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1. CÍL METODIKY  

 

 
Cílem této metodiky je specifikovat postup pro stanovení integrální dávky z ozáření zdroji 
záření gama na základě měření opticky stimulované luminiscence (OSL) z křemene 
extrahovaného z pálených cihel nebo podobných materiálů jako například porcelán. 
 
Výše uvedený cíl vychází z této motivace a předpokladů: 

V souvislosti s případnými nálezy nekontrolovaných zdrojů záření může být třeba, kromě 
zmapování dávkového příkonu a jeho distribuce v okolí nálezu, stanovit i integrální dávku, která 
následně může poskytnout vodítko k určení délky expoziční doby. Informace o integrální dávce 
je důležitá rovněž v případě rozsáhlých závažných radiačních nehod a incidentů se zdroji záření, 
pokud v oblasti zasažené radiační událostí neprobíhalo souvislé radiační monitorování. 
V takových případech je vhodné využít metody retrospektivní dozimetrie, kdy je integrální 
dávka rekonstruována na základě využití radiačně citlivých materiálů z okolního prostředí. Mezi 
nejdůležitější materiály využitelné pro retrospektivní dozimetrii prostředí patří pálené 
keramické materiály (ICRU, 2019; ICRU, 2002). 
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2. DOZIMETRICKÉ VELIČINY 

 
V rámci této metodiky jsou používány následující dozimetrické veličiny [ČSN, 2013] : 
 

2.1. ABSORBOVANÁ DÁVKA  

 

Absorbovaná dávka, D je definována jako podíl 𝑑𝜀 a 𝑑𝑚, kde 𝑑𝜀 je střední energie ionizujícího 
záření sdělená látce o hmotnosti 𝑑𝑚, tj. 

𝑫 =  
𝒅𝜺

𝒅𝒎
 

Jednotkou absorbované dávky je gray (Gy). 
 
 

2.2. PŘÍKON ABSORBOVANÉ DÁVKY 

 

Příkon absorbované dávky, �̇� je definován jako podíl přírůstku dávky 𝑑𝐷 v časovém intervalu 
𝑑𝑡 a tohoto intervalu,  

�̇� =  
𝒅𝑫

𝒅𝒕
 

Jednotkou příkonu absorbované dávky je Gy·s-1. 
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3. POPIS METODY 

 

3.1. PŘÍPRAVA VZORKŮ KŘEMENE  

 
Předpokládaným materiálem pro extrakci křemene je pálená cihla. Stejný postup však může být 
použit i u jiných pálených materiálů, např. střešních tašek, porcelánu, apod. 
 
Mechanické zpracování 

Z cihly je nejprve třeba odříznout část, kde má být stanovena střední hodnota dávky. Následuje 
mechanické drcení v podmínkách temné komory vybavené LED lampou tlumenou filtrem pro 
červenou oblast viditelného spektra, případně nočním viděním, a to buď ručně s pomocí kladiva 
na co nejmenší části, nebo pomocí elektrického mlýnu. Drť se následně prosívá tak, aby byly 
získány frakce zrn o velikosti 100 až 200 μm v množství alespoň 10 g. 
 
Chemická separace 

Separace křemene z nadrceného materiálu musí být prováděna taktéž v podmínkách temné 
komory. Do navážky materiálu se postupně přidává 10% HCl pro odstranění karbonátů, přičemž 
pro zefektivnění činidla se směs míchá pomocí magnetického míchadla po dobu asi 1 h. 
Následně se suspenze promývá 3-krát destilovanou vodou a je dekantována. V případě 
nedostatečného usazení zrn lze suspenzi centrifugovat. Do směsi se poté postupně přidává 6M 
NaOH, 10% H2O2, 30% H2O2 (pro odstranění organických sloučenin, případně i karbonátů), 10% 
HF, 40% HF (pro naleptání SiO2) a nakonec opět 6M HCl, 6M NaOH a 10% HF. Mezi každým 
přídavkem reagens je vzorek 3-krát promyt destilovanou vodou, a pokud je potřeba, 3-krát 
centrifugován. Tento postup vychází z publikovaných prací (Aitken, 1998; Fujita and Hashimoto 
2007; Sanjurjo Sánchez et al., 2008). Po dobu působení HF na křemen je třeba z důvodu 
zahřívání uchovávat vzorek v ledové lázni. Pro vzorky lze využít i metodu separace pomocí těžké 
kapaliny, konkrétně Na6W12O39.xH2O (Callahan, 1987; Olley et al., 1998). Extrahovaný křemen 
je potřeba na závěr vysušit při teplotě do 50 °C. Separovaný křemen musí být následně uzavřen 
do světlotěsné nádoby opatřené popiskem. 

Podrobný praktický návod včetně potřebného vybavení, nástrojů a pomůcek je uveden v Příloze 
1. 
 

