
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta 
Katedra jadrovej chémie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jadrová chémia II. 
 

Návody na laboratórne cvičenie 
Modifikované a upravené verzie 

 
 
 
 

1. Základné charakteristiky Geiger-Müllerovho 
detektora a meracej aparatúry 

 
 

2. Stanovenie hmotnostnej aktivity 90Sr vo vzorke 
pôdy pomocou kvapalinovej extrakcie s TBP 

 
 
 
 

Bratislava                                                            2014 

https://www.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/subory/PR/loga/prif/PriFUK_LINKA.tif�


Základné charakteristiky Geiger-Müllerovho detektora a meracej aparatúry. 

 

Úvod 

Základným cieľom laboratórnej práce je oboznámiť sa so základnými ovládacími 

funkciami aparatúry na meranie ionizujúceho žiarenia s Geiger-Müllerovým 

detektorom (GM detektrom) a následne stanoviť tie parametre merania, ktoré 

v podstatnej miere ovplyvňujú výsledky merania ionizujúceho žiarenia emitovaného 

rádioaktívnymi látkami.  

Okrem iných medzi základné parametre patria predovšetkým správne nastavenie 

pracovného napätia detektora. Ďalším dôležitým parametrom výrazne ovplyvňujúcim 

namerané hodnoty počtu impulzov, obzvlášť pri meraní preparátov s veľkou 

početnosťou impulzov,  je rozlišovacia doba detekčného zariadenia a pozadia. 

GM detektory patria do skupiny detektorov, ktoré sú označované z hľadiska 

konštrukčnej koncepcie ako detektory plnené plynom. Geiger-Müllerove detktory sú 

založené na ionizačnom účinku elektricky nabitých častíc. Napätie na elektródach, na 

rozdiel od ionizačných komôr, je však také vysoké, že elektróny vytvorené 

ionizačným účinkom detekovaných častíc sú natoľko urýchľované, že majú 

schopnosť lavínovite ionizovať (obr. 2) plynovú náplň detekčnej trubice. 

Spoločnou pracovnou charakteristikou týchto detektorov je, že veľkosť prúdu I, 

ktorého intenzita je v priamej úmere s počtom zaregistrovaných častíc, závisí od 

rozdielu potenciálov U na elektródach komory. Táto závislosť (voltampérová 

charakteristika pre plynové detektory) je znázornená na obrázku obr.1. Voltampérovú 

charakteristiku môžeme rozdeliť na 7 oblastí principiálne sa odlišujúcich z hľadiska 

charakteristík plynového detektora jadrového žiarenia. 

A) Keď napätie U sa zvyšuje, tak prúd I sa zvyšuje lineárne. Počet častíc vytvorených 

ionizáciou  = const. Túto oblasť nazývame oblasťou Ohmového zákona – 

prevláda rekombinácia iónov na detekciu sa nepoužíva.  

A-B) Túto oblasť nazývame prechodovou – nepoužíva sa. 

B) Keď napätie U sa zvyšuje, tak prúd I je takmer konštantný – už  neexistuje 

rekombinácia iónov. Túto oblasť nazývame  oblasťou nasýteného prúdu – práca 

ionizačných komôr. 

C ) Oblasť úplnej proporcionality – práca proporcionálnych počítačov.  

D) Oblasť čiastočnej proporcionality – práca proporcionálnych počítačov. 
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E) V tejto oblasti sa stretávajú krivky a nazývame ju Geiger-Müllerova oblasť – 

práca GM detektorov. U5 – pracovné napätie pre GM detektory. Signál nezávisí 

od druhu častíc .  

F) Oblasť korónového výboja – nezávisle na tom či častica preletela, alebo nie, ale 

okolo elektród horí koróna – práca korónových detektorov. Registrácia častíc 

veľkej ionizácie: α – zmení prúd koróny; β – nedá signál. Oblasť iskrového 

výboja  

 

 
 

Obr. 1   Voltampérová charakteristika výboja 

 

