Celkový výkon těchto 28 světelných diod je 50 mW/cm2 v poloze vzorku.
Intenzitu modrého stimulačního světla lze nastavovat.
Infračervené diody emitují světlo o vlnové délce kolem 870 nm, které může stimulovat
luminiscenci u většiny živců. Držák obsahuje 21 těchto diod, které poskytují maximální výkon
přibližně 145 mW/cm2 v poloze vzorku.
Měřící systém Risø TL/OSL Model DA-20 umožňuje světelnou stimulaci ve dvou režimech:
 Stimulace při konstantní intenzitě světla (CW)
 Stimulace při lineárně modulované intenzitě světla (LM)
V případě režimu CW stimulace se vytváří exponenciálně klesající signál, jak postupně
dochází k vyprazdňování elektronových záchytných center. Při režimu LM stimulace jsou
elektrony v záchytných centrech velmi citlivých na světlo uvolňovány při nízkých intenzitách
světla, zatímco elektrony v méně citlivých záchytných centrech jsou uvolňovány při vyšších
intenzitách osvětlení. Naměřený signál pak má podobu křivky s píkem, resp. s několika píky,
které odpovídají vyprazdňování jednotlivých elektronových pastí. Detekce emitovaného
luminiscenčního světla probíhá souběžně se stimulací, přičemž stimulující a detekované
světlo je vzájemně odděleno pomocí vhodných optických filtrů [6].
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Ozařovače vzorků
Měřící systém Risø TL/OSL Model DA-20 obsahuje dva uzavřené radionuklidové zářiče (URZ)
klasifikované jako jednoduché zdroje, které umožňují in-situ ozáření vzorků v rámci
naprogramované procedury.
A) ZDROJ 90Sr/90Y
URZ 90Sr/90Y emituje beta záření s maximální energií 2.27 MeV. Aktivita zdroje je 1,48 GBq
(ke dni 22.12.2009), což poskytuje dávkový příkon 0.105 Gy/s pro vzorek z křemene v poloze
měření (ke stejnému dni). Tato výrobcem daná hodnota dávkového příkonu byla ověřena
skrze porovnání spočívající v měření vzorku po referenčním ozáření externím zdrojem 137Cs.
Poločas přeměny 90Sr/90Y je T1/2 = 29.12 roků [7]. Tento zdroj se užívá jako interní ozařovač
pro aplikace retrospektivní dozimetrie.
B) ZDROJ 241Am
URZ 241Am (10.7 MBq, alfa záření ≈ 5.49 MeV, gama záření ≈ 59.5 keV) je používán pouze pro
experimentální výzkumné účely.

PC se SW aplikacemi pro řízení měření, záznam a zpracování výsledků
Součástí měřícího systému je PC se čtyřmi technologickými SW aplikacemi:
A) APLIKACE SEQUENCE EDITOR
Aplikace Sequence Editor se používá k vytvoření požadované měřící sekvence (soubory typu
SEQ), což jsou uživatelem definované posloupnosti procedur, které mají být provedeny
se vzorky. Měřící sekvence může obsahovat ozáření vybraným zdrojem záření, osvětlení
vybraným zdrojem světla, předehřev při zadané teplotě, OSL měření při zadaném režimu,
zdroji světla a dalších parametrech (intenzita světla, doba měření, teplota při měření, počet
datových bodů) a TL měření (teplota, rychlost vyhřívání, počet datových bodů). Již
definované sekvence mohou být uloženy nebo modifikovány pro další měření. Aplikace
slouží rovněž pro záznam naměřených dat (soubory typu BINX). Podrobnosti jsou uvedeny
v uživatelské příručce [8].
B) APLIKACE CONTROL
Aplikace Control slouží ke kontrole technických parametrů čtečky a používá se při údržbě
zařízení.
C) APLIKACE VIEW
Aplikaci View lze využít k zobrazení a tisku OSL nebo TL křivek. Kromě toho umožňuje
prohlížení, tisk a export těchto naměřených dat obsažených v BIN souborech. Dle zadaných
mezí lze provádět integraci těchto dat.
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D) APLIKACE ANALYST
Aplikace Analyst obsahuje nástroje pro zpracování a analýzu vstupních dat ve formě BINX
souborů pořízených v aplikaci Sequence Editor. V rámci této aplikace je možné provádět
normalizaci odezev vzorků vzhledem k vybraným parametrům. Součástí aplikace jsou i
některé analytické protokoly (SAR, MAA) běžně používané při datování a retrospektivní
dozimetrii. Podrobnosti jsou uvedeny v uživatelské příručce [9].

