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1 ÚVOD 
Nie len v dnešnej dobe je aktuálna téma vplyv JE na životné prostredie. Táto práca má za 

cieľ zanalyzovať vplyvy JE na lokálne ŽP. Pre určenie vplyvom je potrebné danú lokalitu v okolí 

JE dlhodobo monitorovať a následne prípadne dopady vyhodnocovať. V biomonitoringu sa 

využívajú  gama spektroskopy, ktoré je potrebné pred meraním nakalibrovať, v rámci tejto práci 

bude prevedená kalibrácia spektroskopov v laborátoriu ionizujúceho žiarenia na fakulte. 

V experimentálnej časti budú odobraté vzorky odpadnej vody do vodoteče z 3 jadrových 

zariadení a vyhodnotené.  
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2 VPLYVY JADROVÝCH ELEKTRÁRNI NA LOKÁLNE 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A OBYVATEĽSTVO 
Jadrová elektráreň, celkovo akákoľvek výroba elektrickej energie má vždy dopad na ŽP. Je 

potrebné voliť taký  energetický mix a opatrenia, aby dopady na ŽP boli najmenšie. Za výhody 

JE oproti klasickej tepelnej elektrárne  môžeme považovať: nevznikanie oxidu uhličitého, 

minimálne množstvo škodlivých emisií do ovzdušia. Naopak mínusom je vznik rádioaktívneho 

odpadu a jeho uskladňovanie a riešenie problematiky trvalého úložiska v prípade 

vysokoaktívnych odpadov. Už samotná ťažba uránovej rudy má dopad na ŽP, ale momentálne 

najväčším problémom je likvidácia použitého jadrového paliva, ktorý buď môžeme považovať za 

vysokoaktívny odpad, ktorý je potrebné trvale uložiť alebo za prepracovateľnú surovinu. Ak cena 

uránu porastie bude ekonomicky zaujímavejšie použité palivo prepracovávať. Ale momentálne na 

to nie sú podmienky  vo väčšine štátov zapojených v jadrovom programe [4],[3]. 

Netreba zabúdať, že radiačná záťaž okolia JE je nižšia oproti radiačnej záťaži tepelnej elektrárne 

na hnedé uhlie. Pri spaľovaní hnedého uhlia spolu so spalinami unikajú cez komín, urán, radón 

a rádium. Plynné emisie u JE obsahujú vzácne plyny a jód, ktoré sa vypúšťajú cez výpuste pod 

limitnou hodnotou. Pri porovnaní efektívneho dávkového ekvivalentu týchto rozdielnych 

radionuklidov, platí pre JE hodnota na úrovni 0,001 až 0,01 mSv, kým pre tepelné elektrárne 

spaľujúce hnedé uhlie je hodnota dva až desaťkrát vyššia[5]. 

Vzhľadom k spomínaným výhodám a nevýhodám môžeme výrobu elektrickej energie v JE 

považovať za stabilný zdroj, ktorý znižuje riziko obmedzenia elektrickej dodávky, lebo na 

vyrobený výkon postačuje menšie množstvo paliva ( zásoby paliva vystačia na dlhšie obdobie) 

ako u iných druhov elektrárni  [4]. 

V tejto kapitole budú popísané vplyvy JE na ŽP za normálnej prevádzky, nebude popísaná 

problematika rádioaktívneho  pevného odpadu, ktorý sa musí uskladňovať[2]. Ale budú popísané 

výpuste do ŽP, ktoré spĺňajú limity pre vypustenie a ich vplyv na lokálne ŽP [4]. 

2.1 Pôsobenie na klimatické pomery 

Hlavný vplyv na klimatické podmienky má odpadové teplo a voda z JE, odpadné teplo rastie 

z výkonom JE. Ako príklad poslúži JE Temelín, kde pri prevádzke dvoch blokov spolu 

o tepelnom výkone  2x3000 MWt sa na elektrickú energiu premení 1 x 1078 MWe + 1 x 1055 

MWe (výkon sa zvýšil po modernizácii), tým pádom priemerne do atmosféry  cez chladiace veže 

prejde 4000 MW odpadného tepla[2].  

Pre určenie vplyvu JE  Temelín na klimatické pomery bolo potrebné dlhodobé sledovanie. 

Hodnotila sa plocha o rozmeroch 10 x 10 km, okrem úhrnu zrážok, kde sa hodnotí plocha 2,1 x 

2,1 km v okolí JE. Výsledkom analýzy je, že zmeny klímy vplyvom JE budú zanedbateľné 

vzhľadom k ročným klimatickým zmenám, viz.Tab. 1, [2]. 
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Tab. 1 Zmeny meteorologických parametrom vplyvom ETE, prevzaté z [2] 

Zmeny základných meteorologických parametrov v dôsledku prevádzky ETE 

Meteorologický parameter 
Ročná priemerná 

hodnota 

Priemerná hodnota 

ovplyvnenia 

     % 

dlhodobého 

priemeru 

Vlhkostť(g/m3) 7,35 - 0,37 0,03 0,4 

Teplota (°C) 7,94 - 0,88 0,03 0,4 

Hmla (h/rok) 318 - 77 2,4 0,75 

Námraza (h/rok) 258 - 154 6,6 2,55 

Úhrn ( Úhrn mm/rok) 554 - 58 0,17 0,06 

 

Poľnohospodárstvo 

Prvé straty vznikajú už pri zaborení do pôdy pri samotnej výstavbe JE, znižuje sa plocha 

poľnohospodársky využiteľnej pôdy. Preto sa odstraňuje ešte pred výstavbou vrchná ornica pôdy 

a rekultivuje sa rozlohou rovnaká plocha na inom mieste, aby sa predišlo hospodárskym škodám. 

Napriek tomu je tam čiastočné narušenie ornice, ale u tepelných elektrárni (blokov) rovnakého 

výkonu by potrebná plocha bola väčšia(pri uvažovaní napr. plochy pre skladovanie uhlia). 

Druhé straty môžu byť spôsobené emisiou tepla a vlhkosti z chladiacich veži. Vodná para 

z chladiacich veží môže spôsobiť kratšiu dobu slnečného svitu v jednotkách dňoch, ktorý môže 

spôsobiť nižší poľnohospodársky výnos z pestovaných plodín [4]. 

Lesníctvo 

Lesníctvo je ovplyvnené minimálne. Chladiace veže môžu spôsobiť väčší výskyt hmly 

a v zimných mesiacoch výskyt námrazy, ale hodnoty sú nižšie ako smerodajné odchýlka [4]. 

Námraza znižuje odolnosť lesného porastu pri kalamitách ako je napr. víchrica. 

Rybárstvo 

Rybárstvo je ovplyvnené chladiacim okruhom JE, kvôli tomu, že sa voda odparuje v chladiacich 

vežiach je nutné ju znova doplniť z vodného toku(nádrže). Vplyvom odparovania vody narastá 

koncentrácia solí v chladiacom okruhu a preto, je nutné odpustiť časť vody do vodného toku, aby 

koncentrácia solí klesla. Voda vypustená do vodného toku je hustejšia, teplejšia a môže spôsobiť 

zmeny teploty riečneho toku a ako u každej výpuste z priemyslu je tu riziko kontaminácie. 

U elektrárni, ktoré sú chladené priamo riečnym tokom ( bez chladiacich veží) sa musí vypočítať 

medzné oteplenie toku. Pri JE sú často vybudované prietočné vodné elektrárne (napr. Hněvkovice 

u ETE), pri ich výstavbe  je vhodné minimalizovať dopad na ryby, vybudovaním rybích 

mostov [4]. 
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2.2 Vznik rádionuklidov v jadrovej elektrárni  

Pri štepení paliva vznikajú štiepne produkty a transurany,  väčšina ostáva v palive ale časť 

drobnými netesnosťami prechádza do chladiva v AZ, kde aktivujú korózne produkty a časti 

chladiva. Medzi významné  radionuklidy patria: štiepne produkty - vzácne plyny 
85

Kr, 
133

Xe, 

izotopy jódu 
131

I a 
133

I, 
90

Sr, 
134

Cs a 
137

Cs; aktivačné korózne produkty 
51

Cr, 
55

Fe, 
57

Mn, 
60

Co, 
59

Ni, 
65

Zn, aktivační produkty chladiva 
3
H, 

14
C, transurany - 

 239
Pu. Tieto 

radionuklidy sú nežiaduce z technických aj bezpečnostných dôvodov a bývajú odstraňované [2] 

,[3]. 

 

2.2.1 Kvapalné výpuste do vodných tokov  

Hlavným zdrojom aktívnych kvapalných odpadov je voda primárneho okruhu. Na základe 

princípu ALARA
1
 je cieľom znížiť aktivitu spracovaním  odpadov, koncentráciou do čo 

najmenšieho objemu. Získava sa minimálny objem kvapalného rádioaktívneho odpadu, ale o to 

väčší objem dekontaminovanej vody, ktorá sa buď vráti do primárneho okruhu alebo sa vypustí 

cez výpuste. Spracovávanie prebieha v čističkách odpadových vôd,  hl. procesmi destilácie 

a ionexovými filtrami. Predtým ako sa voda vypustí do ŽP prebehne radiochemická analýza 

v kontrolnej veži, kam sa voda odvedie z čističiek. Ak nevyhovuje, znova sa prečerpá do nádrže 

akt. vôd a proces  sa opakuje. 

Jediný rádionuklid, ktorý sa nedá z rádioaktívnych  vôd oddeliť je trícium (
3
H) a tým je zdrojom 

väčšiny aktivity vo výpustiach.  Trícium je plyn, ktorý ale s vodou tvorí zlúčeninu, tzv. tríciova 

voda. A preto sú limity pre trícium stanovené samostatne [6]. Napriek tomu aktivita vody pri 

najnižšom prietoku (najvyššia koncentrácia) na kontrolnom bode Kořensko je do 118 Bq / l, táto 

hodnota je nižšia ako je limit podľa vyhlášky SÚJB č. 184/97 Sb[1],[2]. 