 

3.2. MĚŘICÍ SYSTÉM  

 
Měření vzorků extrahovaného křemene se provádí pomocí aparatury Risø TL/OSL – model DA-
20 (viz obr. 1), jejíž základní funkcí je stimulace a detekce termoluminiscence (TL) a opticky 
stimulované luminiscence (OSL). Tato aparatura zahrnuje následující části: 

 Systém pro detekci světla 

 Systém pro tepelnou a optickou stimulaci luminiscence 

 Ozařovač vzorků 

 PC se SW aplikacemi pro řízení měření, záznam a zpracování výsledků 
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 Příslušenství 

Laboratoř TL/OSL dozimetrie je vybavena dvěma aparaturami Risø TL/OSL – model DA-20 
instalovanými v letech 2009 a 2020, které se liší typem fotonásobiče, zabudovanými zdroji 
záření v ozařovači vzorků a možnostmi optické stimulace. Použitá aparatura se volí dle 
předpokládaného rozsahu měřených dávek (podrobnosti jsou uvedeny níže). 

Systém pro detekci světla 

Systém detekce světla je tvořen fotonásobičem a optickým filtrem. Ve starší aparatuře (2009) 
je zabudován fotonásobič EMI 9235QB, u novější aparatury (2020) je fotonásobič ET PDM9107-
CP-TTL . Tyto fotonásobiče mají maximální detekční účinnost mezi 200 a 400 nm a vyhovují pro 
detekci luminiscence z křemene. Použitý detekční filtr je 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. Charakteristiky těchto filtrů jsou uvedeny v uživatelské 
příručce [DTU, 2017].      
 

 

Obr. 1: Měřicí část aparatury Risø TL/OSL – model DA-20 

 

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 je zároveň 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  
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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 
Obě zařízení jsou vybavena různými světelnými zdroji: infračervenými (IR) světelnými 

diodami, modrými světelnými diodami a zelenými diodami. Světelné diody jsou uspořádány 
soustředně tak, aby světlo směřovalo na vzorek. Pro stimulaci luminiscence křemene se 
používají modré diody, které představují základní konfiguraci obou přístrojů.  
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. 
Maximální výkon těchto diod je 50 mW/cm2 v poloze vzorku u staršího přístroje a 80 mW/cm2 
u novějšího přístroje. Intenzitu modrého stimulačního světla lze volitelně nastavovat. 
Měřicí systémy Risø TL/OSL Model DA-20 umožňují světelnou stimulaci ve dvou režimech: 

 Stimulace při konstantní intenzitě světla (CW) 

 Stimulace při lineárně modulované intenzitě světla (LM) 
Novější z obou přístrojů (2020) navíc umožňuje i optickou stimulaci v pulsech světla (POSL). 
Pro měření křemene se používá CW stimulace, při které se vytváří exponenciálně klesající signál 
v souladu s postupným vyprazdňováním elektronových záchytných center. Detekce 
emitovaného luminiscenčního světla probíhá souběžně se stimulací, přičemž stimulující a 
detekované světlo je vzájemně odděleno pomocí vhodných optických filtrů [DTU, 2017]. 

Ozařovače vzorků 

Měřicí systémy Risø TL/OSL Model DA-20 obsahují uzavřené radionuklidové zářiče (URZ), které 
umožňují in-situ ozáření vzorků v rámci naprogramované procedury.  

a) Zdroje systému Risø TL/OSL Model DA-20 (2009) 
Starší z přístrojů obsahuje URZ 90Sr/90Y, který emituje beta záření s maximální energií 2.27 MeV. 
Aktivita zdroje je 1.48 GBq (ke dni 22.12.2009), což poskytuje dávkový příkon 109 mGy/s pro 
vzorek z křemene v poloze měření (ke stejnému dni). Tato výrobcem daná hodnota dávkového 
příkonu byla ověřena skrze měření kalibračních vzorků křemene. Poločas přeměny 90Sr/90Y je 
T1/2 = 29.12 roků [Turner, 2007]. Tento zdroj se užívá jako interní ozařovač pro aplikace 
retrospektivní dozimetrie v oblasti dávek nad 500 mGy. Přístroj obsahuje rovněž 241Am (10.7 
MBq, alfa záření ≈ 5.49 MeV, gama záření ≈ 59.5 keV) je používán pouze pro experimentální 
výzkumné účely.  
 
b) Zdroje systému Risø TL/OSL Model DA-20 (2020) 
Novější z přístrojů obsahuje URZ 90Sr/90Y s aktivitou 37 MBq (ke dni 27.7.2020). Dávkový příkon 
1,81 mGy/s pro vzorek z křemene v poloze měření (ke stejnému dni). Tato výrobcem daná 
hodnota dávkového příkonu byla rovněž ověřena skrze měření kalibračních vzorků křemene. 
Tento zdroj se užívá jako interní ozařovač pro aplikace retrospektivní dozimetrie v oblasti dávek 
do 500 mGy. 
 