Příslušenství
K měřícímu systému náleží dva vyjímatelné karusely s kovovými mističkami na vzorky. Do
karuselu lze umístit 48 kompatibilních mističek. Každý vzorek je jednoznačně identifikován
pozicí mističky v karuselu (čísla 1 až 48). Karusel je nainstalován na motorem poháněnou
otočnou desku, jejíž chod je ovládán prostřednictvím zadané měřící sekvence.
K provozu měřícího systému jsou třeba dvě tlakové nádoby s N2. N2 musí být používán
v případě měření s teplotou vyšší než 200°C. Druhá z tlakových nádob je využívána pro
ovládání URZ 90Sr/90Y. V obou případech je třeba kvalitní tlakový regulátor umožňující
udržovat stabilní tlak 2,5 barů.
Pro ovládání zdroje záření 241Am musí být připojena vakuová pumpa.

3.2. KALIBRACE POMOCÍ INTERNÍHO OZAŘOVAČE

90

Sr/ 90 Y

Pro účely rekonstrukce dávky je používán interní ozařovač 90Sr/90Y, jehož dávkový příkon byl
původně stanoven pro referenční vzorek z křemene. Hodnota příkonu v poloze vzorku platná
ke dni instalace měřícího systému, tj. k 22.12.2009, je 0.105 Gy/s. Dávkový příkon pro vzorek
z NaCl je určen na základě poměrů hmotnostních srážkových brzdných schopností uvedených
materiálů takto:
̇(
Hodnota poměru

)

(

)

(

)

(

)

(

)

̇(

̇(

)

).

byla pro dané spektrum záření vypočtena s využitím dat

z databáze NIST [10]. Dávkový příkon pro vzorek z NaCl ke dni instalace měřícího systému je
)
tedy ̇ (
0.098 Gy/s. Dávkový příkon platný v čase měření t je pak:
̇(

)

̇(

)

kde At je aktivita zdroje v čase t a A0 je aktivita ke dni instalace.
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) v závislosti na době uplynulé od

3.3. DOZIMETR S NaCl
NaCl je materiál, který po vystavení ionizujícímu záření, vykazuje termálně (TL) i opticky
stimulovanou luminiscenci (OSL). Emitované světlo je ultrafialové záření s vlnovou délkou
kolem 300 nm. Množství emitovaného světla je úměrné dávce. K optické stimulaci lze využít
buď modré až zelené světlo (420 – 560 nm) nebo infračervené světlo (880 nm). Stimulace
modrým či zeleným světlem je vhodnější z důvodu lepší stability signálu. Pro dozimetrické
účely se více hodí OSL, neboť TL signál podléhá výraznému termálnímu fadingu. Sůl je třeba
chránit před denním a běžným laboratorním světlem, které vyvolává silný optický fading.
K měření je v zásadě možné použít různé druhy běžné kuchyňské soli. Ze solí dostupných
v ČR se nejlépe osvědčily Alpská sůl s jodem a Solsanka – Jedlá sůl [1].
3.3.1. OSOBNÍ DOZIMETR
Solný osobní dozimetr má formu dutiny se solí obklopené vrstvou polyetylénu, která
poskytuje tkáni-ekvivalentní vrstvu o tloušťce 10 mm. Ilustrace částí dozimetru je na obr. 2.
Sůl vyplňuje vnitřní světlo- a vodotěsnou plastovou kapsli. Hmotnost soli uvnitř je přibližně
170 mg. Kapsle je vložena do vnějšího krytu opatřeného šroubovacím víčkem z polyetylenu.
Vnitřní kapsle je vyjímatelná. Podrobný popis dozimetru je uveden v [2].

Obr. 2: Části dozimetru – vnější polyetylenový kryt se šroubovacím uzávěrem a vnitřní kapsle
naplněná cca 170 mg soli
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3.3.2. RADIAČNÍ INDIKÁTOR
Jednoduchý radiační detektor má formu vnitřní kapsle naplněné solí (viz obr. 2). Tato kapsle
může být v závislosti na podmínkách aplikace např. zatavena do tenké polyetylenové fólie
z důvodu zlepšení ochrany materiálu nebo usnadnění možnosti identifikace.

3.4. PŘÍPRAVA VZORKŮ
Sůl představuje velmi citlivý materiál. K měření postačují malé vzorky soli o hmotnosti
nejvýše 5 - 10 mg. Jeden dozimetr pak poskytuje kolem 20 vzorků. Přitom je však třeba mít
na paměti, že v případě vyloženě havarijních dávek (>0.5 Gy) by měření takto velkých vzorků
o hmotnosti několika mg mohlo být spojeno s rizikem zahlcování fotonásobiče. Stanovení
dávky by pak mohlo být nepřesné. Při důvodném podezření na vysokou dávku je třeba
pracovat s porcemi z několika málo zrnek soli. Z důvodu existence optického fadingu
luminiscenčního signálu, který nastává v důsledku vystavení ozářené soli dennímu nebo
běžnému laboratornímu světlu, je třeba vzorky připravovat v podmínkách temné komory
vybavené červeným světlem. Zrnka soli vyňatá z vnitřku dozimetru se pro účely měření
přístrojem Risø TL/OSL Model DA-20 přemísťují na mističky karuselu. Na obr. 3 je ilustrován
připravený vzorek. Seznam laboratorních pomůcek a příslušenství pro přípravu vzorků je
uveden v Příloze 2.