Vo všeobecnosti môžeme procesy prebiehajúce v ionizačnej komore popísať 

na základe elktrických vlastností plynov. Plyny sú zložené z elektricky neutrálnych 

atómov a molekúl a za normálnych podmienok sú takmer nevodivé. Elektricky 

vodivými sa stanú ionizáciou. Je to dej, pri ktorom sa vonkajším zásahom 

odtrhávajú z atómov molekúl elektróny. Zvyšky molekúl sú kladne ióny. Okrem 

dvojice elektrón – kladný ión sa môžu utvoriť aj záporné ióny pripojením 

uvoľnených elektrónov k iným neutrálnym molekulám (túto schopnosť majú 

elektronegatívne prvky). Latky, ktoré sú zodpovedné za vznik ionizácie označujeme 

ako ionizátory. Ionizátorom je každý zdroj energie, ktorý poskytuje elektrónom v 
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atómoch (molekulách) energiu potrebnú na ich uvoľnenie. Ionizácia môže nastať 

vzájomnými zrážkami molekúl plynu – ionizacia nárazom. Pri ionizácii atómu plynu 

(molekuly) konajú vonkajšie sily ionizačnú prácu proti silám vzájomného pôsobenia 

medzi uvoľneným elektrónom a ostatnými časticami atómu (molekuly). Najmenšia 

energia potrebná na uvoľnenie elektrónu sa nazýva ionizačna energia. Časticami 

zodpovednými za ionizačnými procesmi prebiehajúce v ionizačnej komore sú zväčša 

elektróny, resp. ióny získajú potrebnú energiu najmä v elektrickom poli, ktoré je 

medzi elektródami výbojovej trubice. Tieto častice sú medzi zrážkami neustále 

urýchľované a pri zrážkach odovzdávajú časť svojej energie na ionizáciu molekúl. 

Ďalšie procesy, ktoré ovplyvňujú prácu a efektivitu ionizačných komôr  

môžeme opísať nasledovne.  

Rekombinácia -  ionizáciou utvorené voľné elektróny a ióny majú obmedzenú dobu 

trvania, lebo sa navzájom priťahujú a ich počet sa rýchlo zmenšuje. 

Výboj - pôsobením elektrického poľa na ionizovaný plyn sa ióny a elektróny začnú 

usporiadane pohybovať, a tak obvodom začne tiecť elektrický prúd. 

Nesamostatný výboj - prúd v ionizovanom plyne sa udržiava iba počas pôsobenia 

ionizujúceho žiarenia. 

Samostatný výboj - pri prekročení určitej intenzity elektrického poľa utvorené ióny a 

elektróny majú dostatočnú energiu na ionizáciu nárazom ďalších molekúl; plyn sa 

ionizuje vlastnými iónmi, ale najmä elektrónmi. 

Zápalné napätie - elektrické napätie, pri ktorom vzniká samostatný výboj. 

Napäťová charakteristika detektora: – je dôležitá u všetkých plynových detektorov. 

Majme detektor, na elektródy ktorého privádzame napätie U. Nech no = const., potom 

závislosť n = f(U) nazývame napäťová charakteristika detektora. 

 
Obr. 2    Pracovná charakteristika Geieger-Müllerovho detektora 
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U0 – prahové napätie. Detektor začína registrovať. V praxi závisí od dolnej   

diskriminačnej hladiny aparatúry. 

U1 – počiatočné napätie platá. Detektor začína prechádzať do režimu práce. 

Početnosť impulzov, detekovaných pri napätí U1 za dobu t je nv1. 

U2 –  koncové napätie plató. Početnosť impulzov, detekovaných pri napätí U2 za dobu 

t je nv2. Po prekročení tohto napätia detektor prechádza do iného režimu práce, 

ktorý sa prejavuje  výrazným nárastom registrovaných impulzov nezávisle na 

rastúcom napätí, pričom môže dôjsť k poškodeniu detektora. 

Up – pracovné napätie. Úsek PK – plošina (plateau – plató) detektora. Na ňom n 

takmer nezávisí od U   pracovná oblasť detektora. V skutočnosti n mierne 

stúpa s U. Stúpanie plošiny je tg φ = dn/dU. V dobrých detektoroch dn/dU < 5% 

na 100[V]. 

n   –  početnosť zaregistrovaných signálov (impulzov) od detektora. 