Pri hodnotení  vplyvu kvapalných vypustí  JE Temelín na oteplenie Vltavy a vypusteného fosforu 

bola prevedená bilancia prísunu fosforu do nádrže Orlík z vodných tokov a z ETE a bolo 

preukázané, že prísun fosforu z povodia je okolo 400 t/rok a príspevok ETE je len 1 t / rok [2]. 

Teplota Vltavy sa zvýši o 0,1 až 0,55°C, táto hodnota je nižšia ako medziročná zmena teplôt. 

2.2.2  Plynné výpuste do ovzdušia  

Pri spracovávaní plynných aktívnych odpadov sa odlučujú rádioaktívne látky cez filtre, keď 

je úroveň aktivity znížená pod limit, sú vypustené do ovzdušia. Plynné výpuste sa vypúšťajú 

ventilačným komínom, každý blok má svoj, viz.Obr. 1. Do neho ústi systém ventilácie 

kontajnmentu, systém odvzdušnenia aktívnych technologických zariadení. Hlavným zdrojom akt. 

plynných látok je taktiež primárny okruh., ktorý sa čistí uhlíkovými filtrami, kde sa rozpadajú 

radioizotopy vzácnych plynov 
 85

Kr a 
133

Xe. 

 

 

                                                 

1
 Princíp ALARA: As Low As Reasonably Achievable − dávka ionizujúceho žiarenia má byť tak nízka ako je 

možné rozumne dosiahnuť.  
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Obr. 1 Ventilačné komíny blokov, prevzaté z [2] 

Výpuste do ovzdušia sa monitorujú spojite, podľa medzinárodných noriem a hlavne sa 

sledujú aerosoly, izotopy jódu, vzácne plyny, tritium a 
14

C musia byť dodržiavané tzv. 

autorizovane limity, ETE má svoje špecifické (efektívna dávka vypusti je pod hodnotou 

200 mSv) [2]. Limity stanovuje SÚJB, vyhláškou č. 184/1997 Sb., "O požadavcích na zajištění 

radiační ochrany"[1]. 

V prípade veľmi nízkej aktivity výpustí, pod detekčný limit systému( KALINA-vyhodnocuje 

okamžite výpuste, platí pre EDU), je zaistené meranie druhým spôsobom, kontinuálnym 

spektrometrickým stanovením aktivity jednotlivých rádionuklidov a odberovou, meracou 

aparatúrou vo ventilačných komínoch. Druhý spôsob má mnohonásobne vyššiu citlivosť. 

Spektrometrickým monitorovaním sa meria objemová aktivita daných izotopov: 

 vzácných plynov 
41

Ar, 
133

Xe, 
135

Xe, 
85

Kr, 
85m

Kr,
87

Kr,
138

Xe 

 rádiojúdu 
131

 I 

 aerosólu 

 trícia 
3
H 

 stroncia 
89

Sr a 
90

Sr 

 uhlíka 
14

C 

 radionuklidov alfa (
238

Pu,
239

Pu,
240

Pu,
241

Am,
242

Cm 

Limit efektívnej dávky za rok z plynných výpustí pre jedotlivca nesmie prekročiť limit,stanovený 

výhlaškou (40μSV). 

Rádionuklidy v ovzduší sa môžu monitorovať buď laboratórne alebo v teréne (na pôvodnom 

mieste, kde sa vyskytuje daná vzorka (metóda in situ) [6]. V biomonitoringu sa merajú zložky ŽP 

ako napr. machy, huby, kôra stromov, aerosóly a pôda, využívajú sa vlastnosti organizmov – 

bioindikátorov a tým sa získavajú informácie o biosfére. Machy sú citlivé na ťažké kovy a rôzne 

druhy môžu akumulovať vysoké hladiny rádionuklidov, napr. zo zrážok, prachu [2]. Z húb napr. 

hríb akumuluje trojnásobne v podhubí. Pri prechode pôda- rastlina sa koncentrácia znižuje pre 5 

Monitorovanie jadrových zariadení 

Max. množstvo, ktoré je možné vypustiť do ŽP podlieha tzv. autorizovaným limitom, ktoré 

stanovuje SÚJB. Autorizovaný limit je súčet ročnej efektívnej dávky z vonkajšieho ožiarenia 

a úväzku  efektívnej dávky z vnútorného ožiarenia pre jednotlivca. 
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Pre obe JE v ČR platí pre výpust do ovzdušia rovnaký limit 40 μSV. Pre výpusť do vodoteče 

sú stanovené autorizované limity, pre každú JE zvlášť, pre EDU 6 μSV a pre ETE 3 μSV. Pre 

jadrový reaktor v ÚJV Řež je stanovený autorizovaný limit 30 μSV, ktorý platí aj na výpuste do 

vodoteče i do ovzdušia a limitné podmienky (max. ročné bilančné aktivity výpusti). 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené sledované radionuklidy do vodoteče v ÚJV Řež [7]. 

Tab. 2 Sledované radionuklidy vo výpustiach do vodoteče z ÚJV Řež,[7] 

Skupina rádionuklidov Ref. Rádionuklid Limit [Bq/r] 

trícium 3H 2,00E+12 

Žiariče beta 137CS 2,20E+09 

Žiariče alfa s polčasom > 5 rokov 239Pu 4,00E+06 

Uhlík 14C 2,00E+10 
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3 METÓDY JADROVEJ GAMA-SPEKTROMETRIE 

A DETEKCIA KONTAMINÁCIE 
Prirodzená rádioaktivita, teda prirodzená premana jadier, je známa od roku 1896, keď ju 

objavil Antonie Henri Becquerel pri skúmaní fluorescencie uránových solí. Dnes ja rádioaktivita 

často diskutovaná predovšetkým v spojení s JE. Jadrové reaktory patria medzi jedny 

z najvýhodnejších zdrojov energie, resp. zariadenia premenujú energiu jadier na tepelnú energiu, 

ktorá je následne konvertovaná na elektrickú energiu, pomocou Rankin-Clausiovho cyklu. Pri 

prvej zmienenej konverzii, teda zisk tepelnej energie z jadra atómov, hovoríme o štiepnej reakcii, 

postupne vzniká aj rádioaktivita umelá. Rádioaktivita je fyzikálny dej, pri ktorom sa atómy 

samovoľne premeňuj za súčasného emitovania ionizujúceho žiarenia[10]. 

3.1  Úvod do rádioaktivity  

Vzhľadom k tomu, že ionizujúce žiarenie je pre ľudský organizmus škodlivé, bolo od 

zistenia princípu rádioaktivity žiadané vynájsť zariadenie schopné toto žiarenie detekovať. 

Rádioaktivitu nemôžeme vnímať našimi zmyslami, preto bolo nutné také zariadenie nájsť. 

Zariadenia, ktorá umožňujú rozpoznať alebo merať rádioaktivitu sa nazývajú detektory 

ionizujúceho žiarenia. 

Ionizujúce žiarenie je definované ako žiarenie, ktorého kvanta majú tak vysokú energiu, že sú 

schopné vyrážať elektróny z atómu a tým spôsobovať ionizáciu v látkovom prostredí [10]. 

Ionizujúce žiarenie môžeme deliť  na žiarenie na α, β, γ a neutrónové žiarenie. Jednotlivé druhy 

sa líšia hlavne svojou charakteristiku a prenikavosťou v prostredí, viz Obr. 2. 

 

 

 

Obr. 2 Druhy žiarenia a ich prenikavosť
2
 

Alfa premena
3
 

Častica α sa nazýva tiež heliónom. Inak povedané je to atóm He bez elektrónového obalu. 

Alfa častice označujeme gréckym písmenom α, alebo He
2+

. Prúd týchto častíc je označovaný ako 

žiarenie alfa a nesie kladný náboj. Častice sú tvorené dvoma neutrónmi a dvoma protónmi. 

Žiarenie alfa je najmenej prenikavé žiarenie s veľkou ionizačnou schopnosťou, ktoré je možné 

odtieniť listom papiera. Pri α premene sa mení protónové (Z) aj nukleónové číslo (A) daného 

prvku a vyžiari sa α častica. α premenu popisuje nasledujúca rovnica: 

4 4

2 2

A A

Z ZX Y 

   

                                                 

2
  Obrázok vytvorený autorom 

3
 Text  vychádza z [15] 
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Beta premena
3
 

Žiarenie β je prúd elektrónov so záporným nábojom, ktoré sa v magnetickom poli vychyľuje 

do opačnej strany ako α žiarenie. Oproti α žiareniu má menšiu ionizujúcu schopnosť ale väčšiu 

prenikavosť. β žiarenie je možné odtieniť tenkým hliníkovým plechom. Pri β premene sa mení 

protónové číslo, nukleónové číslo ostáva zachovaná a vyžiari sa β častica a neutríno. β premenu 

popisuje nasledujúca rovnica: 

_

1 1

A A

Z Z eX Y  

     

Gama premena
3 

Žiarenie γ je vysoko energické elektromagnetické žiarenie, ktoré objavil francúzsky chemik 

P. U. Villard v roku 1900 pri štúdiu uránu. Vypozoroval rozdiel medzi β žiarením v tom, že γ 

žiarenie nie je ohýbané magnetickým poľom. Pokusom s ionizovaným plynom W. H. Bragg 

ukázal jeho vlnový charakter a vyvrátil tým predpoklad, že žiarenie γ je rovnakej časticovej 

povahy ako žiarenie β alebo α. Žiarenie γ je najprenikavejšie žiarenie, ktoré je možné odtieniť 

betónom alebo olovom (6x účinnejšie pri rovnakej hrúbke). Pri γ premene sa nemení protónové 

ani nukleónové číslo. 