Obr. 3: Ilustrace vzorku soli (Alpská sůl s jodem)

3.5. MĚŘENÍ OSL SIGNÁLU
Parametry měření OSL vzorků soli vychází z analýzy vlastností OSL a TL signálu a jejich
vzájemného vztahu [11]. Měření vzorku sestává ze dvou následujících kroků:
(1) Předehřev při teplotě 200°C po dobu 10 s
(2) Měření CW-OSL za stimulace modrým světlem o intenzitě 15 mW/cm2 při teplotě
120°C po dobu 20 s
Pro účely kvantifikace měření je OSL signál stanoven jako integrál z naměřené OSL křivky za
první 1.6 s měření redukovaný o pozaďový signál odpovídající posledním 1.6 s měření.
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3.6. STANOVENÍ DÁVKY V SOLI
Stanovení dávky v soli probíhá v jednom nebo ve dvou krocích. Nejprve je dávka odhadnuta
pomocí rychlého orientačního měření OSL (viz dále bod 3.6.1). Je-li přitom překročena
stanovená indikační hodnota dávky, provádí se analyticky náročnější a přesnější
rekonstrukce dávky s využitím protokolu SAR (viz dále bod 3.6.2). Indikační hodnota dávky je
volena na základě chyby stanovení dávky rychlým měřením OSL a potřeb zadavatele měření z
hlediska sledované hraniční osobní dávky. Hodnota sledované hranice osobní dávky by měla
vycházet z požadavků platné legislativy a předpisů na omezování dávek zasahujících osob při
mimořádných situacích [12,13].
Postup pro měření dávky v soli ve formě návaznosti jednotlivých praktických úkonů je
uveden v Příloze 3.
3.6.1. RYCHLÝ ORIENTAČNÍ ODHAD DÁVKY
Rychlý odhad dávky spočívá v OSL měření jednotlivého vzorku odebraného z dozimetru dle
parametrů uvedených v části 3.4. Nastavení měřící procedury v aplikaci Sequence Editor je
v Příloze 4. Poté následuje vážení vzorku a výpočet hodnoty OSL signálu vztaženého na 1 mg
soli. Odpovídající hodnota dávky je odečtena z grafu experimentálně stanovené závislosti
OSL signálu na dávce (viz Příloha 6), která bere v úvahu pozorovanou nelineární závislost OSL
signálu na dávce v oblasti dávek vyšších než 10 mGy [1]. V oblasti velmi nízkých hodnot OSL
signálu (D < 10 mGy) lze využít specificky stanovený kalibrační faktor (příklad viz Příloha 6),
neboť v oblasti dávek do 10 mGy vykazuje OSL signál lineární závislost na dávce [1].
3.6.2. ANALYTICKÝ PROTOKOL SAR
Pro přesnější odhad dávky se aplikuje analytický protokol SAR (Single-Aliquot Regeneration).
Výhodou tohoto protokolu je, že umožňuje korigovat významné změny citlivosti, ke kterým
dochází při opakovaném ozáření a měření vzorků soli [11]. Protokol SAR se skládá z několika
cyklů měření, které umožňují konstrukci závislosti korigovaného OSL signálu na dávce.
Parametry procedur zahrnutých v i-tém cyklu v rámci protokolu SAR jsou:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Aplikace regenerativní dávky Di
Předehřev při teplotě 200°C po dobu 10 s
Měření CW-OSL za stimulace modrým světlem o intenzitě 15 mW/cm2 při teplotě
120°C po dobu 20 s; záznam hlavního OSL signálu Li
Aplikace neměnné testovací dávky Dt
Měření CW-OSL za stimulace modrým světlem o intenzitě 15 mW/cm2 při teplotě
120°C po dobu 20 s; záznam testovacího OSL signálu Ti
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Příklad nastavení měřící procedury v aplikaci Sequence Editor je v Příloze 5.
Hodnoty získaných poměrů Li/Ti (i≥1) reprezentují na změny citlivosti korigovaný OSL signál
závislý na dávce Di. Pomocí těchto hodnot je pak konstruována křivka závislosti OSL signálu
na dávce Di. Pro tento účel je v prvním cyklu měření (i=0) měřena hodnota L0/T0 vztažená
k měřené dávce D0 odpovídající skutečné expoziční situaci, nebo-li hodnota aplikované
regenerativní dávky je nulová. Hodnoty regenerativních dávek aplikovaných v dalších cyklech
by měly být ideálně voleny vzestupně, a to < D0, ≈ D0 a > D0. Hodnota odpovídající D0 je pro
tento účel odhadnuta postupem uvedeným v části 3.6.1. Výsledek rekonstrukce dávky
pomocí protokolu SAR spočívá ve spojení hodnoty L0/T0 s dávkou na základě využití funkce
závislosti Li/Ti (i≥1) na dávce. K tomuto zpracování výsledků a odvození dávky slouží aplikace
Analyst. Příklad výstupu z aplikace Analyst je uveden v Příloze 7. Hodnota D0 je přitom
vyjádřena v počtu ekvivalentních sekund, které by byly aplikovány interním ozařovačem beta
̇(
)
)
pro dosažení signálu L0. Hodnota dávky soli je pak získána jako (
̇
)představuje aktuální hodnotu příkonu dávky v soli pro ozařovač beta (viz
kde (
Příloha 1). Podrobný postup zpracování naměřených dat v rámci protokolu SAR je uveden
v uživatelské příručce [9].
Takto získanou hodnotu dávky v soli je však ještě nutné upravit aplikací korekce na fading, tj.
na úbytek odezvy, ke kterému došlo za dobu uplynulou od ozáření do měření. Odvození
korekce na fading vychází z funkce vypočtené na základě experimentálních dat pro závislost
OSL signálu na době uplynulé od ozáření – viz Příloha 8.