Při rekonstrukci dávky na základě OSL měření křemene se používají vestavěné zdroje záření beta 
90Sr/90Y v rámci příslušného analytického protokolu (viz část 3.4.). V Příloze 2 jsou uvedeny 
aktuální hodnoty příkonu dávky v křemeni pro obě měřicí aparatury. 
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PC se SW aplikacemi pro řízení měření, záznam a zpracování výsledků  

Součástí každého z měřicího systémů je PC se čtyřmi technologickými SW aplikacemi: 
a) Aplikace Sequence Editor 
Aplikace Sequence Editor se používá k vytvoření požadované měřicí sekvence (soubory typu 
SEQ), což jsou uživatelem definované posloupnosti procedur, které mají být provedeny 
se  vzorky. Měřicí 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 BIN). Podrobnosti jsou uvedeny v uživatelské příručce [DTU, 
2016b]. 
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. 
d) Aplikace Analyst 
Aplikace Analyst obsahuje nástroje pro zpracování a analýzu vstupních dat ve formě BIN 
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 [DTU, 2016a]. 

Příslušenství  

K měřicímu systémům náleží 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 měřicí sekvence. 
K provozu měřicího 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. 

 

3.3. PŘÍPRAVA PRO MĚŘENÍ VZORKŮ KŘEMENE  

 

Veškeré úkony a procedury s křemenem extrahovaným z pálených materiálů je nutné provádět 
v podmínkách temné komory s červeným osvětlením.  Křemen extrahovaný z cihel je třeba 
rozdělit na porce odpovídající mističkám na vzorky. Optimální množství křemene na jeden 
vzorek (mističku) je 3 – 8 mg.  
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Citlivost křemene ve smyslu velikosti OSL signálu a minimální detekovatelné dávky je pro 
křemen různého původu velmi variabilní. Citlivost vzorku křemene extrahovaného z pálených 
materiálů je silně závislá především na teplotě aplikované při vypálení. Minimální detekovatelné 
dávky se tak mohou pohybovat v rozsahu desítek až stovek mGy [Ekendahl et al., 2020; Hupka 
et al., 2016].  

Před zahájením samotného měření dávky dle analytického protokolu (viz část 3.4.) je třeba 
provést test citlivosti vzorku a orientační odhad dávky, aby mohly být optimalizovány 
parametry analytického protokolu a vybrána vhodnější měřicí aparatura s ohledem na dávkový 
příkon zabudovaného zdroje záření. 

Pro test citlivosti a orientační odhad dávky by měly být vyčleněny alespoň 3 vzorky. Test 
citlivosti se provádí pomocí aparatury Risø TL/OSL – model DA-20 (2020), která je opatřena 
zdrojem záření s menším příkonem dávky, a to aplikací následujících dvou procedur: 

(1) Předehřev při teplotě 260°C po dobu 10 s 
(2) Měření CW-OSL za stimulace modrým světlem 40 mW/cm2 (50%) při 125°C po dobu 40 

s. Záznam signálu L0. 

Při CW-OSL měření se zaznamenává OSL křivka. OSL signál je třeba kvantifikovat pomocí 
aplikace Analyst, kdy se OSL signál stanoví jako integrály OSL křivky za první 2 s měření a za 
poslední 2 s měření. Zaznamená se signál L0, který je rozdílem těchto signálů. V případě, že 
integrál za první 2 s je alespoň trojnásobný než integrál za poslední 2s, pokračuje se 
s orientačním odhadem dávky. V opačném případě se jedná o velmi málo citlivý křemen 
nevhodný k měření nebo o ozářený nízkou obtížně stanovitelnou hodnotou dávky. Pro účely 
orientačního odhadu dávky se provede následující tři procedury za sebou: 

(1) Ozáření vestavěným zdrojem záření beta k aplikaci dávky v křemeni 100 mGy (viz Příloha 
2) 

(2) Předehřev při teplotě 260°C po dobu 10 s 
(3) Měření CW-OSL za stimulace modrým světlem 40 mW/cm2 (50%) při 125°C po dobu 40 

s. Záznam signálu L1. 

Při měření se s využitím aplikace Analyst zaznamená signál L1, který se určuje analogicky jako 

signál L0. Orientačním odhadem dávky je pak hodnota 
𝐿0

𝐿1
∙ 100 𝑚𝐺𝑦.  
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Obr. 2: Příklad zaznamenané OSL křivky pro vzorek křemene extrahovaný z pálené cihly 
(výstup aplikace Analyst [DTU, 2016a]) 

Příklady nastavení měřicí procedury pro test citlivosti a orientační odhad dávky v aplikaci 
Sequence Editor je v Příloze 3. 

Pokud měření indikuje dávku nad 500 mGy, použije se pro další vzorky určené k rekonstrukci 
dávky aparatura TL/OSL Risø DA-20 (2009) s větším dávkovým příkonem. V případě indikované 
dávky pod 500 mGy se použije TL/OSL Risø DA-20 (2020) s menším dávkovým příkonem. 