 

3.2 Možnosti detekcie 

Pre detekciu IŽ je nutné študovať práve princípy žiarenia. Častice žiarenia α, β sú častice 

nabité a preto je možné ich chovanie ovplyvňovať magnetickým polom. Fotóny a neutróny sú 

naopak častice bez náboja a lepšie prestupujú hmotou  a nedajú sa vychyľovať magnetickým 

polom. Z tohto plynie, že detekcia α a β je jednoduchšia aj za použitie elementárnych technológii. 

V dnešnej dobe detektory umožňujú kvantitatívne informácie o intenzite, energii, priestorovej 

distribúcii a prip. ďalších vlastnostiach žiarenia [10]. 

3.2.1 Základne delenie detektorov 

Podľa časového priebehu merania sa detektory delia na kontinuálne a kumulatívne. 

Kontinuálne detektory detekujú intenzitu alebo počet kvánt žiarenia v reálnom čase (online) a po 

skončení žiarenia signál klesne na nulu. Detektory komulatívne  zhromaždujú jednotlivé pulzy, 

namerané informácie zostávajú v detektore zachované i po skončení expozície a dajú sa 

vyhodnotiť dodatočne. Táto metóda sa používa predovšetkým v dozimetrii. 

Detektory môžeme deliť podľa princípu na fotografické, materiálové a elektronické. 

Fotografické detektory sú  založené  na fotochemických účinkoch žiarenia (napr. RTH filmy) 

alebo na fotografickom zobrazení dráhy častíc v prostredí ( hmlové a bublinové komory). 

Detektory materiálové využívajú zmeny vlastností (napr. farba, objem) vhodných látok pri 

pôsobení IŽ. Najviac využívané sú detektory elektronické, ktoré prevádzajú absorbovanú 

energiu IŽ na elektrický prúd, ktorý je následne vyhodnotený. 

Elektronické detektory je možné využívať v dvoch režimoch. Prúdový režim, teda stav keď 

dopadajúce žiarenie generuje spojitý prúd, ktorý je úmerný strednej hodnote dopadajúceho 

žiarenia. Druhou možnosťou je pulzný režim, kde každý dopadajúca častica generuje práve jeden 

impulz, ktorý je vyhodnocovaný napr. prostým čítačom. Výstupom je teda počet pulzov. 
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3.2.2 Delenie podľa komplexnosti meraní 

Na základe delenia podľa komplexností informácii je možné detektory deliť na elementárne 

detektory žiarenia, ktoré meria iba intenzitu kvánt, resp. počet dopadajúcich kvánt-pulzov. Tieto 

detektory sú využívané najčastejšie a to takmer vo všetkých odvetiach, kde sa ionizujúce žiarenia 

vyskytuje (veľmi využívané na meranie v teréne). Do tejto skupiny patria filomové 

a termoluminiscenčné dozimetre, ionizačné komory (G.- M.detektory). 

Spektrometre ionizujúceho žiarenia pokrývajú druhú rozsiahlu skupiny 

(scintilačné/polovodičove). Tieto detektory oproti predchádzajúcim typom merajú aj energiu 

dopadajúcich kvánt. Výsledkom merania je spektrum ionizujúceho žiarenia. Tieto zariadenia sú 

drahšie ako predchádzajúce typy detektorov, ale kvôli svojej komplexnosti merania sú hlavne 

využívané v laboratóriách. Zo získaného spektra je možné vypozorovať, aké izotopy sa na 

rádioaktivite meraného vzorku podieľali. Zmerané spektrum je závislosť energie dopadajúcich 

kvánt na ose X a četnosti resp. intenzity dopadajúceho žiarenia na ose Y. 

Priestorové rozloženie intenzity žiarenia je možné detekovať pomocou zobrazovacieho 

detektoru, ktorým sú napr, kamery. Z historického hľadiska je možné do tejto skupiny zaradiť 

luminiscenčné fólie alebo fotografický film. V dnešnej dobe sa vyžívajú miltidetektorové 

systémy s priestorovo rozloženými detektormi, vďaka ktorým sa dá priestorovo detekovať miesto 

a uhol dopadu žiarenia. Do tejto skupiny patria scintilačné kamery alebo napr, polovodičový 

zobrazovací „flat“ panel, používaný v röntgenovej diagnostike. 

Dráhy pohybu lietajúcich častíc IŽ je možné detekovať dráhovými detektormi častíc. Tieto 

detektory využívajú buď materiálové vlastnosti látok (vznik bubliniek v prehriatej kvapaline) 

alebo elektronický pri využívané mnoho priestorovo vhodne umiestnených detektorov. 

3.3 Ionizačné detektory 

Hlavnou časťou detektoru je ionizačná komora, je to priestor vyplnený vhodným plynom 

s dvomi elektródami (anóda a katóda). Ako plyn je možné zvoliť aj vzduch, ale vhodnejšie je 

voliť inertne chemicky stabilný plyn (molekuly neprechádzajú chemickými zmenami pri 

priechode prúdom, resp. pri pôsobení IŽ. Taký plyn je napr. argón, xenon alebo krypton. Princíp 

tohto detektoru je zobrazený na nasledujúcom obrázku. 

 

Obr. 3 Schematický princip činnost ionizujúceho detektoru, prevzaté z [10] 

Princíp detekcie vychádza z bezprúdoveho stavu v prípade, že sa v ionizačnej komore 

nevyskytuje IŽ, lebo plyn medzi elektródami je nevodivý a preto neuzavretým obvodom 

nepreteká prúd. V prípade IŽ  sú z neutrálneho atómu plynu vyrážané elektróny. Tým sa najskôr 

neutrálne atómy menia na kladné ionty, ktoré putujú k zápornej elektróde (katóde). Naopak 

vyrazené elektróny putujú ku kladnej elektróde (anóde). Kvôli iontovej vodivosti začne obvodom 
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pretekať veľmi slabý spojitý prúd, ktorý je úmerný intenzite dopadajúceho IŽ. Tento prúd môže 

byť buď spojitý (ionizačné komory s kontinuálnou ionizáciou) alebo pulzný ( prúdové/ napäťové 

impulzy u impulzných ionizačných komôr - G.M.detektory). 

Prúd, ktorý obvodom začne pretekať je veľmi malý ( 10
-16

-10
-9

) a z dôvodu nízkej účinnosti 

detekcie, je táto metóda vhodná iba pre žiarenia s vyššou intenzitou. Naopak veľkou výhodou 

týchto detektorov je lineárna závislosť pretekajúceho prúdu na intenzite žiarenia. Volt-Ampérová 

charakteristika ionizačnej energie je znázornená na nasledujúcom obrázku. 

 

 

Obr. 4 V-A charakteristika ionizačnej energie, prevzaté z [10] 

V-A charakteristika je rozdelená do troch oblastí: oblasť I. alebo oblasť Ohmovho zákona, sa 

dá  charakteristicky prirovnať k bežným obvodom, keďže prúd rastie približne úmerne s napätím. 

Ionizáciou vznikajú ionty spolu následne nekombinujú, pričom pravdepodobnosť rekombinácie 

klesá s rastúcou rýchlosťou iontov. Táto oblasť sa pre detekciu ionizačného žiarenia bežne 

nepoužíva. 

Oblasť II. Je oblasť nasýteného prúdu. Prúd je pri rastúcom napätí takmer konštantný, keďže 

sa ionty pohybujú príliš rýchlo na to, aby sa stihli všetky zrekombinovať (tzv. všetky ionty sa 

účastia vedenia prúdu). V tejto oblasti pracujú napr. ionizačné komory s plynovou náplňou. 

Oblasť III. Je oblasť nárazovej ionizácie, kde sú silným elektrickým polom ionty vyvolané 

žiarením urýchľované tak, že nárazom na neutrálne atómy vytvárajú ďalšie sekundárne ionty. 

Táto oblasť je následne rozdelená taktiež na tri časti, kde v prvej časti je počet sekundárnych 

iontov priamo úmerný počtu primárnych iontov vyvolaných žiarením. V tejto oblasti pracujú 

proporcionalné detektory. Pre druhú časť tretej oblasti je charakteristické vyššie napätie 

a dochádza tu už k lavínovému zmnoženiu, keďže sekundárna ionizácia je viac intenzívna. 

V tejto časti pracujú Geiger-Mullerové detektory( GM detektory), ktorú sú znázornené na  Obr. 5. 
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Obr. 5 Geiger-Mullerove detektory, prevzaté z[10] 

 

G-M detektory  patria medzi jedny z najviac používaných detektorov. Ich hermeticky 

uzatvorená ionizačná komora so sub-atmosferickým tlakom inertného plynu pracuje v impulznom 

režime s napätím 600-1000 V. Lavínový proces spôsobí vyrážanie veľkého množstva elektrónov 

a teda pomerne veľký prúd obvodom, ktorý sa na rezistore mení na napäťový impulz 

spracovávaný v elektronike po priechode oddelovacieho kondenzátoru. Tento lavinový proces je 

potrebné ukončiť, aby nebol detektor zničený rázovým impulzom. Na prerušení sa podieľa 

zníženie napätia z dôvodu veľkého rezistoru a  zhášacej látky pohlcujúcej novo vzniknuté UF 

žiarenie, pretože možnou reakciou UF žiarenie s katódou by sa vyrážali nové elektróny a tám by 

sa proces lavíny predlžoval. U tohto typu detektoru je detekčná činnosť vysoká iba u elektricky 

nabitých častíc, najviac pre častice α. Pre nenabité častice je účinnosť veľmi nízkaa využívajú sa 

iné technológie detekcie. G-M detektory sa využívajú napr. v radiačnej ochrane ako merače 

kontaminácie, hlásiče radiácie a monitorovacie systémy. Pre presnejšie meranie sa využívajú  

pokročilejšie metódy (scintilačné a polovodičové detektory). 