3.7. INTERPRETACE VÝSLEDKU MĚŘENÍ
Výstupem OSL měření vzorků ze solného osobního dozimetru je dávka v soli DNaCl. Tuto
dávku je třeba interpretovat ve formě Hp(10). Postup vychází z rozboru provedeného ve
výzkumné zprávě [1].
Osobní dávkový ekvivalent Hp(10) se stanovuje na základě vztahu
(

)

(
(

)
)

Tímto způsobem je zároveň zohledněna energetická závislost odezvy dozimetru. Hodnoty
poměru (μen/ρ)tkáň/(μen/ρ)NaCl v závislosti na energii monoenergetických fotonů jsou uvedeny
v Příloze 9. Z průběhu této funkce je zřejmé, že hodnota Hp(10) může být konzervativně
( )
odhadnuta vždy jako
. Uvedený vztah nejvíce vyhovuje v polích
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vysokoenergetického záření s energií od 200 keV do 2 MeV. V polích s významnou složkou
rozptýleného záření může být tímto postupem hodnota Hp(10) poněkud nadhodnocena. Ve
zdůvodněných případech, jsou-li dostatečně přesně známy parametry zdroje a podmínky
ozáření, by měl být na základě předpokládaného spektra záření stanoven specifický vztah
mezi Hp(10) a DNaCl.
V případě solného radiačního indikátoru je odhadovanou veličinou kerma ve vzduchu Ka, a to
takto:
(
(

)
)

Možnost odhadu Ka na základě Da vyplývá z nepatrného rozdílu mezi hodnotami
hmotnostních součinitelů přenosu energie a absorpce energie ve vzduchu v oblasti energií
fotonů 10 keV až 10 MeV [7]. Hodnoty poměru (μen/ρ)vzduch/(μen/ρ)NaCl v závislosti na energii
monoenergetických fotonů jsou uvedeny v Příloze 9.
Pro radiační indikátor nacházející se v poli záření gama ze zdroje 137Cs platí
. Tento způsob představuje konzervativní odhad použitelný pro většinu
potencionálně možných mimořádných radiačních situací se složkou rozptýleného záření.
V případě měření nízkých hodnot dávek je vhodné od stanovené hodnoty odečíst hodnotu
dávky odpovídající přírodnímu radiačnímu pozadí v případech, pokud by hodnota pozaďové
dávky mohla přesáhnout 10% hodnoty naměřené dávky. Stanovení dávky z přírodního
pozadí je pojednáno v části 3.8.
Nejistoty stanovení dávky pomocí solného dozimetru jsou uvedeny v Příloze 10.

3.8. STANOVENÍ DÁVKY Z PŘÍRODNÍHO POZADÍ
Dávka, kterou byly dozimetry ozářeny z přírodní radiace v průběhu skladování nebo v období
použití v měřících pozicích, narůstá s časem uplynulým od přípravy dozimetrů. V případě
nově připravených dozimetrů je pozaďová dávka zanedbatelná [1]. V podmínkách České
republiky dále narůstá v závislosti na prostředí tempem cca 0.5 až 2.5 mSv za rok. Pozaďová
dávka pro konkrétní šarži identicky připravených dozimetrů se stanoví buď na základě
vyhodnocení dávky vzorků soli uchovaných po danou dobu v laboratoři, případně na základě
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jiných výsledků měření klasickými dozimetry, pokud jsou tyto výsledky k dispozici a lépe
reprezentují přírodní ozáření dané skupiny dozimetrů.
Z důvodu omezení hodnoty pozaďové dávky je doporučeno vyměňovat sůl v již
připravených dozimetrech jednou za 10 let.