 Kvalita GM detektora závisí od veľkosti Geigerovej oblasti, teda od dĺžky plató. Pri 

bežnej kvalite vysokonapäťového zdroja je to dostatočná záruka toho, že možné 

kolísanie napätia nevyvolá podstatné zmeny početnosti impulzov. Je teda súčasne 

žiaduce, aby stúpanie plató /zvyšovanie početnosti impulzov s napätím v Geigerovej 

oblasti (Δn/ΔV) bolo minimálne. Stúpanie plató sa zvykne vyjadrovať v percentách 

prírastku početnosti impulzov pri zvýšení napätia o 100 V v oblasti plató, teda: 

   

  
 

       

   
 

 
       

   

                 (A) 

Kvalitné detektory nemajú stúpanie plató väčšie ako 10 %.  

Principiálne  je základom Geieger-Müllerov detektora systém dvoch elektród. 

Jednu elektródu tvorí kovový alebo pokovovaný sklenený valec, v strede ktorého sa 

nachádza druhá elektróda tvorená tenkým kovovým vláknom, vo väčšine trubíc 

z volfrámu. Valcová elektróda je väčšinou spojená so záporným pólom zdroja 

vysokého napätia. Vlákno je pripojené cez pracovný odpor R na kladný pól zdroja. 

Impulzy sa potom odoberajú cez oddeľovací kondenzátor C zo zaťažovacieho 

odporu R.  

Geiger-Müllerov detektor patri do skupiny detektorov s plynovou náplňou. Ako 

pracovný plyn sa v GM detektoroch v súčasnosti používajú vzácne plyny ako argón, 

hélium a neón.  
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Obr. 3 Mechanizmus šírenia výboja v priestore Geieger-Müllerovej trubice 

Samotný mechanizmus výboja prebieha podľa jednoduchej schémy: Častica 

ionizujúceho žiarenia utvorí interakciami s molekulami pracovnej náplne v pracovnom 

priestore detektora iónové páry, tvorené elektrónmi a katiónmi. Elektróny sú silovým 

účinkom elektrického poľa priťahované k anódovému vláknu. Na svojej dráhe sú 

účinkom elektrického potenciálu poľa tieto elektróny urýchľované a spôsobujú 

lavínovitú ionizáciu. 

Na druhej strane kladné ióny sú oveľa väčšie a s nižšou pohyblivosťou, čo 

spôsobuje, že sa zhromažďujú na valcovej elektróde v oveľa dlhšom čase 

a neovplyvňujú hodnotu výstupného počtu zaregistrovaných impulzov GM detektora. 

Vzhľadom na mechanizmus priebehu výboja v GM detektore prejavuje tendenciu 

udržať výboj a premeniť ho na trvalý. Na jednej strane to má síce pozitívny vplyv na 

intenzitu impulzu, avšak je nevyhnutné tento výboj včas obmedziť, inak povedané je 

potrebné výboj zhasiť, aby bol detekčný systém schopný zaregistrovať ďalšiu časticu. 

 Časový priebeh ionizácie v GM detektore a tvarovanie napäťového impulzu na 

vstupe registračnej aparatúry spôsobujú, že počítacie zariadenie nemôže registrovať 

neobmedzenú početnosť ionizujúcich častíc, ktoré vstupujú do citlivého objemu GM 
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detektora. Čas, za ktorý v aparatúre môže vzniknúť ďalší registrovateľný impulz, sa 

volá rozlišovacia doba  meracej aparatúry. Pri bežných zariadeniach sa pohybuje 

okolo 200 – 300 µs. Na veľkosť rozlišovacej doby v podstatnej miere vplýva rýchlosť 

zhasnutia výboja.  

Podľa toho, akým spôsobom sa dosahuje zhášanie samostatného výboja 

existujú: 

Nesamozhášacie GM detektory. V starších typoch GM trubíc sa včasné 

zhasnutie výboja docieľovalo vhodnou voľbou pracovného odporu RL. Spád napätia, 

ktorý vznikol prechodom výbojového prúdu týmto odporom, spôsobil zníženie napätia 

medzi elektródami. Pri dostatočnej veľkosti odporu RL bude tento úbytok taký, že 

zastaví výboj v trubici.  

Detektory so zhášaním výboja s použitím elektronického zariadenia, ktoré 

výboj preruší znížením napätia na elektródach. 