Mrtvá doba je doba trvania lavínového výboja v G-M trubici. Počas tejto doby detektor nie je 

schopný reagovať na prilietajúce častice ionizujúceho žiarenia, keďže je „zaneprázdnený“ 

spracovávaním predošlej častice. Pre G-M detektory je doba necitlivosti asi rádovo 10
-4

s, značí sa 

τ alebo začiatočnými písmenami anglického výrazu D.T (Deat Time). Pre porovnanie 

u scintilačných je τ =1μs ( 100x menej oproti G-M). 

3.4  Gama-spektrometria 

Hlavným cieľom metódy gama-spektrometrie je určenie energie a intenzity jednotlivých 

skupín fotónov v ionizujúcom žiarení. Každý rádioizotop má svoje charakteristické gama 

žiarenie, je možné z nameraného spektra zistiť práve ktorý rádioizotop sa podieľa na meranej 

rádioaktivite. Využíva sa niekoľko druhov detektorov, ktoré sa líšia predovšetkým účinnosťou 

detekcie a k tomu nepriamo úmernou rozlišovacou schopnosťou. Pri jednoduchších 

rádioizotopoch je spektrum pomerne jednoduché a na prvý pohľad jednoznačné. Pri zložitejších 

spektrách je však spracovávanie spektra výrazne zložitejšie. Pri vyhodnocovaní spektier je 

najdôležitejšia správna kalibrácia detektoru. V prípade hoc len drobnej nepresnej chyb kalibrácie 

detektoru, výsledok spracovaného spektra bude nesprávny. Dôsledky chybnej kalibrácie môžu 

mať fatálne následky, keďže kvalitné spektrálne detektory sú často využívané na veľmi 

dôležitých pozíciách pre meranie kontaminácie rôznych vzorkou, napr. aj v JE. 
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3.4.1 Scintilačné detektory 

Názov detektorov vysvetľuje princíp merania s detektorom. Latinské slovo „scintilla“ 

znamená záblesk a tieto detektory využívajú kryštál reagujúci svetelným zábleskom na 

absorbáciu IŽ. Z princípu merania je zrejme, že kryštál musí byť uzatvorený v svetlotesnom 

hliníkovom puzdre, aby sa zamedzilo vnemu svetla z vonkajšieho prostredia. I cez to nie sú 

záblesky veľmi patrné a je nutné použiť fotonásobič s fotokatodou, ktorá zmení podstatu žiarenia 

zo svetelného toku fotónov na prúd elektrónov. Fotóny emitované zábleskom v scintilátore 

reagujú s tenkou vrstvičkou nanesenou na vstupnom okienku fotonásobiča, fotokatodou. Tu sa pri 

absorbacii fotónu emituje elektrón, ktorý doletí na „zosilovaciu“ elektródu fotonásobiča, ktorá má 

vyšší elektrický potenciál a vyrazí z elektródy dvojnásobok ( alebo viac) sekundárnych 

elektrónov. A tento postup je opakovaný, až je signál dostatočne silný a je bezproblémové ho 

spracovať. Je možné využiť niekoľko druhov fotonásobičov, ako je možné vidieť na Obr. 6 

 

Obr. 6 Rôzne druhy fotonásobičov a ich princíp, prevzaté z[10] 

Elektródy zosilňujúce elektróny sa nazývajú dynody a ich počet býva spravidla 8-12, pričom 

je na nich priložené kladné napätie postupne vzrastajúce. Z tohto plynie, že na prvej dynode je 

určité napätie u, na druhej je dvojnásobne napätie a takto sa napätie zvyšuje až do poslednej 

dynody. Tým sa zaistí vyrazenie ďalších elektrónov z dynódy. Tieto dynody sú umiestnené 

v trubici s vysokým vákuom a celá trubica býva označená ako elektrónový zosilovač. Za 

poslednou dynodou je počet elektrónov v rade 10
5
 až 10

8
 ,čím je signál natoľko zosílený, že 

vyvolá merateľný elektrický impulz, ktorý je po priechode rezistorom a oddelovacím 

kondenzátorom spracovaný. Signál je rozdelený podľa výšky amplitúdy a priradený jednotlivým 

kanálom, kde sú pulzy integrované. 

Výhody scintilačných detektorov 

Medzi hlavné výhody scintilačných detektorov patrí vysoká detekčná účinnosť. V silnom 

krištále o vysokej hustote a nízkom protónovom čísle sa absorbuje veľká časť dopadajúceho 

fotónu. Ďalšou výhodou je krátka mŕtva doba, ktorá je asi 100x menšia ako u G-M detektorov. 

Veľmi pozitívnou vlastnosťou je úmernosť záblesku, teda fotónov a následne elektrónov na 

veľkosti energie dopadajúceho žiarenia gama. Energia sa teda dá určiť  z amplitúdy spracovaného 

impulzu. 
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Najčastejšie využívaným kryštálom je NaI (Tl), teda kryštál jodidi draselného aktivovaného 

táliom. Rozmery kryštálu pre bežné využitie sa volia v rozmedzí 2-7cm na priemer 2-8 cm na 

výšku.  

3.4.2 Polovodičové detektory 

Princíp detekcie je veľmi podobný s detektormi s ionizačnou komorou, stým rozdielom, že 

v pomyselnej komore nie je plyn, ale polovodičový materiál. Vo svojej podstate sa jedná 

o inverzne zapojenú diódu na vysokom napätí (1000-2000V), ktorá v klidovej prevádzke 

neprepúšťa prúd. Pri IŽ prejdú kryštálom kvantá fotónov a ionizačná energia spôsobí, že úmerné 

množstvo elektrónov preskočí do vodivostného pásu a tým vytvorí pár elektrón-diera. Elektróny 

ihneď putujú ku kladnej elektróde a diery k zápornej. Tým vznikne krátky elektrický impulz, 

ktorý spôsobí napäťový úbytok na rezistore, ďalej cez kondenzátor vedený k predzosilovači. 

Opäť je  amplitúda signálu priamo úmerná intenzite dopadajúceho IŽ. Predzosílený signál potom 

ide do zosilovača  a ďalej do AC/DC konvertoru a digitálny signál sa potom uloží do 

mnohokanálového analýzatoru. Tu sú všetky signály v jednotlivých kanáloch integrované a po 

ukončení merania z jednotlivých kanálov vznikne spektrum. 

 

Obr. 7 Schéma merania s polovodičovým detektorom, prevzaté z[10] 

 

V praxi sa polovodičová detektory využívajú pre presnejšie merania, pretože zaisťujú 30 x 

lepšie rozlíšenie spektra oproti scntilačným detektorom. Tieto detektory majú ale omnoho vyššie 

obstarávacie náklady a rovnako aj náklady na údržbu, lebo väčšina dnes používaných detektorov 

vyžaduje chladenie na nízku teplotu pomocou tekutého dusíka (Liquid Nitrogen LN2). 

Kryštály polovodičových detektorov sú väčšinou z germánia, predtým sa využívalo germánium 

so stopovým množstvom lítia, označované ako Ge(Li). V súčasnosti  sa využívajú kryštály super 

čistého germánia označovaného ako HPGe ( High Purrity Germanium). Ďalšie typy, z ktorými je 

možné sa stretnúť sú kremíkové detektory, Ga(As), Cd (Te), prípadne pre detekciu X-žiarenia sa 

využíva CdZnTe (CZT) s vysokou účinnosťou pre energie v desiatkach keV. 

Pri pokojovej teplote v PN prechode dochádza k prierazom elektrónov a tým slabého signálu. 

Tento signál vyvoláva šum v spektre. Aby sa šumu predošlo, celý kryštál musí pracovať pri 

teplotách 90-120 K [12]. Staršie detektory Ge(Li) mali nevýhodu oproti HPGe v tom, že sa 
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museli chladiť kontinuálne, kejže pri pokojovej teplote prechádzal difúzny driftový prúd, ktorý 

mohol detektor zničiť. Detektory HPGe je nutné chladiť len pri prevádzke, počas skladovania 

môžu byť bez problému vystavené pokojovej teplote. 

 

 

Druhou možnosťou chladenia, ktorá sa v posledných rokoch začala využívať je chladenia 

elektronickým chladiacim systémom, pracujúcim na základe Joule-Thomsonovej expanzie 

stlačeného plynu. Využíva sa dusík alebo iný kryogénny plyn s miniatúrnym kompresorom, 

Styrlingovým motorom alebo nová veľmi drahá, ale presná metóda s Peltierovým termočlánkom. 

Bolo vyvinuté aj polovodičové detektory, ktoré sa nemuseli chladiť. Medzi tieto detektory patrí 

napríklad GaAs, CdTe, InP, CdZnTe a InAlP, tieto polovodiče majú väčšiu šírku zakázaného  

pásu a preto pri pokojovej teplote nedochádza k žiadnym elektrónovým prierazom. Síce je toto 

výhoda, ale tieto detektory nemajú dobre rozlíšenie spektra. 

Výhody a nevýhody polovodičových detektorov 

Nevýhodou je nižšia účinnosť detekcie gama žiarenia oproti scintilačným detektorom 

a rovnako tak a dlhšia  mŕtva doba spôsobená predovšetkým detektorom, predzosilovačom 

a hodnotou pomocného odporu. Najväčšou výhodou a zároveň dôvodom prečo sú v presných 

meraniach využívané je ich presnosť, ktorá sa môže pohybovať na úrovni 1 keV. Najväčšie 

využitie polovodičové detektory našli v meraniach v jadrovej fyzike, aktivačnej analýze a taktiež 

napríklad v biomonitoringu. 