3.9. VERIFIKACE A ZABEZPEČENÍ JAKOSTI
Metodika byla ověřena pomocí různých experimentů, kde byly solné dozimetry ozařovány za
podmínek simulace závažného ozáření osob [14,15,16]. Naměřené dávky byly porovnány
s referenčními hodnotami, přičemž odchylky stanovené dávky od referenční hodnoty byly do
20%.
Pro účely havarijní připravenosti bude metodika aplikována minimálně jednou ročně, a to
formou experimentu.

3.10. ZÁZNAMY NEBO VÝSTUPNÍ DOKUMENTACE
Záznamy vztažené k měření a vyhodnocení dávky pomocí solných dozimetrů jsou
uchovávány v těchto formách:





Vstupní údaje od zadavatele měření
Deník měření
Elektronické záznamy o měření v rámci použitých laboratorních SW aplikací
Protokoly měření (vzor viz Přílohy 11 a 12)
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UPLATNĚNÍ METODIKY A NOVOST POSTUPŮ

Tato metodika byla vytvořena pro účely doplnění systému metod jaderné havarijní
připravenosti. Metodika umožňuje stanovení dávky na základě měření OSL vzorků soli (NaCl)
odebraných z nízkonákladových jednoduchých dozimetrů navržených v rámci projektu
Bezpečnostního výzkumu VF20162016049. Obdobné dozimetry zatím v ČR nebyly k dispozici.
Smyslem použití solných dozimetrů je možnost stanovení dávky i u osob, které nejsou běžně
individuálně vybaveny osobními dozimetry. Popsaná metoda měření umožňuje stanovení
dávky v rozsahu několika mSv až několika Sv [1].
Uplatnění metodiky v praxi se předpokládá především v krizových situacích spojených se
zlovolným zneužitím radioaktivních látek (terorismus), případně v situacích závažných
radiačních nehod. Složky integrovaného záchranného systému mohou být preventivně
vybaveny těmito dozimetry. Použité osobní dozimetry by byly vyhodnocovány, pokud by
došlo k radiologické události. Podobný přístup lze uplatnit i pro dozimetrii prostředí za
předpokladu, že detektory ze soli by byly umístěny na strategicky významných místech. Na
základě těchto měření je pak možné odhadnout i dávky osob z řad obyvatel, které se
vyskytovaly v okolí radiačního incidentu. Stanovení dávky je základním předpokladem pro
efektivní triáž zasažených osob.
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PŘÍLOHA 1: DÁVKOVÝ PŘÍKON ZE ZDROJE

90

Datum účinnosti: 1.1.2017
Za správnost: Ing. D. Ekendahl

Sr/ 90 Y PRO NaCl

Vlastnosti zdroje 90 Sr/ 90 Y
T1/2 = 29,1 roků = 349,44 měsíců = 10 636 dní
Počáteční aktivita:

(ke dni 22.12.2009)

Aktivita po uplynutí času t:

(

Počáteční dávkový příkon v poloze vzorku:
Dávkový příkon po uplynutí času t:
Vypočtené hodnoty ̇ (

̇(
̇(

)
)

)

(ke dni 22.12.2009)

) pro období 2016 až 2021
̇(

Datum
1.1.2016
1.4.2016
1.7.2016
1.10.2016
1.1.2017
1.4.2017
1.7.2017
1.10.2017
1.1.2018
1.4.2018
1.7.2018
1.10.2018
1.1.2019
1.4.2019
1.7.2019
1.10.2019
1.1.2020
1.4.2020
1.7.2020
1.10.2020
1.1.2021
1.4.2021
1.7.2021
1.10.2021

⁄

0,867
0,862
0,857
0,852
0,847
0,841
0,837
0,832
0,827
0,822
0,817
0,812
0,807
0,802
0,798
0,793
0,788
0,784
0,779
0,774
0,770
0,765
0,761
0,756

)(
0,085
0,085
0,084
0,084
0,083
0,083
0,082
0,082
0,081
0,081
0,080
0,080
0,079
0,079
0,078
0,078
0,077
0,077
0,077
0,076
0,076
0,075
0,075
0,074