 

3.4. ANALYTICKÝ PROTOKOL  

 

Ke stanovení dávky je třeba připravit alespoň 5 vzorků křemene. Metoda rekonstrukce dávky je 
založena na opakovaných měřeních a ozářeních vzorku v rámci analytického protokolu SAR 
(„Single-Aliquot Regenerative-dose“) [Bøtter-Jensen et al., 2003]. Výhodou tohoto protokolu 
je, že umožňuje korigovat významné změny citlivosti, ke kterým dochází při opakovaném 
ozáření a měření vzorků křemene.  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 [Ekendahl et al., 2018; Ekendahl et al., 
2017]: 
 

1) Aplikace regenerativní dávky Di 

2) Předehřev při teplotě 260°C po dobu 10 s 

3) Měření CW-OSL za stimulace modrým světlem 40 mW/cm2 při 125°C po dobu 40 s; 

záznam hlavního OSL signálu Li 

4) Aplikace neměnné testovací dávky Dt 

5) Měření TL do teploty 220°C 

6) Měření CW-OSL za stimulace modrým světlem 40 mW/cm2 při 125°C po dobu 40 s; 

záznam testovacího OSL signálu Ti 

7) Osvětlení modrým světlem 45 mW/cm2 při 280°C po dobu 40 s 

 
Příklad nastavení měřicí procedury v aplikaci Sequence Editor a komentář k volbě 
regenerativních dávek a testovací dávky je v Příloze 3. 
 
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, tedy hodnota aplikované regenerativní dávky 
je nulová. Hodnoty regenerativních dávek aplikovaných v dalších cyklech se volí vzestupně. 
Hodnota testovací dávky se volí jako Dt ≤ D1. Hodnoty regenerativních dávek se volí tak, aby 
orientačně odhadnutá hodnota D0 byla v rozmezí těchto dávek. Protokol SAR by měl skládat 
z alespoň z 3 cyklů. 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 (viz obr. 3). 
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Závislost OSL signálu Li/Ti ve formě na dávce je lineární, případně lineárně-exponenciální. 
Aplikace Analyst umožňuje proložení získaných hodnot vhodnou funkcí. 
 
Dávka je v aplikaci Analyst stanovena v ekvivalentních sekundách aplikovaných interním 
zdrojem záření beta. Dávka v křemeni pro jednotlivý vzorek se tedy stanoví jako součin 
ekvivalentní dávky vyjádřené v sekundách a aktuálního příkonu použitého ozařovače beta (viz 
Příloha 2). Stanovená hodnota dávky je na obrázku 3 vyznačena na křivce průsečíkem červených 
úseček. 
 
 
 

 
Obr.3: Závislost OSL signálu na aplikované dávce (výstup aplikace Analyst [DTU, 2016a]) 
 

 

3.5. STANOVENÍ DÁVKY V KŘEMENI 

 
Pro vzorky křemene z téhož materiálu a identických expozičních podmínek se stanoví průměrná 
dávka v křemeni včetně nejistoty měření (viz Příloha 4). Výsledek měření včetně informací o 
měření se zapisuje do protokolu (viz Příloha 5). 
 
Stanovená dávka v křemeni se skládá ze dvou složek. Je tvořena příspěvkem z přírodní 
radioaktivity a příspěvkem v souvislosti z ozářením umělým zdrojem záření. Způsob stanovení 
dávky v křemeni z přírodní radioaktivity je předmětem související metodiky M24 [Ekendahl et 
al., 2021a]. Metodika M24 kromě toho podává i další navazující postupy včetně měření a 
výpočtů distribuce dávkového příkonu, které mohou být třeba pro komplexní dozimetrické 
vyhodnocení expoziční situace. 
 

 

 

 

Dose (s)

1 0008006004002000

L
x
/T

x

8

7

6

5

4

3

2

1

0



Státní ústav 
radiační ochrany, 

v. v. i. 

Metodika M23 List: 13 ze 25 

Retrospektivní dozimetrie: Stanovení dávky z křemene 
metodou opticky stimulované luminiscence 

Datum účinnosti: 1.1.2022 
Za správnost: Ing. D. Ekendahl 

 

3.6. VERIFIKACE A ZABEZPEČENÍ JAKOSTI  

 
Metodika byla ověřena pomocí experimentálních studií, kde byly ozářeny cihly, z nich 
extrahován křemen a pomocí uvedeného analytického protokolu byla stanovena dávka 
[Ekendahl et al., 2020; Ekendahl et al., 2021b]. Metoda stanovení dávky pomocí uvedeného 
analytického protokolu byla již úspěšně aplikována v rámci reálné rekonstrukce dávky 
v souvislosti s nálezem radiové jehly [Ekendahl et al., 2018].  
Pro účely havarijní připravenosti bude metodika experimentálně aplikována jednou za rok, a to 
formou místního experimentu simulujícího externí expozici cihlové zdi zdrojem záření. 
 