  3 Metódy jadrovej gama-spektrometrie a detekcia kontaminácie 

 

24 

 

Obr. 8 Porovnanie spektier rôznych detektorov pri meraní pozadia (vľavo) a ich účinnosti 

detekcie(vpravo) 
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4 KALIBRÁCIA  
Pred meraním na akomkoľvek neznámom detektore je nutné najskôr detektor na kalibrovať.. 

Kalibráciu elementárnejších detektorov spravidla prevádza servisný technik, ktorý prístroj 

zároveň ocejchuje, ako je tomu napríklad u elektronických meracích prístrojov. Táto kalibrácia je 

elementárna a prevádza sa pomocou známeho kalibračného etalónu, napr. 
60

Co, kde sa prepočíta 

aktuálna aktivita a porovnajú sa namerané hodnoty s vypočítanými. 

 

Obr. 9 Jednotlivé linky rozpadu izotopu 
152

Eu, prevzaté z[13] 

Kalibrácia spektrometrov je sofistikovanejšia a prevádza sa v programe, s ktorým sú 

namerané hodnoty vyhodnotené. Kalibráciu delíme na energetickú a účinnostnú. Energetická 

kalibrácia je spravidla lineárna a spočíva v priradení určitej energie konkrétnym kanálom 

z mnohokanálového analyzátoru. Kalibráciu je potrebné previesť na niekoľko bodoch 

rozmiestnených približne konštantne od seba po celej meracej ose. Pre kalibráciu spektrometrov 

sa nedá použiť 
60

Co, pretože takmer 100% žiarenia prechádza iba cez dva linky o energii 1173 

keV (99,974%) a 1332 keV (99,986%). Pri meraní na ose 0-2000 keV sú tieto dva body 

nedostačujúce ani pre energetickú kalibráciu. Preto ako kalibračná vzorka sa dá použiť napr. 

rádioizotop 
152

 Eu, ktorý má niekoľko liniek rozmiestnených takmer po celom spektre. 

Táto základná kalibrácia energetická i účinnostná, pre ktorú bol použitý iba jeden etalón, 

bola prevedená v laboratórium TSTC vo Waco. Daný HPGe spetroskop mal väčšie rozmery 

kryštálu oproti HPGe v laboratóriu na fakulte. Pre väčší rozmer kryštálu prislúcha aj lepšia 

účinnosť. V laboratórium na fakulte bola prevedená podrobnejšia kalibrácia za pomoci viacerých 

etalonov, viz nasledujúca kapitola. 
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Tab. 3 Výťažok jednotlivých energií pre izotop 
152

Eu,data z [14] 

Gama žiarenie z izotopu 
152

Eu (13.537 r 6)  

[pre výťažok I γ > 1 %] 

E γ [keV] I γ [%] Rozpad 

121.7817 3  28.58    6  +
+
 

244.6975 8  7.583   19  +
+
 

344.2785 12  26.5     4  
-
 

411.1163 11  2.234   4  
-
 

443.965  3  2.821   19  +
+
 

778.9040 18  12.942 19  
-
 

867.378  4  4.245   19  +
+
 

964.079  18  14.605  21  +
+
 

1085.869 24  10.207  21  +
+
 

1089.737 5  1.727    6  
-
 

1112.074 4  13.644  21  +
+
 

1212.948 11  1.422    6  +
+
 

1299.140 10  1.623    8  
-
 

1408.006 3  21.005  24  +
+
 

 

Červenou označené linky v Obr. 9 sú linky s väčšou četnosťou (s vyšším výťažkom), pričom 

četnosť jednotlivých liniek je uvedená v   
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Tab. 3. V tabuľke sú sivou zvýraznené linky, podľa ktorých prebiehala kalibrácia a červenou 

sú zvýraznené linky, ktoré pri meraní na scintilačnom detektore NaI( Tl) splývali v jeden pík. 

Táto skutočnosť je zobrazená na Obr. 11, kde vidno namerané aj pozadie (čierna farba). 

 

Energetická kalibrácia 

Na detektor bol umiestnený etalón 
152 

Eu a spustené meranie na dobu 3000 s.  V nameranom 

spektre sú prevažne viditeľné piky, ktoré sú v   
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Tab. 3 zvýraznené, sú to piky s veľkou intenzitou, Tieto piky je potrebné označiť za pomoci 

pohyblivých zátvoriek kurzorom myšou
4
 a stlačiť „insert“. Takto sa postupuje po všetkých 

pikoch, podľa ktorých bude kalibrované. Pre tieto piky nájdeme v databáze [14] skutočnú 

energiu, ktorá odpovedá jednotlivým pikom. V hornom panely  sa zvolí nasledujúcu postupnosť 

príkazov: 

Calibrate-energy full-by entry 

A vyplní sa energiu podľa zvolenej databáze, kliknutím na stred piku, ktorý energii zodpovedá sa 

priradí zadaná energia kanálu na ktorom je nameraný pík. Takto postupne sa prevedie kalibrácia 

energie pre všetky zvolené piky. 

  

                                                 

4
 Program Genie 2000 
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Kalibrácia účinnosti 

Detektor nemá lineárnu účinnosť a preto je potrebné krivku účinnosti pomerne zložitým 

procesom nastaviť. V nameranom spektre sú z predošlého kroku označené piky. 

Najskôr sa spočíta aktivita celého kalibračného etalónu na deň, v ktorom bol meraný. Pre tento 

prípad sa jedná o nasledujúce hodnoty a výpočty: 

 

4 1

152

1/2

0

4 1

1/2

7 1,40189 10 d 9214d 7

0

Eu 13,537 r =4944,39d

0,910μCi

9214d

ln 2 ln 2
= 1,40189 10 d

4944,39

0,910 10 Ci 0,25 10 Cit

t

T

A

t

T

A A e e



 

 

      







  

      

 

Teraz máme vypočítanú aktuálnu aktivitu meraného etalónu. V druhom kroku je výpočet 

účinnosti detektoru pre jednotlivé piky. Tým sa vytvoria body, ktorých preložením získame 

kalibračnú krivku účinnosti. Pre každý vyznačený pík, program spočíta integrál danej oblasti, 

teda počet impulzov zaznamenaných pre danú energiu. Výpočet účinnosti merania daného piku  

sa vypočíta ako podiel nameranej četnosti piku podeleného súčinom aktivity v Bq s intenzitou 

piku. Hodnoty  aktivity sú vyššie vypočítane  v jednotkách Ci a je potrebné ich previesť do 

jednotiek Bq a prepočítať na četnosť po dobu 3000 s. 

10

7 7 10

1Ci 3,7 10 Bq

0,25 10 Ci 0,25 10 3,7 10 925 Bq

ale merenie prebiehalo po dobu 3000 s, kde S-početnost

925 3000 2775000

nameráná aktivita, resp. četnost pozadia po dobu 3000 s bola 9265 pulzo

t

t t

A

S A t

 

 

      

    

v

2765735celkS 

 

Účinnosť detekcie piku 121,7 keV pre nami meraný detektor HPGe je nasledujúca 

   vypočítane

143008
0,1808 18,08 %

2775000 9265 0,286

merene

pozadie

S

S S I
    

  
 

Rovnakým spôsobom  sa vypočíta účinnosť pre ďalšie piky, ktoré sa potom doplnia do: 

Calibrate-efficienty-by entry 

K jednotlivým pikom sa priradí energia a uloží sa to. Krivku účinnosti je potom možné v menu 

Caibrate opäť vyvolať a skontrolovať. Účinnostná krivka pre tento detektor je na nasledujúcom 

obrázku Obr. 10 
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Obr. 10 Účinnostná krivka 

 

Obr. 11 Porovnanie spektra etalónu 
152

Eu na dvoch rôznych spetroskopoch, NaI(Tl) a HPGe 
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Kalibrácia spektrometra HPGe 

 

Kalibrácia bola prevedená na spektrometri v laboratóriu ionizujúce žiarenia na fakulte, 

presnejšie parametre spektrometra neboli dodané výrobcom. 

Boli použité etalóny, ktoré sú vypísané spolu s energiami a výťažkom v tabuľke. 

 

Tab. 4 Hodnoty použitých žiaričov 

Izotop Energia [keV] I_gama [%] 

60Co 1173,237 99,974 

60Co 1332,501 99,986 

133Ba 80,997 34,06 

133Ba 276,4 7,164 

133Ba 302,851 18,33 

133Ba 356,013 62,05 

133Ba 383,848 8,94 

137Cs 661,657 85,1 

152Eu 121,7817 39,76 

152Eu 244,6975 10,55 

152Eu 344,2785 95,2 

152Eu 443,965 3,952 

152Eu 778,904 46,45 

152Eu 867,373 5,906 

152Eu 964,079 20,32 

152Eu 1085,869 14,2 

152Eu 1112,069 18,98 

152Eu 1299,14 5,826 

152Eu 1408,006 29,22 

152Eu 1457,643 0,698 

152Eu 1528,103 0,391 

129I 39,578 7,51 

22Na 1274,53 99,944 

 

Na kalibráciu vyšších energii by bolo vhodnejšie použiť yitrium, ale yitrium, ktoré je 

v laboratóriu na fakulte, nie je vhodné pre kalibráciu v nulovej geometrii, pre vysokú mrtvú dobu 

života. Z daných žiaričov má najvyššiu linku gama 
152

Eu (1528,103 KeV). 

Zber dat prebehol v programe Maestro-32 a následne namerané spektrá sa vyhodnotili 

v programe GENIE
TM

2000. 

