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O PŮVODU NÍZKOENERGETICKÝCH ČAR
V ELEKTRONOVÝCH SPEKTRECH ČISTÝCH ZÁŘIČŮ BETA
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Při podrobném experimentálním studiu elektronových spekter radionuklidů 2 4 1Pu
a 6 3Ni jsme kromě spojitého spektra beta pozorovali v oblasti energií pod 1 keV čárové
struktury, jejichž původ nebyl zpočátku zřejmý. Měřili jsme elektrostatickým
spektrometrem ESA 12 s vysokým energetickým rozlišením (ve zkoumané oblasti
řádově jednotek eV). Ve spektrech jsme pozorovali dvě čáry (složitější struktury s
šířkou výrazně větší než je rozlišení spektrometru) u energií přibližně 260 a 500 eV.

Je známo, že na povrchu téměř všech zdrojů, používaných v elektronové
spektrometrii radionuklidů, se nachází tenká kontaminační vrstva složená převážně z
uhlíkových a kyslíkových atomů; její tlouštka je asi 3 nm. Při bombardování této vrstvy
zářením z měřeného radioaktivního zdroje dochází v uhlíkových a kyslíkových atomech
k ionizaci slupky K. Při zaplňování vzniklé vakance jsou emitovány Augerovy elektrony
KLL odpovídající uhlíku a kyslíku s kinetickou energií kolem 261 a 511 eV. Vzhledem
k chemické vazbě atomů uhlíku a kyslíku v různých sloučeninách v kontaminační vrstvě
dochází k chemickým posuvům vazbových energií slupek L i K a energie Augerových
elektronů mohou mít různé hodnoty, což vede k rozšíření pozorovaných čar.

V našem případě jsme se soustředili na interpretaci popsaného jevu ve spektrech
beta 2 4 1Pu (Em a x= 20.8 keV) a 6 3Ni (Em a x= 67 keV). Zdroje o průměru 8 mm měly
aktivitu po řadě 6.5 a 14 MBq. Elektrony z odpovídajících rozpadů beta ionizují slupky
K v uhlíku a kyslíku s účinným průřezem řádově 104 - 105 barnů. Pomocí výpočtů
metodou Monte Carlo pro popis průchodu elektronů materiálem spektrometrického
zdroje jsme odhadli intenzitu čar KLL odpovídajících excitaci uhlíkových atomů. S
uvážením geometrie spektrometru a účinnosti detektoru elektronů jsme dostali tyto
intenzity elektronů uhlíkových čar KLL : 22 s"1 (experiment) a 26 s'1 (odhad) pro 2 4 1Pu ;
1 s"1 (experiment) a 0.6 s"1 (odhad) pro S3Ni.

Tím je původ čar superponovaných na spojité spektrum čistých zářičů beta
vysvětlen. Tyto čáry lze očekávat v elektronových spektrech téměř všech současných
radioaktivních zdrojů.
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