 

3.7. ZÁZNAMY NEBO VÝSTUPNÍ DOKUMENTACE  

 
Záznamy vztažené k měření a vyhodnocení dávky v křemeni jsou uchovávány v těchto formách: 

 Vstupní údaje od zadavatele měření 

 Deník měření použité měřicí aparatury 

 Elektronické záznamy o měření v rámci použitých laboratorních SW aplikací 

 Protokol z měření (vzor viz Příloha 5) 
 
 

4. UPLATNĚNÍ METODIKY  A NOVOST POSTUPŮ  

 
Tato metodika byla vytvořena pro účely doplnění systému metod havarijní připravenosti, které 
Státní ústav radiační ochrany (SÚRO) poskytuje pro potřeby Státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost. Systém těchto metod je vypracován a implementován v souladu s příslušným 
mezinárodním doporučením vydaným Mezinárodní komisí pro radiologické jednotky a měření 
(ICRU, 2019). 
 
Metodika je určena pro odhad integrální dávky z křemene extrahovaného z pálených 
keramických materiálů (především cihly), které se nacházely v oblasti zasažené radiací. Jedná se 
o první metodiku založenou na využití křemene extrahovaného z materiálů v prostředí. Tato 
metodika souvisí s metodikou M24, která poskytuje další navazující postupy potřebné 
komplexní rekonstrukce dávky včetně stanovení dávky nebo dávkového příkonu z přírodní 
radioaktivity a měření a výpočty distribuce dávkového příkonu [Ekendahl et al., 2021a]. Časová 
náročnost vyhodnocení dávky na základě OSL měření z jednoho typu materiálu vystavenému 
stejnému ozáření je několik hodin. Tomu však předchází extrakce křemene z materiálu, která 
trvá minimálně 48 hodin. Metodika je použitelná pro vyhodnocení dávek minimálně v řádu od 
desítek mGy až stovek Gy [Ekendahl et al., 2021b; Ekendahl et al., 2020]. 
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PŘÍLOHA 1: PRAKTICKÝ NÁVOD PRO PŘÍPRAVU VZORKŮ KŘEMENE 

 
K extrakci křemene je třeba následující materiál a nástroje: 
 
a) Pro mechanickou separaci 

 Kladivo 

 Ruční sekáč  

 Nerezová drátěná síta o minimálně 2 různých velikostech ok (100 µm a 200 µm) 

 Elektrický laboratorní mlýn 

 LED lampa s filtrem pro červenou oblast VIS spektra (alternativně noční vidění) 

 Laboratorní třepačka 
 
b) Pro chemickou separaci 

 Analytické váhy  

 Světlotěsná reakční nádoba (z plastu)  

 Magnetické míchadlo  

 Magnetická míchačka  

 Plastová tyčinka  

 Plastový tác hluboký  

 Led 

 Plastové centrifugační zkumavky 

 Odstředivka 

 Dělicí nálevka 

 Světlotěsná plastová mikrozkumavka (typ Eppendorf) 

 Indikátorové pH papírky 

 Laboratorní sušárna 

 Ultračistá voda  

 6M HCl  

 6M  NaOH 

 10% H2O2 

 30% H2O2 

 10% HF 

 40-50% HF 

 Polywolframan sodný (Na6W12O39.xH2O)    
 
Sled jednotlivých kroků a procedur: 
 
Pro lepší orientaci v temné komoře se v průběhu celé přípravy používá LED lampa opatřena 
filtrem pro červenou oblast nebo noční vidění. 
 
1) V prostředí temné komory se pálená cihla nebo jiný stavební materiál pomocí kladiva a 

ručního sekáče nadrtí na co nejmenší kousky a vsype se do soustavy nerezových sít 

naskládaných na sobě. Alternativně lze pro nadrcení použít elektrický mlýn.  



Státní ústav 
radiační ochrany, 

v. v. i. 

Metodika M23 List: 18 ze 25 

Retrospektivní dozimetrie: Stanovení dávky z křemene 
metodou opticky stimulované luminiscence 

Datum účinnosti: 1.1.2022 
Za správnost: Ing. D. Ekendahl 

 

2) Uzavřená nádoba se zafixuje na laboratorní třepačku a při 210 RPM se nechá přes noc 

třepat. 

3) Následně se frakce 100-200 µm přesype do předem zvážené světlotěsné reakční nádoby a 

zváží se čistá hmotnost frakce. 

4) Do nádoby se přidá 6M HCl v takovém množství, aby byl vzorek v kyselině úplně ponořen, 

a plastovou tyčinkou se suspenze rozmíchá. Dále se přidá magnetické míchadlo a nechá se 

po částečném odpaření organických složek a karbonátů pod uzavřeným víčkem míchat po 

dobu asi 1 hodinu. Po domíchání se suspenze nechá usadit a kyselina je pak dekantována. 

Následně se sediment 3-krát promyje ultračistou vodou. V případe nedokonalého oddělení 

fází se suspenze na 3-krát odstředí. 