Kalibrácia účinostná i energetická bola prevedená od kanálu 130 až po kanál 8000. Na rovnakom 

rozmedzí kanálov boli namerané vzorky  odpadnej vody do vodoteče z jadrových zariadení, viz. 

nasledujúca kapitola. Následne  bolo možné  takto získanú energetickú kalibráciu použiť pri 

vyhodnocovaní zozbieraných  vzoriek odpadne vody. 
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Obr. 12 Spektrometer HPGe 

 

 

 

Obr. 13 Energetická kalibrácia HPGe 
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Tab. 5 Tabulka účinnostnej kalibrace HPGe 

 

 

Obr. 14 Křivka účinnostnej kalibracie školského HPGe 

 

  

izotop A0 T1/2 energie I_gama %%lambda S plocha Pzdroj t_real t_live ε_FEP[%]

60Co 11480.00 5.271129 1173.237 99.974 4.1698E-09 64326 10575.76 488.62 545.92 1.114157 30.9.2014 15.5.2015 227

60Co 11480.00 5.271129 1332.501 99.986 4.1698E-09 56296 10577.03 488.62 545.92 0.974956 30.9.2014 15.5.2015 227

133Ba 3380.00 10.55 80.997 34.06 2.08317E-09 20322 1105.14 322.5 331.7 5.543751 30.9.2014 15.5.2015 227

133Ba 3380.00 10.55 276.4 7.164 2.08317E-09 4236 232.4494 322.5 331.7 5.493919 30.9.2014 15.5.2015 227

133Ba 3380.00 10.55 302.851 18.33 2.08317E-09 10049 594.7511 322.5 331.7 5.093804 30.9.2014 15.5.2015 227

133Ba 3380.00 10.51 356.013 62.05 2.0913E-09 29172 2013.007 322.5 331.7 4.368934 30.9.2014 15.5.2015 227

133Ba 3380.00 10.51 383.848 8.94 2.0913E-09 4181 290.0288 322.5 331.7 4.34604 30.9.2014 15.5.2015 227

137Cs 16630.00 30.07 661.657 85.1 7.30946E-10 46943 14060.37 139.12 151.7 2.20084 1.2.2015 15.5.2015 103

152Eu 32750.00 13.537 121.7817 39.76 1.62366E-09 480126 12613.27 586.16 774.44 4.915186 30.9.2014 15.5.2015 227

152Eu 32750.00 13.537 244.6975 10.55 1.62366E-09 76764 3346.831 586.16 774.44 2.961667 30.9.2014 15.5.2015 227

152Eu 32750.00 13.537 344.2785 95.2 1.62366E-09 209870 30200.79 586.16 774.44 0.897314 30.9.2014 15.5.2015 227

152Eu 32750.00 13.537 443.965 3.952 1.62366E-09 17409 1253.713 586.16 774.44 1.793032 30.9.2014 15.5.2015 227

152Eu 32750.00 13.537 778.904 46.45 1.62366E-09 40253 14735.57 586.16 774.44 0.352731 30.9.2014 15.5.2015 227

152Eu 32750.00 13.537 867.373 5.906 1.62366E-09 10962 1873.591 586.16 774.44 0.755488 30.9.2014 15.5.2015 227

152Eu 32750.00 13.537 964.079 20.32 1.62366E-09 38809 6446.219 586.16 774.44 0.777392 30.9.2014 15.5.2015 227

152Eu 32750.00 13.537 1085.869 14.2 1.62366E-09 28219 4504.74 586.16 774.44 0.80888 30.9.2014 15.5.2015 227

152Eu 32750.00 13.537 1112.069 18.98 1.62366E-09 33172 6021.124 586.16 774.44 0.711388 30.9.2014 15.5.2015 227

152Eu 32750.00 13.537 1299.14 5.826 1.62366E-09 3152 1848.212 586.16 774.44 0.220215 30.9.2014 15.5.2015 227

152Eu 32750.00 13.537 1408.006 29.22 1.62366E-09 38970 9269.612 586.16 774.44 0.542852 30.9.2014 15.5.2015 227

152Eu 32750.00 13.537 1457.643 0.698 1.62366E-09 1127 221.4302 586.16 774.44 0.657203 30.9.2014 15.5.2015 227

152Eu 32750.00 13.537 1528.103 0.391 1.62366E-09 2945 124.039 586.16 774.44 3.06577 30.9.2014 15.5.2015 227

22Na 5072.00 2.6 1274.53 99.944 8.45367E-09 27817 4701.794 634.26 683 0.866218 1.2.2015 15.5.2015 103

tabelované hodnoty měřenovýpočet z tabel datum 

kalibrace

počet 

dní

Mereno 

dne
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Kalibrácia spektrometra LaBr 

Laboratórium je vybavené gama spektrometrom LaBr3 (:Ce) - 1X1 s rozmermi  

scintilačného kryštálu 1x1x1 palca a rozlíšením 3,5 %. Detektor má multikanálový analyzátor 

digiBASETM, cez ktorý komunikuje s počítačom. Počet kanálov je 1024, presnosť mŕtvej doby 

do 5% pri 50 000 imp/s. Na detektore je možné nastaviť napätie v rozmedzí od 0 - 1200 V[16].  

 

 

Obr. 15 Spektrometer LaBr 

 

Kalibrácia spektrometra NaI 

Druhým scintinačným spektrometrom, ktorým disponuje laboratórium je NaI (Tl), rozmery 

kryštálu 4x4x4 palca a rozlíšenie 7 %. Oproti predchádzajúcemu spektrometru má vyššiu 

detekčnú účinnosť. Analyzátor je rovnaký ako u spektrometra LaBr[16]. 

 

 

Obr. 16 Spektrometer Nai 
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5 EXPERIMENTÁLNE MERANIE 
Pre vyhodnotenie vplyvom JE na životné prostredie bola  nakoniec vybraná voda z výpuste 

daného zariadenie. Zber vzoriek vody z výpuste EDU, voda bola odobratá do marinelliho nádoby. 

V tejto geometrii bola vzorka odmeraná na spektroskometri HPGe, pre jeho lepšiu rozlíšiteľnosť 

a presnosť spektra. Miesto odberu je označené na nasledujúcej mape a obrázku. 

 

 

Obr. 17 Mapa, miesto odberu EDU 

 

 

 

 

Obr. 18 Odoberanie odpadnej vody z EDU za výpusťou 

 

 

Pre nameranie pozadia bola použitá neaktívna slepá vzorka s cca rovnakou hmotnosťou, 

hustotou a geometriou ako primárna vzorka (voda z výpuste). Ako slepá vzorka bola použitá 
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destilovaná voda v marinelliho nádobe [11]. V prirodzenom pozadí sú prevažne fotóny 

odpovedajúce rádionuklidom: 
226

Ra,
232

 Th,
137

Cs,
40

K. 

Spektrum slepého vzorku je priložené v prílohe. 

 

Pri vyhodnocovaní výpuste z vodoteče EDU sú primárne hľadané nasledujúce izotopy: 
137

Cs,
54

Mn,
134

 Cs,
60

Co,
51

Cr. V danom zapísanom poradí sú zoradené od najväčšieho príspevku až 

po najmenší do celkovej aktivity kvaplanej výpuste. Samozrejme najväčší podiel na aktivite 

kvapalnej výpuste má trícium, ktorý je ale beta žiarič [8],[7]. 

Pri meraní výpuste z EDU, LVR1 a VR-1 sa spektrá mierne líšia, viz príloha. Napriek tomu sú to 

hodnoty na úrovni pozadia, kedže sa meralo bez tienenia. Bolo by potrebné meranie previesť 

znovu s dlhšou dobou merania a s odtienením od pozadia. 

V štúdii, Sledovanie aktivity trícia v hydrosfére v okolí EDU, ktorú previedlo SÚJB RC Brno 

v roku 2007 [16], bolo namerané že limit ativity výpuste do ovzdušia je nízko pod limitom. 

Celková efektívna dávka pre jednotlivca z obyvateľstva z výpustí do vodoteče za rok 2006 bola 

1,892 μSv, čo odpovedá 31,534% schváleného autorizovaného limitu 6 μSv. Z toho 29,599% 

bola aktivita trícia a zvýšné 1,935% prislúchali aktivite aktvačných a štiepných produktov[16]. 

Na záver bola voda z výpuste EDU odmeraná na rádiometri RadEye, ktorý meria α  a β 

žiarenie. Tento prístroj môže merať spoločne oba druhy žiarenia alebo osobitne α žiarenie. 

Detektor umožňuje merať vzorky o priemeru až 5 cm a výške max. 7,9 mm pri účinnosti 85% na 

Pu-239, 75 % na Am-241 (α) a 45 % na Tc-99, 70 % na Sr/Y-90, 20 % na C-14 (β) a rozsahu 0- 

100 000 imp/s pre β a 0 - 10 000 imp/s pre α. Výhodou tohto detektoru sú kompaktné 

rozmery [16]. 

 

Obr. 19 Rádiometer RadEye na α, β žiarenie 
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Pre porovnanie bola odmeraná zároveň aj destilovaná voda o rovnakom objeme. Nameraná 

hodnoty sú zapísané v nasledujúcej tabuľke. Pre presnejšie štatistické údaje by bolo potrebné 

meranie opakovať viac krát. Z nameraných hodnôt je viditeľné, že sa pohybujeme v hodnotách 

tesne nad pozadím. 

 

Tab. 6 Namerané hodnoty α ,β žiarenia   

            Typ vzorky čas merania [s] 
počet impulzov 

α 
počet impulzov 

 α+β 

destilovaná voda 1800 18 1587 

výpusť EDU 1800 12 1612 
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6 ZÁVER 
 

V Diplomovej práci sú popísané vplyvy jadrových elektrárni na životné prostredie 

a obyvateľstvo v lokálnom okolí, spôsoby monitorovania prevádzkovateľom a nezávisle na tom 

SÚJB. Sú stanovené limity  pre výpuste z JE podľa výhlašky[1],ktoré nesmú byť prekročené. Za 

posledné roky bola táto hranica dodržaná, v prípade EDU sa jedná o využitie limitu na  cca 30%. 