)
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PŘÍLOHA 2: LABORATORNÍ POMŮCKY A NÁSTROJE PRO PŘÍPRAVU VZORKŮ

Pro přípravu vzorků a manipulaci s nimi musí být laboratoř – temná komora vybavena těmito
pomůckami:
 zdroje červeného světla (lampy s červeným filtrem)
 ultrazvuková čistička pro čištění mističek na vzorky
 jemné laboratorní pinzety pro manipulaci s mističkami na vzorky
 jemné lžičky pro nabírání malých množství soli
 laboratorní analytické váhy pro vážení porcí soli
 skleněné laboratorní misky
Všechny pomůcky používané pro manipulaci se vzorky soli musí být čisté.
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v. v. i.
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PŘÍLOHA 3: MĚŘENÍ DÁVKY – SLED JEDNOTLIVÝCH KROKŮ A PROCEDUR
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

25)
26)

Připravit karusel s čistými mističkami na vzorky.
Připravit čisté skleněné misky na sůl.
Připravit dozimetry určené k měření.
Zkontrolovat identifikaci dozimetrů a připravit jejich pořadí při měření.
Do deníku měření zapsat čísla pozic měření pro určitý identifikovaný dozimetr.
V temné komoře rozsvítit červená světla, zhasnout běžné laboratorní osvětlení.
Otevřít vnitřní kapsli dozimetru a vysypat potřebné množství (několik mg) do skleněné
misky, v kapsli ponechat část soli pro případné další měření, kapsli opět uzavřít.
Ze skleněné misky odebrat množství soli na špičku jemné lžičky a přemístit na předem
vybranou (identifikovanou číslem pozice na karuselu) misku na karuselu.
Kroky 7 a 8 zopakovat pro všechny připravené dozimetry
Karusel se vzorky umístit do měřící aparatury a uzavřít.
Lze rozsvítit laboratorní světlo.
Na PC nastavit proceduru měření pro rychlý odhad dávky - viz příklad v Příloze 4.
Určit název souboru pro uložení výsledků a datovou cestu, zapsat do deníku měření
Aktivovat měření.
Po ukončení měření zvážit množství soli v jednotlivých vzorcích, tato množství
zaznamenat do deníku měření.
Pomocí výstupu z aplikace Analyst a aplikace Excel stanovit OSL signál normovaný na 1
mg váhy soli pro jednotlivé vzorky a postupem dle Přílohy 6 přepočíst na dávku v soli.
Zjištěnou odpovídající dávku zaznamenat.
Na výsledek ve formě dávky v soli aplikovat korekci na fading dle Přílohy 8.
V případě potřeby (viz část 3.8.) stanovit dávku z přírodního pozadí a zaznamenat.
Dávku zjištěnou v bodě 17) redukovat o pozaďovou dávku a zaznamenat.
Podle typu dozimetru stanovit příslušnou dozimetrickou veličinu v souladu s Přílohou 9.
Převyšuje-li dávka stanovenou indikační úroveň, provést měření pomocí protokolu SAR s
využitím zbytku soli z dozimetru (přejít na krok 23).
Nepřesahuje-li naměřená dávka indikační úroveň, je měření ukončeno vyplněním
protokolu (viz Přílohy 11 a 12).
Ze zbytku soli v dozimetru připravit vzorky k měření a zaznamenat identifikaci (viz kroky
1 až 11). V případě podezření na vysoké dávky musí být měřené vzorky co nejmenší.
Na PC nastavit proceduru měření pro analytický protokol SAR - viz příklad v Příloze 5.
Parametry protokolu SAR volit pro rozmezí dávky indikované rychlým odhadem. Uložit
daný soubor *.seq pro parametry měření.
Určit název souboru pro uložení výsledků a datovou cestu, zapsat do deníku měření.
Aktivovat měření.

Státní ústav
radiační ochrany,
v. v. i.
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27) Po ukončení měření zpracovat naměřená data pomocí aplikace Analyst (aplikace
protokolu SAR) a stanovit dávku v soli (viz 3.6.2.). Datový soubor uložit.
28) Na výsledek ve formě dávky v soli aplikovat korekci na fading dle Přílohy 8.
29) Podle typu dozimetru stanovit příslušnou dozimetrickou veličinu v souladu s Přílohou 9.
30) Vyplnit protokol měření – viz Přílohy 11 a 12.
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PŘÍLOHA 4: NASTAVENÍ PARAMETRŮ MĚŘENÍ – RYCHLÝ ORIENTAČNÍ ODHAD DÁVKY