Samozhášacie GM detektory. V súčasnej dobe sa všade najviac používajú 

samozhášacie GM trubice s interným zhášaním. Včasné zhasnutie výboja sa 

docieľuje tým, že do náplne detektora sa primiešajú organické látky, ako napr. 

etylalkohol, metylalkohol, halogénuhľovodíky. Ich molekuly sú pri detekcii 

ionizujúceho žiarenia tiež ionizované, ale vzhľadom na ich veľkosť, a teda menšiu 

pohyblivosť, zostávajú v blízkosti anódy. Pretože sú kladne nabité, utvoria 

priestorový náboj, ktorý zníži gradient potenciálu v okolí elektródy, čím sa výboj 

preruší. 

Všetky tri spôsoby zhášania majú svoje nevýhody. Prvý spôsob vedie 

k veľkým odporom RL (rádove 100 MΩ). Mŕtva doba detektora je priamo úmerná 

odporu RL, takže zväčšenie odporu RL má za následok predĺženie mŕtvej doby, čo je 

nevýhodné a je hlavnou príčinou, prečo sa už tento spôsob zhášania nepoužíva. 

Druhý spôsob si vyžaduje dostatočný elektronický obvod, a preto sa pomerne málo 

používa. Nevýhodou posledného, najrozšírenejšieho spôsobu zhášanie je, že 

molekuly zhášacej zmesi postupne disociujú, takže trubica má menšiu životnosť ako 

trubica zhášaná iným spôsobom. 

Rozlišovacia doba spôsobuje, že registrovaná početnosť impulzov n je menšia, 

ako početnosť ionizujúcich častíc n0, ktoré sa dostávajú do GM detektora: 

   
 

    
                   (B) 
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Prejavuje sa to najmä pri vyšších početnostiach /prakticky nad 5 000 min-1/ a dá sa 

experimentálne stanoviť tak, že sa pozoruje závislosť početnosti impulzov od 

početnosti ionizujúcich častíc. Vhodnou metódou je metóda dvoch preparátov, pri 

ktorej sa merajú početnosti impulzov dvoch zdrojov ionizujúceho žiarenia osobitne n1; 

n2 a potom súčasne n1,2. V každom z týchto meraní vstupuje do detektora aj 

ionizujúce žiarenie prírodného pozadia čiže fónu /kozmické žiarenie a prírodná 

rádioaktivita/, ktoré spôsobuje početnosť impulzov pozadia nf. Platí teda: 

                              (C) 
 

Presné riešenie tejto bilancie s ohľadom na (B) je zložité, prakticky však postačujú 

približné riešenia, pri ktorých sa zanedbávajú malé súčiny s 2 a nf . Jedným z nich, 

ktorý je vhodný, ak sa početnosti impulzov n1 a n2 poriadkovo neodlišujú, je vzťah: 

  
       

          
                  (D) 

kde:                 

                           (E) 
 

Experimentálna časť 

 

Úloha 

a) Zostrojiť pracovnú charakteristiku GM detektora a stanoviť pracovné napätie. 

b) Stanoviť rozlišovaciu schopnosť detektora. 

 

Pomôcky 

 Preparáty s obsahom rádionuklidu 137Cs nanesené na celuloidových diskoch, 

s nasledovnými početnosťami impulzov. 

č. 0:   pozaďový preparát (bez rádionuklidu) 

č. 1:   n ≐ 3000 min-1 

č. 2:   n ≐  6000 min-1 
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č. 3:   n ≐  3000 min-1 

č. 4:   n ≐  1000 min-1 

č. 5:   n ≐  10000 min-1 

 

Pracovný postup 

 Oboznámime sa s ovládacími prvkami detekčného zariadenia. Registračné 

zariadenie, model 20026, použité na registráciu impulzov, je vhodný pri detekcii 

ionizujúceho žiarenia s použitím GM detektora, proporcionálnych a scintilačných 

detektorov. 

 Meracia zostava pozostáva zo zdroja vysokého napätia s možnosťou nastavenia 

polarity výstupného napätia a s plynulou reguláciou hodnoty výstupného napätia. 

Aparatúra ďalej pozostáva z lineárneho zosilňovača, jednokanálového analyzátora, 

diskriminátora impulzov, obvodov predvoľby a presným časovým zdrojom a šesť 

miestnym dekadickým číslicovým displejom pre zobrazenie výsledku. 