Ďalej sú popísané možnosti gama spektrometrie, ktorá je využívaná aj pri biomonitoringu. Sú 

popísané spektrometre na ktorých bola následne urobená kalibrácia energetická i účinnostná. 

Výsledné kalibračné krivky sú v prílohe.  

Pri meraní na spektrometri LaBr, sa začalo merať až 20 minút po zapnutí kvôli elektronike, 

napriek tomu, teplota plávala. Z nameraného spektra  nebolo možné previesť správne účinnostnú 

kalibráciu. 

V experimentálnej časti prebehlo meranie výpusti do vodoteče z EDU,LVR1,VR-1 na 

spektrometre HPGe pre jeho  vysokú presnosť. Spektrometer nebol odtienený a namerané 

hodnoty sú na úrovni pozadia. Do budúcna by bolo potrebné vybudovať tienenie na spektrometer, 

aby bolo meranie účinnejšie. 

Namerané spektra z výpustí sú priložené v prílohe spolu so spracovaním.
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Tab. 7 Porovnánie vypoustenej vody z JE Dukovany s destilovanou vodou 

 
 

Rozdiel

Energie Energie

(keV) (keV)

RA-226; U-235186.05 3.64E+03 3.95E-02 RA-226 185.96 7.12E+03 3.82E-02 0.97

AC-228 209.35 2.47E+03 2.68E-02 AC-228 209.16 4.88E+03 2.62E-02 0.98

PB-212 238.64 2.46E+04 2.67E-01 PB-212 238.58 5.02E+04 2.69E-01 1.01

SR-92, PB-214, XE-138241.7 4.78E+03 5.19E-02 SR-92 241.57 9.27E+03 4.97E-02 0.96

AC-228; RN-219270.25 1.48E+03 1.61E-02 AC-228 270.09 4.14E+03 2.22E-02 1.38

PB-214 295.22 1.00E+04 1.08E-01 PB-214 295.14 2.06E+04 1.10E-01 1.02

PB-214; PA-231; PB-212300.03 1.76E+03 1.91E-02 PA-231 300.06 3.39E+03 1.82E-02 0.95

AC-228; LA-140327.95 2.00E+03 2.17E-02 AC-228 327.97 3.10E+03 1.66E-02 0.77

AC-228 338.32 5.57E+03 6.04E-02 AC-228 338.24 1.16E+04 6.22E-02 1.03

PB-214 351.91 1.83E+04 1.99E-01 PB-214 351.83 3.63E+04 1.95E-01 0.98

AC-228 463.05 2.03E+03 2.20E-02 AC-228 462.92 4.01E+03 2.15E-02 0.98

SB-125 510.84 6.16E+03 6.68E-02 ..... 510.77 1.23E+04 6.60E-02 0.99

CS-134 562.33 4.78E+02 5.19E-03 CS-134 562.46 5.10E+02 2.74E-03 0.53

AS-76 583.26 1.20E+04 1.30E-01 ..... 583.15 2.51E+04 1.35E-01 1.03

BI-214 609.4 1.79E+04 1.94E-01 BI-214 609.28 3.52E+04 1.89E-01 0.97

SB-126 665.54 6.39E+02 6.93E-03 SB-126 665.43 1.09E+03 5.85E-03 0.84

BI-212 727.4 2.68E+03 2.91E-02 BI-212 727.25 5.69E+03 3.05E-02 1.05

BI-214 768.56 1.75E+03 1.90E-02 BI-214 768.37 3.30E+03 1.77E-02 0.93

I-132 772.31 4.93E+02 5.35E-03 I-132 772.42 1.28E+03 6.87E-03 1.28

PB-214 785.88 6.31E+02 6.85E-03 PB-214 785.82 1.50E+03 8.05E-03 1.18

CS-134 795.11 1.56E+03 1.69E-02 CS-134 794.98 3.30E+03 1.77E-02 1.05

MN-54 835.78 4.31E+02 4.68E-03 MN-54 835.65 1.26E+03 6.76E-03 1.45

..... 860.73 1.79E+03 1.94E-02 ..... 860.54 3.26E+03 1.75E-02 0.90

AC-228 911.35 9.07E+03 9.84E-02 AC-228 911.22 1.86E+04 9.98E-02 1.01

BI-214 934.2 9.47E+02 1.03E-02 BI-214 934.02 2.30E+03 1.23E-02 1.20

AC-228 964.82 1.87E+03 2.03E-02 AC-228 964.79 4.02E+03 2.16E-02 1.06

AC-228 969.15 5.32E+03 5.77E-02 AC-228 968.99 1.13E+04 6.06E-02 1.05

SC-46 1120.48 4.70E+03 5.10E-02 SC-46 1120.32 9.46E+03 5.07E-02 1.00

BI-214 1155.15 4.59E+02 4.98E-03 BI-214 1155.26 1.02E+03 5.47E-03 1.10

BI-214 1238.36 1.87E+03 2.03E-02 BI-214 1238.14 4.05E+03 2.17E-02 1.07

BI-214 1281.22 4.44E+02 4.82E-03 BI-214 1281.13 9.11E+02 4.89E-03 1.01

BI-214 1377.84 1.07E+03 1.16E-02 BI-214 1377.59 2.39E+03 1.28E-02 1.10

BI-214 1385.78 2.09E+02 2.27E-03 BI-214 1385.25 4.47E+02 2.40E-03 1.06

BI-214 1401.77 3.99E+02 4.33E-03 BI-214 1401.4 7.12E+02 3.82E-03 0.88

BI-214 1408.09 7.54E+02 8.18E-03 BI-214 1407.9 1.44E+03 7.72E-03 0.94

K-40 1460.91 8.98E+04 9.74E-01 K-40 1460.69 1.85E+05 9.92E-01 1.02

..... 1496.25 2.63E+02 2.85E-03 ..... 1495.68 5.69E+02 3.05E-03 1.07

BI-214 1509.33 5.99E+02 6.50E-03 BI-214 1509.12 1.30E+03 6.97E-03 1.07

AC-228 1588.12 9.72E+02 1.05E-02 AC-228 1587.89 1.80E+03 9.65E-03 0.92

..... 1592.62 1.84E+03 2.00E-02 ..... 1592.4 3.71E+03 1.99E-02 1.00

BI-212 1620.65 4.03E+02 4.37E-03 BI-212 1620.41 8.65E+02 4.64E-03 1.06

..... 1630.49 4.25E+02 4.61E-03 ..... 1630.31 9.57E+02 5.13E-03 1.11

Plocha/s
Relativný 

nárast
Plocha/s

JE Dukovany, t = 186 436 sDestilovana voda, t = 92 183.08 s

Izotop Plocha Izotop Plocha
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Tab. 8 Porovnánie vypoustenej vody z JR LVR15 s destilovanou vodou 

 

Rozdiel

Energie Energie

(keV) (keV)

