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Brayův scintilátor (Spolana Neratovice). Nejlepší výsledky byly dosaženy s koktejlem 
PSC™. Po nalezení optimálních podmínek byla změřena serie zhášecích standardů (Amer-
sham, UK) a nastavena šíře spektrálního okna měřením vybraných standardů. 

Vzorky alkoholických nápojů byly destilovány přes krátkou kolonu a získaný 96% etanol 
byl měřen. Pro srovnání byl předestilován a měřen i namíchaný vzorek 35% kvasného eta-
nolu. Výsledky jsou shrnuty v tabulce: 

nápoj (výrobce) etanol (%) * DPM b poměrc 

Special dry GIN (Dynybyl) 38 46,96 9,18 
PEACH VODKA (Dynybyl) 21 45,14 8,85 
CHALUPÁŘSKÁ (Dynybyl) 38 48,24 9,41 
RUM (Stock, Plzeň) 37,5 50,30 9,78 
MERUŇKA (M. Plácek) 35 50,48 9,81 
35% kvasný etanol 35 49,51 9,68 

8 obsah alkoholu deklarovaný výrobcem 
b aktivita 10 ml destilátu 
c poměr kvasný/syntetický etanol (teoreticky 100% kvasný =10) 
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Spektrometrická měření aktivit gama zářičů v terénu 
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Po havárii černobylské jaderné elektrárny se dostal do popředí požadavek na rychlé stano-
vení aktivit umělých i přírodních radionuklidů (a jejich příspěvku k celkové dávce) na vel-
kých územích. Tento požadavek bylo možné řešit díky rozvoji výroby a lepší dostupnosti 
přenosných polovodičových detektorů s malými Dewarovými nádobami, bateriových 
mnohakanálových analyzátorů a malých výkonných notebooků. 

První možností, jak měřit aktivitu v terénu, je měření na místě (in situ) pomocí metody, 
která je založena na úměrnosti mezi hustotou toku nerozptýlených fotonů dané energie 
v místě detektoru a plošnou či hmotnostní aktivitou tohoto radionuklidu resp. v půdě. Tato 
metoda (hojně používaná ve světě) má oproti klasickému odběru vzorků mnoho výhod: 

- doba měření pro dosažení stejné přesnosti (stejného detekčního limitu) jako při labo-
ratorních měřeních představuje přibližně 10% doby potřebné pro měření v laboratoři 



- měření lépe „průměruje" velkou oblast než eventuální odběry a následné proměření 
vzorků z daného místa 

- odpadá transport a zpracování vzorků 
- výsledky jsou k dispozici v krátké době přímo na místě. 

Nevýhodou metody je, že do hodnocení spekter vstupuje několik parametrů (hustota, slo-
žení a vlhkost půdy, hloubková distribuce aktivity radionuklid aj.), které je nutno stanovit 
na základě následného měření odebraných vzorků nebo odhadnout na základě zkušeností. 

K měřením in situ se v SÚRO používá dvou polovodičových detektorů s účinností 18%. 
Pro rychlá jednoduchá stanovení byl navíc zkalibrován a otestován příruční spektrometr 
záření gama GR-130 miniSPEC firmy EXPLORANIUM s malým scintilačním krystalem 
Nal(Tl) o objemu 74 cm3 (3,8 x 3,8 x 5,1 cm), rozlišení na 137Cs (662 keV) je 9,0 %. 

K monitorování velkoplošných území se též využívá spektrometrický systém IRIS (Inte-
grated Radiation Information System), který je umístěn na palubě vrtulníku pro letecké 
monitorování nebo v automobilu pro pozemní „pojezdová" měření. 

Systém obsahuje jeden scintilační krystal Nal(Tl) (4 litry, je možné rozšíření o 3 další ob-
dobné krystaly), mnohokanálový analyzátor, výškoměr, navigační přístroj k určení pozice 
(GPS-Global Position System), navigační monitor pro pilota a software pro kalibraci 
spektrometru, sběr dat a vyhodnocení spekter. Minimálně detekovatelné aktivity (v letové 
výšce 90 m nad zemí) pro vybrané radionuklidy jsou: 137Cs 6 kBq/m2, 214Bi 120 Bq/kg, 
208T150 Bq/kg. Systém je možné využít: 

- k získám rychlé informace pro účely komplexního posouzení radiační situace 
- pro mapování kontaminace území, tj. měření dávkových příkonů, plošných a/nebo 

hmotnostních aktivit umělých a přírodních radionuklidů 
- k vyhledávání ztracených zářičů. 

Pomocí systému IRIS byly v posledních letech mapovány oblasti MAPE a Hrubého Jese-
níku. 

Esenciální stopové prvky F, Zn, Se, a I v jedlých houbách 
Řanda Z, Kučera J. 
Ústav jaderné fyziky AVČR, Řež 

Hlavní složky hub: 
čerstvé cca 90% vody 
sušina 6 - 1 0 % popelu 
sacharidy a polysacharidy (trehalosa, manitol, chitin aj.) 
proteiny 5 - 7 % 
tuky až 8% 
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