Měřící procedura se zadává prostřednictvím aplikace Sequence Editor. Na obrázku níže je
uveden příklad měření vzorku v pozici 1 na karuselu pro účely rychlého odhadu dávky.
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PŘÍLOHA 5: NASTAVENÍ PARAMETRŮ MĚŘENÍ – ANALYTICKÝ PROTOKOL SAR
Měřící procedura se zadává prostřednictvím aplikace Sequence Editor. Na obrázku níže je
uveden příklad měření vzorků v pozici 45 až 47 na karuselu pro účely stanovení dávky
protokolem SAR. První cyklus měření (Run 1) odpovídá měření vzorku po „havarijním
ozáření“, druhý cyklus (Run 2) odpovídá měření po aplikaci nulové regenerativní dávky, třetí
̇(
)
)a
cyklus (Run 3) odpovídá měření po aplikaci regenerativní dávky (
(
)
čtvrtý cyklus (Run 4) odpovídá měření po aplikaci regenerativní dávky
̇(
).
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PŘÍLOHA 6: RYCHLÝ ODHAD - VZTAH MEZI DÁVKOU A OSL SIGNÁLEM
V oblasti dávek do 10 mGy je mezi OSL signálem a dávkou lineární vztah. Kalibrační faktor
pro přepočet OSL signálu vztaženého na jednotku hmotnosti (mg) na hodnotu dávky v soli
DNaCl (mGy) pro Alpskou sůl s jodem je 0.01103.
Z důvodu supralineární závislosti OSL signálu na dávce v oblasti dávek od 10 do 500 mGy se
dávka stanovuje na základě experimentálně odvozené funkce závislosti dávky na velikosti
OSL signálu vztaženého na jednotku hmotnosti (mg). Tuto závislost lze aproximovat
mocninnou funkcí – viz příklad pro Alpskou sůl s jodem na obrázku níže.
600

y = 0.0553x0.7749
R² = 0.9952

500
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Kalibrační faktor pro dávky < 10 mGy i funkce závislosti dávky na OSL signálu pro oblast
vyšších dávek musí být stanoveny, resp. ověřeny, pro každou novou šarži použité soli.
Výše uvedené údaje tedy představují vzor.
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PŘÍLOHA 7: ANALYTICKÝ PROTOKOL SAR – VÝSTUP APLIKACE ANALYST
Příklad výstupu protokolu SAR v rámci aplikace Analyst
Na obrázku níže je uveden příklad aplikace protokolu SAR čítajícího 5 cyklů měření.
Aplikované regenerativní dávky (Dose) jsou vyjádřeny v sekundách aplikované expozice
ozařovačem beta. Signály naměřené v rámci jednotlivých cyklů jsou uvedeny v tabulce Lx/Tx
Data. První řádek (N) odpovídá měření „havarijního“ signálu. Další řádky odpovídají měření
po aplikaci regenerativních dávek. Výsledná dávka D0 (s) je v grafu označena červeně a ve
výstupu výsledku je označena jako ED (s).

Metodika M8
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PŘÍLOHA 8: KOREKCE NA FADING
Korekce na základě empirické funkce
Korekce na fading vychází z experimentálně stanovené funkce závislosti OSL signálu na době
uplynulé od měření (viz obrázek níže). Naměřené hodnoty OSL signálu byly normalizovány
vzhledem k hodnotě OSL signálu těsně po ozáření interním ozařovačem beta. Tento čas
odpovídá době přesunu vzorku z polohy pro ozáření do doby iniciace čtení OSL signálu.
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Při měření vzorků soli s časovým odstupem od ozáření je třeba aplikovat korekční faktor na
fading
.
( )
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PŘÍLOHA 9: VZTAHY MEZI VELIČINAMI
a) Vztah mezi (

) a Hp(10) pro vzorky soli odebrané z osobního dozimetru
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)

(

)
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Vypočtený poměr (μen/ρ)tkáň/(μen/ρ)NaCl pro monoenergetické fotony na základě dat databáze
NIST [10]
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) a Ka pro vzorky soli odebrané z radiačního indikátoru
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)
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PŘÍLOHA 10: NEJISTOTY STANOVENÍ DOZIMETRICKÝCH VELIČIN
Na základě provedených dozimetrických testů a praktických měření [1,14,15,16] byla zjištěna
nejistota stanovení dávky takto:
a) Nejistota pro rychlý odhad dávky (pro dávky v soli < 500 mGy)
Stanovení
DNaCl

Stanovení
Hp(10)

Stanovení
Ka

OSL měření – rychlý odhad

30,6%

30,6%

30,6%

Kalibrace zdrojem 90Sr/90Y

3%

3%

3%

2,5%

2,5%

2,5%

Energetická závislost*

-

27%

24,7%

Směrová závislost**

-

14,7%

-

30,8%

43,6%

39,5%

61,7%

87,1%

79,0%

Faktor

Fading

Nejistota

√∑

Maximální rozšířená nejistota U(k=2)

b) Nejistota pro stanovení dávky protokolem SAR (pro dávky v soli > 100 mGy)
Stanovení
DNaCl

Stanovení
Hp(10)