5) Podle bodu č. 4 se do vzorku postupně přidává 6M NaOH, 10% H2O2, 30% H2O2, 10% HF a   

40-50% HF. Při manipulaci s HF je nutné dbát zvýšené opatrnosti a používat ochranné 

pomůcky (rukavice, brýle). Navíc je při použití této kyseliny kvůli exotermní reakci nutné 

uchovávat světlotěsnou nádobu v ledové lázni. 

6) Extrahovaný křemen se nakonec dočišťuje přídavkem 6M HCl, 6M NaOH a 10% HF. Mezi 

přídavky se promývá ultračistou vodou. Nakonec se kontroluje kvantitativní vymytí kyselin 

a louhu pomoci indikátorových papírků (pH musí odpovídat ultračisté vodě). V případě 

potřeby se křemen nasype do dělicí nálevky s předem připraveným roztokem 

polywolframanu sodného o známé hustotě a křemen se nechá od ostatních příměsí oddělit.             

7) Vyčištěný křemen se nechá vysušit při teplotě 50°C minimálně po dobu 4 hodin ve 

světlotěsné sušárně. 

8) Vysušený křemen se přesype do předem zvážené světlotěsné mikrozkumavky a zváží se 

čistá hmotnost výsledného křemene. 

9) Zkumavka se opatří etiketou s potřebnými informacemi o vzorku (název, datum přípravy a 

navážka) a odevzdá na měření pomocí metody OSL. 

  



Státní ústav 
radiační ochrany, 

v. v. i. 

Metodika M23 List: 19 ze 25 

Retrospektivní dozimetrie: Stanovení dávky z křemene 
metodou opticky stimulované luminiscence 

Datum účinnosti: 1.1.2022 
Za správnost: Ing. D. Ekendahl 

 

PŘÍLOHA 2: KALIBRACE POMOCÍ INTERNÍHO OZAŘOVAČE 90Sr/90Y  

 

Součástí rekonstrukce dávky je aplikace stanovených hodnot regenerativních dávek pomocí 
interního ozařovače 90Sr/90Y s poločasem T1/2 = 29,1 roků = 349,44 měsíců = 10 636 dní. Níže 
jsou uvedeny údaje pro vývoj hodnot příkonu dávky v křemeni v poloze vzorku v čase. 
 
Zdroj 90Sr/90Y zabudovaný v systému  Risø TL/OSL – model DA-20 z roku 2009 
 
Počáteční aktivita:     𝑨𝟎 = 𝟏, 𝟒𝟖 𝑮𝑩𝒒  (ke dni 22.12.2009) 

Aktivita po uplynutí času t:    𝑨𝒕 =  𝟏, 𝟒𝟖 ∙ 𝐞𝐱 𝐩 (−𝒕 ∙ 𝒍𝒏𝟐 𝑻𝟏

𝟐

⁄ ) 𝑮𝑩𝒒 

Počáteční dávkový příkon v poloze vzorku: �̇�(𝑺𝒊𝑶𝟐)𝟎 = 𝟏𝟎𝟗 𝒎𝑮𝒚/𝒔 (ke dni 22.12.2009) 

Dávkový příkon po uplynutí času t:  �̇�(𝑺𝒊𝑶𝟐)𝒕 =  
𝑨𝒕

𝑨𝟎
∙ 𝟏𝟎𝟗 𝒎𝑮𝒚/𝒔 

Vypočtené hodnoty �̇�(𝑺𝒊𝑶𝟐) pro období 2021 až 2025 
 

Datum 
𝐴𝑡

𝐴0
 �̇�(𝑆𝑖𝑂2)(

𝑚𝐺𝑦

𝑠
) 

1.1.2021 0.769 84 

1.4.2021 0.765 83 

1.7.2021 0.760 83 

1.10.2021 0.756 82 

1.1.2022 0.751 82 

1.4.2022 0.747 81 

1.7.2022 0.742 81 

1.10.2022 0.738 80 

1.1.2023 0.733 80 

1.4.2023 0.729 79 

1.7.2023 0.725 79 

1.10.2023 0.720 79 

1.1.2024 0.716 78 

1.4.2024 0.712 78 

1.7.2024 0.708 77 

1.10.2024 0.703 77 

1.1.2025 0.699 76 

1.4.2025 0.695 76 

1.7.2025 0.691 75 

1.10.2025 0.687 75 
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Zdroj 90Sr/90Y zabudovaný v systému  Risø TL/OSL – model DA-20 z roku 2020 
 
Počáteční aktivita:     𝑨𝟎 = 𝟑𝟕 𝑴𝑩𝒒  (ke dni 27.7.2020) 