RA-226; U-235186.05 3.64E+03 3.95E-02 RA-226 185.95 1.84E+03 5.32E-02 1.35

AC-228 209.35 2.47E+03 2.68E-02 AC-228 209.28 8.04E+02 2.32E-02 0.87

PB-212 238.64 2.46E+04 2.67E-01 PB-212 238.61 9.74E+03 2.82E-01 1.06

SR-92, PB-214, XE-138241.7 4.78E+03 5.19E-02 SR-92 241.76 1.86E+03 5.38E-02 1.04

AC-228; RN-219270.25 1.48E+03 1.61E-02 AC-228 270.05 8.04E+02 2.32E-02 1.45

PB-214 295.22 1.00E+04 1.08E-01 PB-214 295.22 4.05E+03 1.17E-01 1.08

PB-214; PA-231; PB-212300.03 1.76E+03 1.91E-02 PA-231 300.08 6.81E+02 1.97E-02 1.03

AC-228; LA-140327.95 2.00E+03 2.17E-02 AC-228 327.96 6.15E+02 1.78E-02 0.82

AC-228 338.32 5.57E+03 6.04E-02 AC-228 338.26 2.21E+03 6.39E-02 1.06

PB-214 351.91 1.83E+04 1.99E-01 PB-214 351.87 7.87E+03 2.28E-01 1.15

AC-228 463.05 2.03E+03 2.20E-02 AC-228 439.03 3.27E+02 9.45E-03 0.43

SB-125 510.84 6.16E+03 6.68E-02 ..... 463.04 7.47E+02 2.16E-02 0.32

CS-134 562.33 4.78E+02 5.19E-03 CS-134 510.79 2.21E+03 6.39E-02 12.32

AS-76 583.26 1.20E+04 1.30E-01 ..... 583.22 4.76E+03 1.38E-01 1.06

BI-214 609.4 1.79E+04 1.94E-01 BI-214 609.36 7.24E+03 2.09E-01 1.08

SB-126 665.54 6.39E+02 6.93E-03 SB-126 665.23 2.43E+02 7.02E-03 1.01

BI-212 727.4 2.68E+03 2.91E-02 BI-212 727.33 9.96E+02 2.88E-02 0.99

BI-214 768.56 1.75E+03 1.90E-02 BI-214 768.53 6.84E+02 1.98E-02 1.04

I-132 772.31 4.93E+02 5.35E-03 I-132 772.3 2.34E+02 6.76E-03 1.26

PB-214 785.88 6.31E+02 6.85E-03 PB-214 785.89 2.41E+02 6.97E-03 1.02

CS-134 795.11 1.56E+03 1.69E-02 AC-228 795.04 5.02E+02 1.45E-02 0.86

..... 860.73 1.79E+03 1.94E-02 ..... 860.62 5.20E+02 1.50E-02 0.77

AC-228 911.35 9.07E+03 9.84E-02 AC-228 911.31 3.45E+03 9.97E-02 1.01

BI-214 934.2 9.47E+02 1.03E-02 BI-214 934.07 3.60E+02 1.04E-02 1.01

AC-228 964.82 1.87E+03 2.03E-02 AC-228 964.86 7.41E+02 2.14E-02 1.06

AC-228 969.15 5.32E+03 5.77E-02 AC-228 969.08 2.07E+03 5.98E-02 1.04

SC-46 1120.48 4.70E+03 5.10E-02 PA-234M 1001.13 1.27E+02 3.67E-03 0.07

BI-214 1155.15 4.59E+02 4.98E-03 SC-46 1120.43 1.85E+03 5.35E-02 10.74

BI-214 1238.36 1.87E+03 2.03E-02 BI-214 1155.52 2.45E+02 7.08E-03 0.35

BI-214 1281.22 4.44E+02 4.82E-03 BI-214 1238.1 6.97E+02 2.01E-02 4.18

BI-214 1377.84 1.07E+03 1.16E-02 BI-214 1239.5 1.77E+02 5.12E-03 0.44

BI-214 1385.78 2.09E+02 2.27E-03 BI-214 1281.28 2.15E+02 6.22E-03 2.74

BI-214 1401.77 3.99E+02 4.33E-03 BI-214 1377.69 4.57E+02 1.32E-02 3.05

BI-214 1408.09 7.54E+02 8.18E-03 BI-214 1401.67 1.31E+02 3.79E-03 0.46

K-40 1460.91 8.98E+04 9.74E-01 K-40 1406.98 9.01E+01 2.60E-03 0.00

..... 1496.25 2.63E+02 2.85E-03 ..... 1408.05 2.43E+02 7.02E-03 2.46

BI-214 1509.33 5.99E+02 6.50E-03 BI-214 1460.82 3.43E+04 9.92E-01 152.60

AC-228 1588.12 9.72E+02 1.05E-02 AC-228 1495.65 1.22E+02 3.53E-03 0.33

..... 1592.62 1.84E+03 2.00E-02 ..... 1509.17 2.55E+02 7.37E-03 0.37

BI-212 1620.65 4.03E+02 4.37E-03 BI-212 1587.95 2.98E+02 8.61E-03 1.97

..... 1630.49 4.25E+02 4.61E-03 ..... 1592.61 7.73E+02 2.23E-02 4.85

..... 1638.27 1.35E+02 1.46E-03 ..... 1620.71 1.18E+02 3.41E-03 2.33

BI-214 1660.78 2.39E+02 2.59E-03 BI-214 1630.66 1.50E+02 4.34E-03 1.67

BI-214 1728.67 7.31E+02 7.93E-03 BI-214 1661.23 7.62E+01 2.20E-03 0.28

..... 1761.5 4.31E+03 4.68E-02 ..... 1728.83 2.91E+02 8.41E-03 0.18

..... 1816.77 8.58E+01 9.31E-04 ..... 1761.52 1.62E+03 4.68E-02 50.32

..... 1821.34 6.20E+02 6.73E-03 ..... 1822.01 2.55E+02 7.37E-03 1.10

Relativný 

nárast

Destilovana voda, t = 92 183.08 s VR-1 Cinzano, t = 34 591.96 s

Izotop Plocha Plocha/s Izotop Plocha Plocha/s
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Tab. 9 Porovnánie vypoustenej vody z JR VR-1 s destilovanou vodou 

  

Rozdiel

Energie Energie

(keV) (keV)

RA-226; U-235186.05 3.64E+03 3.95E-02 RA-226 185.94 1.91E+03 3.57E-02 0.90

AC-228 209.35 2.47E+03 2.68E-02 AC-228 209.32 1.41E+03 2.64E-02 0.98

PB-212 238.64 2.46E+04 2.67E-01 PB-212 238.64 1.43E+04 2.67E-01 1.00

SR-92, PB-214, XE-138241.7 4.78E+03 5.19E-02 SR-92 241.8 2.95E+03 5.52E-02 1.06

AC-228; RN-219270.25 1.48E+03 1.61E-02 AC-228 270.24 1.29E+03 2.41E-02 1.50

PB-214 295.22 1.00E+04 1.08E-01 PB-214 295.23 6.02E+03 1.13E-01 1.04

PB-214; PA-231; PB-212300.03 1.76E+03 1.91E-02 PA-231 300.21 1.19E+03 2.23E-02 1.17

AC-228; LA-140327.95 2.00E+03 2.17E-02 AC-228 328.01 8.83E+02 1.65E-02 0.76

AC-228 338.32 5.57E+03 6.04E-02 AC-228 338.33 3.37E+03 6.30E-02 1.04

PB-214 351.91 1.83E+04 1.99E-01 PB-214 351.92 1.09E+04 2.04E-01 1.03

AC-228 463.05 2.03E+03 2.20E-02 AC-228 438.79 7.19E+02 1.34E-02 0.61

SB-125 510.84 6.16E+03 6.68E-02 ..... 463.12 1.22E+03 2.28E-02 0.34

CS-134 562.33 4.78E+02 5.19E-03 CS-134 510.87 3.46E+03 6.47E-02 12.48

AS-76 583.26 1.20E+04 1.30E-01 ..... 583.28 6.96E+03 1.30E-01 1.00

BI-214 609.4 1.79E+04 1.94E-01 BI-214 609.41 1.07E+04 2.00E-01 1.03

SB-126 665.54 6.39E+02 6.93E-03 SB-126 665.45 3.68E+02 6.88E-03 0.99

BI-212 727.4 2.68E+03 2.91E-02 BI-212 727.44 1.49E+03 2.79E-02 0.96

BI-214 768.56 1.75E+03 1.90E-02 BI-214 768.57 1.01E+03 1.89E-02 0.99

I-132 772.31 4.93E+02 5.35E-03 I-132 772.36 2.94E+02 5.50E-03 1.03

PB-214 785.88 6.31E+02 6.85E-03 PB-214 785.74 4.74E+02 8.86E-03 1.29

CS-134 795.11 1.56E+03 1.69E-02 AC-228 795.03 9.45E+02 1.77E-02 1.04

..... 860.73 1.79E+03 1.94E-02 ..... 860.69 9.18E+02 1.72E-02 0.88

AC-228 911.35 9.07E+03 9.84E-02 AC-228 911.41 5.27E+03 9.86E-02 1.00

BI-214 934.2 9.47E+02 1.03E-02 BI-214 934.13 5.98E+02 1.12E-02 1.09

AC-228 964.82 1.87E+03 2.03E-02 AC-228 964.92 1.09E+03 2.04E-02 1.00

AC-228 969.15 5.32E+03 5.77E-02 AC-228 969.17 3.14E+03 5.87E-02 1.02

SC-46 1120.48 4.70E+03 5.10E-02 PA-234M 1120.54 2.85E+03 5.33E-02 1.05

BI-214 1155.15 4.59E+02 4.98E-03 SC-46 1155.35 3.70E+02 6.92E-03 1.39

BI-214 1238.36 1.87E+03 2.03E-02 BI-214 1238.41 1.15E+03 2.15E-02 1.06

BI-214 1377.84 1.07E+03 1.16E-02 BI-214 1377.92 6.80E+02 1.27E-02 1.10

BI-214 1401.77 3.99E+02 4.33E-03 BI-214 1401.78 2.40E+02 4.49E-03 1.04

BI-214 1408.09 7.54E+02 8.18E-03 BI-214 1408.26 4.04E+02 7.56E-03 0.92

K-40 1460.91 8.98E+04 9.74E-01 K-40 1460.95 5.27E+04 9.86E-01 1.01

..... 1496.25 2.63E+02 2.85E-03 ..... 1495.69 1.10E+02 2.06E-03 0.72

BI-214 1509.33 5.99E+02 6.50E-03 BI-214 1509.42 2.88E+02 5.39E-03 0.83

AC-228 1588.12 9.72E+02 1.05E-02 AC-228 1588.06 5.28E+02 9.87E-03 0.94

..... 1592.62 1.84E+03 2.00E-02 ..... 1592.74 1.12E+03 2.09E-02 1.05

BI-212 1620.65 4.03E+02 4.37E-03 BI-212 1620.54 2.20E+02 4.11E-03 0.94

..... 1630.49 4.25E+02 4.61E-03 ..... 1630.63 2.56E+02 4.79E-03 1.04

BI-214 1660.78 2.39E+02 2.59E-03 BI-214 1661.11 1.64E+02 3.07E-03 1.18

BI-214 1728.67 7.31E+02 7.93E-03 BI-214 1728.68 5.07E+02 9.48E-03 1.20

..... 1761.5 4.31E+03 4.68E-02 ..... 1761.51 2.60E+03 4.86E-02 1.04

..... 1821.34 6.20E+02 6.73E-03 ..... 1821.42 3.64E+02 6.81E-03 1.01

Relativný 

nárast

Destilovana voda, t = 92 183.08 s LVR15, t = 53 474.52 s

Izotop Plocha Plocha/s Izotop Plocha Plocha/s
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Obr. 20 Gama spektrum destilovnej vody 
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Obr. 21 Gama spektrum vypustenej vody z JE Dukovany 
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Obr. 22 Gama spektrum vypustenej vody z LVR15 
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Obr. 23 Gama spektrum vypustenej vody z VR-1 
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Obr. 24 Hledaný pík Cs-137, pík srovnatelný s pozadím 

 

 

Obr. 25 Hledaný pík Mn-54, rozeznatelný, vetší ako pozadie 