Stanovení
Ka

OSL měření – protokol SAR

15,2%

15,2%

15,2%

Kalibrace zdrojem 90Sr/90Y

3%

3%

3%

2,5%

2,5%

2,5%

Energetická závislost*

-

27%

24,7%

Směrová závislost**

-

14,7%

-

15,7%

34,5%

29,3%

31,4%

69,0%

58,5%

Faktor

Fading

Nejistota

√∑

Maximální rozšířená nejistota U(k=2)

*) Uvažovaná oblast energií fotonů od 100 keV do 1 MeV
**) Uvažováno ozáření z předozadního prostoru (0° až 80°) pro oblast energií fotonů od 100 keV do 1 MeV
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PŘÍLOHA 11: VZOR PROTOKOLU PRO MĚŘENÍ OSOBNÍM DOZIMETREM

Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.
Oddělení dozimetrie
Bartoškova 28, 140 00 Praha 4

Protokol SÚRO M8/OD/pořadové č./datum

Stanovení osobní dávky na základě OSL soli (NaCl)
Osoba řídící měření

Ing. Daniela Ekendahl

Přijetí dozimetrů dne

29.6.2016

Měření provedeno dne

29.6.2016

Protokol vyhotoven dne

29.6.2016

Zákazník

Název
Adresa
Kontakt

Specifikace expozičních
podmínek

Ozáření zasahujících osob nalezeným zdrojem Cs-137,
osoby vybaveny solným dozimetrem.
Čas expozice 28.6.2016 18:30 – 21:30 hod

Použitá metodika

M8

Přístroje a pomůcky

TL/OSL systém Risø DA-20

Státní ústav
radiační ochrany,
v. v. i.
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Výsledky měření
Kód
dozimetru
1

Jméno osoby*)

Metoda
měření
Protokol SAR

DNaCl (mGy)

Hp(10) (mSv)

158

182

2

Rychlý odhad

20

23

3

Protokol SAR

206

237

4

Rychlý odhad

61

70

5

Protokol SAR

337

388

7

Rychlý odhad

≤ MDD

-

8

Rychlý odhad

≤ MDD

-

9

Rychlý odhad

≤ MDD

-

10

Rychlý odhad

≤ MDD

-

DNaCl – dávka absorbovaná v soli při expozici záření gama
Hp(10) – osobní dávkový ekvivalent v hloubce 10 mm pod povrchem těla ze záření gama

Poznámky a
vysvětlivky

U – rozšířená nejistota měření pro koeficient rozšíření k = 2 (interval spolehlivosti 95%)
U(DNaCl) je 62% pro rychlý odhad, 31% pro protokol SAR
U(Hp(10)) je 87% pro rychlý odhad, 69% pro protokol SAR
MDD – minimální detekovatelná dávka
MDD = 0.3 mGy

*)

Uvádí se, je-li sděleno zákazníkem.

Ing. Daniela Ekendahl
Vedoucí Oddělení dozimetrie
Podpis: …………………………….
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PŘÍLOHA 12: VZOR PROTOKOLU PRO MĚŘENÍ RADIAČNÍM INDIKÁTOREM

Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.
Oddělení dozimetrie
Bartoškova 28, 140 00 Praha 4

Protokol SÚRO M8/E/pořadové č./datum

Hodnocení externího ozáření na základě OSL soli (NaCl)
Osoba řídící měření

Ing. Daniela Ekendahl

Přijetí dozimetrů dne

29.6.2016

Měření provedeno dne

29.6.2016

Protokol vyhotoven dne

29.6.2016

Zákazník

Název
Adresa
Kontakt

Specifikace expozičních
podmínek

Ve stanici metra nalezen zdroj záření gama.
Solné radiační indikátory se nacházely v prostorách
stanice metra.
Předpokládaný čas expozice 28.6.2016 6:00 – 18:00 hod

Použitá metodika

M8

Přístroje a pomůcky

TL/OSL systém Risø DA-20

Státní ústav
radiační ochrany,
v. v. i.
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Výsledky měření
Kód
detektoru
1

Popis polohy detektoru*)

Metoda
měření
Rychlý odhad

DNaCl (mGy)

Ka (mGy)

≤ MDD

-

2

Rychlý odhad

10

11

3

Rychlý odhad

52

55

4

Protokol SAR

100

105

5

Protokol SAR

720

756

DNaCl – dávka absorbovaná v soli při expozici záření gama
Ka – kerma ze vzduchu pro záření gama

Poznámky a
vysvětlivky

U – rozšířená nejistota měření pro koeficient rozšíření k = 2 (interval spolehlivosti 95%)
U(DNaCl) je 62% pro rychlý odhad, 31% pro protokol SAR
U(Ka) je 79% pro rychlý odhad, 59% pro protokol SAR
MDD – minimální detekovatelná dávka
MDD = 0.3 mGy

*)

Uvádí se, je-li sděleno zákazníkem.

Ing. Daniela Ekendahl
Vedoucí Oddělení dozimetrie
Podpis: …………………………….