Aktivita po uplynutí času t:    𝑨𝒕 = 𝟑𝟕 ∙ 𝐞𝐱 𝐩 (−𝒕 ∙ 𝒍𝒏𝟐 𝑻𝟏

𝟐

⁄ ) 𝑴𝑩𝒒 

Počáteční dávkový příkon v poloze vzorku: �̇�(𝑺𝒊𝑶𝟐)𝟎 = 𝟏. 𝟖𝟏𝒎𝑮𝒚/𝒔 (ke dni 27.7.2020) 

Dávkový příkon po uplynutí času t:  �̇�(𝑺𝒊𝑶𝟐)𝒕 =  
𝑨𝒕

𝑨𝟎
∙ 𝟏. 𝟖𝟏 𝒎𝑮𝒚/𝒔 

Vypočtené hodnoty �̇�(𝑺𝒊𝑶𝟐) pro období 2021 až 2025 
 

Datum 
𝐴𝑡

𝐴0
 �̇�(𝑆𝑖𝑂2)(

𝑚𝐺𝑦

𝑠
) 

1.7.2021 0.978 1.77 

1.10.2021 0.973 1.76 

1.1.2022 0.967 1.75 

1.4.2022 0.961 1.74 

1.7.2022 0.955 1.73 

1.10.2022 0.950 1.72 

1.1.2023 0.944 1.71 

1.4.2023 0.938 1.70 

1.7.2023 0.933 1.69 

1.10.2023 0.927 1.68 

1.1.2024 0.922 1.67 

1.4.2024 0.916 1.66 

1.7.2024 0.911 1.65 

1.10.2024 0.906 1.64 

1.1.2025 0.900 1.63 

1.4.2025 0.895 1.62 

1.7.2025 0.890 1.61 

1.10.2025 0.884 1.60 
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PŘÍLOHA 3: REKONSTRUKCE DÁVKY  – SLED JEDNOTLIVÝCH  KROKŮ A PROCEDUR  

 

Příprava měření 

1) Zapnout přívod dusíku do aparatury Risø TL/OSL – model DA-20 (2020) 

2) Připravit karusel s čistými mističkami na vzorky. 

3) Provést ozáření prázdných mističek zdrojem beta (doba ozáření 10 s) a změřit OSL signál 

v režimu CW-OSL za stimulace modrým světlem 20 mW/cm2 po dobu 20 s pro účely detekce 

případných nečistot, které by mohly generovat falešný signál. 

4) Vizuálně zkontrolovat (obrazovka aplikace Sequence Editor), zda je OSL signál na úrovni 

přístrojového pozadí. Pokud byl zjištěn OSL signál převyšující úroveň pozadí, použít čistou 

misku a znovu zkontrolovat. 

Test citlivosti vzorku 

5) V podmínkách temné komory připravit 3 vzorky – na vybrané mističky vložit porci křemene 

(3 – 8 mg) 

6) Do deníku měření zaznamenat identifikaci měření (testu citlivosti) včetně specifikace čísel 

pozice vzorků v karuselu  

7) Karusel s mističkami se vzorky umístit do měřicí aparatury a uzavřít.  

8) Na PC nastavit proceduru měření v aplikaci Sequence Editor pro dané pozice vzorků – testu 

citlivosti – viz příklad na obr. 4, soubor uložit a zaznamenat cestu. 

9) Aktivovat měření 

 

Obr.4: Příklad nastavení parametrů měření pro test citlivosti  
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10) Výsledek měření zobrazit v aplikaci Analyst a určit integrály křivky OSL za první 2 s měření 

a za poslední 2 s měření. Porovnat tyto integrální hodnoty. Stanovit hodnotu signálu L0 jako 

rozdíl integrálů za první 2 s měření a za poslední 2 s měření a zaznamenat. Je-li integrál za 

první 2 s alespoň 3-krát větší než integrál za poslední 2s, pokračovat k bodu 11. V opačném 

případě měření vzorku ukončit, neboť citlivost vzorku je nedostatečná pro dozimetrii. 

Orientační odhad dávky 

11) Do deníku měření zaznamenat identifikaci měření (odhad dávky) včetně specifikace čísel 

pozice vzorků v karuselu (použijí se vzorky s dostatečnou citlivostí dle bodu 10). 

12) Na PC nastavit proceduru měření v aplikaci Sequence Editor pro dané pozice vzorků – 

odhad dávky – viz příklad na obr. 5, soubor uložit a zaznamenat cestu. Doba ozáření 

zdrojem beta musí být volena tak, aby byla aplikována dávka 100 mGy (viz Příloha 2). 

13) Aktivovat měření. 

 

Obr.5: Příklad nastavení parametrů měření pro orientační odhad dávky  

14) Výsledek měření zobrazit v aplikaci Analyst a určit integrály křivky OSL za první 2 s měření 

a za poslední 2 s měření. Stanovit hodnotu signálu L1 jako rozdíl integrálů za první 2 

s měření a za poslední 2 s měření a zaznamenat.  

15) Provést orientační odhad dávky takto: 
𝐿0

𝐿1
∙ 100 𝑚𝐺𝑦 a zaznamenat. 

16) Na základě orientačního odhadu provést výběr měřicí aparatury, která bude pro účely 

rekonstrukce dávky použita. Pro dávky pod 500 mGy použít aparaturu Risø TL/OSL – model 

DA-20 z roku 2020 se slabším zdrojem záření beta. Pro vyšší dávky než 500 mGy použít starší 

aparaturu se silnějším zdrojem beta. 
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Měření pro účely stanovení dávky pomocí analytického protokolu SAR 

17) V podmínkách temné komory připravit 5 nových vzorků materiálu ze stejného materiálu a 

extrakce – na vybrané mističky vložit porci křemene (3 – 8 mg) 

18) Karusel s mističkami se vzorky umístit do měřicí aparatury a uzavřít.  

19) Do deníku měření zaznamenat identifikaci měření (protokol SAR) včetně specifikace čísel 

pozice vzorků v karuselu. Zaznamenat sled a hodnotu použitých regenerativních dávek Di a 

hodnotu testovací dávky Dt (v ekvivalentních s ozařovače beta). Výběr hodnot 

regenerativních dávek Di a testovací dávky Dt provést tak, aby ideálně se orientačně 

odhadnutá dávka nacházela v intervalu mezí první a poslední regenerativní dávkou a aby 

Dt ≤ D1. 

20) Na PC nastavit parametry analytického protokolu v aplikaci Sequence Editor pro dané 

pozice vzorků – SAR – viz příklad na obr. 6, soubor uložit a zaznamenat cestu. 

 

Obr.6: Příklad nastavení parametrů měření v rámci rekonstrukce dávky pomocí analytického 

protokolu SAR.  

21) Aktivovat měření. 

22) Po ukončení měření otevřít naměřená data aplikaci Analyst, zkontrolovat správnou 

identifikaci záznamů měření a jejich úplnost. Aktivovat automatické zpracování 

naměřených dat protokolem SAR. Zaznamenat výsledky měření jednotlivých vzorků, 

stanovit průměrnou hodnotu včetně nejistoty měření.  

23) Výsledky ve formě dávky vyjádřené v počtu odpovídajících sekund aplikovaných zdrojem 

beta přepočíst na průměrnou dávku v křemeni v Gy (viz Příloha 2). 

24) Stanovit nejistotu měření (viz Příloha 4)  

25) Výsledek spolu s požadovanými vstupními údaji doplnit do protokolu (viz Příloha 5). 
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PŘÍLOHA 4: NEJISTOTA STANOVENÍ DÁVKY  

 
Na základě provedených experimentů [Ekendahl et al., 2017; Ekendahl et al., 2019; Čemusová 
et al., 2019] byla zjištěna nejistota stanovení dávky takto: 
 

Faktor Nejistota ui 

Analytický protokol SAR 5.2%a 

Kalibrace zdrojem 90Sr/90Y 3.5% 

Závislost OSL signálu na energii spektra zářeníb 11.4% 

Nejistota 𝑢 =  √∑ 𝑢𝑖
2

𝑖  13.0% 

Maximální rozšířená nejistota U(k=2) 
𝑈 = 2 ∙ 𝑢 

26.0% 

 

 
a Stanovuje se pro každé měření individuálně pomocí aplikace Analyst. Zde je pro ilustraci uvedena typická 
hodnota pro případ vyhodnocení 5 vzorků z téhož materiálu a identické expoziční situace 
 
b Uvažovaná oblast energií fotonů od 100 keV do 2 MeV. 
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PŘÍLOHA 5: VZOR PROTOKOLU 

 

 

Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. 
Oddělení dozimetrie 

Bartoškova 28, 140 00 Praha 4 

Protokol SÚRO M23/pořadové č./datum 

Retrospektivní odhad dávky z křemene metodou OSL 

Použitá metodika M23 

Extrakci křemene provedl/a Uvést jméno a příjmení pracovníka 

Měření OSL a vyhodnocení dávky 
provedl/a 

Uvést jméno a příjmení pracovníka 

Specifikace měření 

Údaje o materiálu použitém pro 
extrakci křemene 

Uvést typ, původ, část, atd.  

Podmínky ozáření (zdroj, 
geometrie, doba expozice), odkaz 
na přílohu 

Popsat podrobně okolnosti a podmínky ozáření 
expoziční situace, jsou-li známy (případně připojit ve 
formě přílohy) 

 

 

Datum přijetí materiálu Uvést datum 

Datum extrakce křemene Uvést datum 

Datum měření OSL Uvést datum 

Použitý měřicí systém Doplnit použitý systém Risø TL/OSL – model DA-20 (rok) 

Počet vyhodnocovaných vzorků Uvést počet vzorků 

Dávka v křemeni  Uvést hodnotu dávky v křemeni včetně jednotky a 
nejistoty 

 
         Ing. Daniela Ekendahl 
         vedoucí Oddělení dozimetrie 
          
Datum: ……………………………….      Podpis: ……………………………… 