 

 Na obrázku č.4  je vyobrazený čelný panel prístroja, ktorý obsahuje tieto prvky: 

1. Vypínač vysokého napätia 

2. Indikátor  kladnej polarity zdroja 

3. Indikátor zápornej polarity zdroja 

4. Ovládacie tlačidlo START/STOP 

5. Nulovacie tlačidlo 

6. Prepínač jednotlivých režimov činnosti 

7. Hlavný sieťový vypínač 

8. Otočný potenciometer nastavenia úrovne diskriminačnej hladiny (max 10V) 

9. Nastavenie šírky kanálu 

10.  Prepínač hrubého nastavenej predvoľby merania (čas alebo impulzy) 

11.  Prepínač jemného nastavenej predvoľby merania (čas alebo impulzy) 

12.  Prepínač hodnoty zosilnenia  

13.  Otočný potenciometer nastavenia hodnoty vysokého napätia U [V] 

14.  Číslicový displej  

15.  Olovený tieniaci kryt so sondou 
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Obr. 4 Čelný panel registračného zariadenia GM aparatúry 

Na zadnej strane prístroja je umiestnený sieťový prívod, prístup k poistkám 

uzemňovacia svorka, pripojovacie konektory a prepínač polarity vysokého napätia. 

 Skôr ako zapneme prístroj skontrolujeme, či je pripojený sieťový kábel (NETZ) 

a kábel od sondy (EINGANG). Polarita vysokého napätia nastavená prepínačom na 

zadnej strane prístroja musí byť zhodná s druhom použitej sondy. V prípade 

pripojenia Geiger-Müllerovho detektora je potrebná polarita (+). 

 

Zapnutie prístroja 

Zatlačením tlačidla 7-NETZ sa rozsvieti displej spolu s príslušnou indikačnou 

žiarovkou polarity, či už kladnej (2) alebo zápornej (3). 

 

Nastavenie vysokého napätia 

Vysoké napätie sa nastavuje plynule pomocou potenciometra (13). Vzhľadom na 

rozsah potenciometra, každý dielik 1000 dielnej stupnice predstavuje hodnotu 

napätia 2V. Maximálna nastaviteľná hodnota je 2000 V. Konkrétna hodnota pre 

nastavenie napätia je závislá od charakteristiky použitého detektora. 

Dôležité upozornenie: Zmena polarity je možná len pri vypnutom sieťovom 

vypínači.  
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Vysoké napätie prichádzajúce na detektor zapneme červeným tlačidlom 1. Jeho 

zapojenie indikuje zabudovaná žiarovka. Opätovným stlačením tlačidla 1 sa vysoké 

napätie odpojí. 

Počiatočná hodnota vysokého napätia s GM detektormi je asi 1000 V, maximálna 

hodnota by nemala prekročiť 1600 V. 

Pri práci s potenciometrami (13) a (8) nesmieme používať silu, ale v prípade, že nie 

je možné potenciometrom otočiť, skontrolujeme, či je uvoľnená aretačná páčka.   

 

Nastavenie režimu činnosti 

Prepínačom  režimu činnosti (6) je možné zvoliť predvoľby času (sivé označenie) 

alebo počtu impulzov (modré označenie), pričom sú možnosti ovládania buď ručné, 

cyklické alebo pripojením externého zariadenia. Bežne používaným režimom činnosti 

je ručné ovládanie s predvoľbou času. 

 

Nastavenie zosilnenia 

Hodnota zosilnenia závisí od druhu použitého detektora a sondy. V prípade nami 

použitej sondy detektora sa vyžaduje hodnota zosilnenia 22 dB. Nastavuje sa 

ovládačom (12). 

 

 

Nastavenie analyzátora 

Pri práci a GM detektora sa  registračné zariadenie nastaví ovládačom (9) do 

diskriminačného režimu DIS. Hodnota diskriminačnej úrovne sa ovládačom nastaví 

na 1 V (100 dielikov). 

 

Nastavenie predvoľby 

Predvoľbu času nastavujeme kombináciou prepínačov (10) a (11). V prípade 

nastavenia funkčného prepínača do režimu nastavenia impulzov (6), je možné 

podmienky merania nastaviť na exaktne nameraný počet impulzov v rozsahu 102 až 

106 impulzov, v tomto prípade  potom displej nezobrazuje impulzy, ale uplynulú dobu 

merania. 
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Meranie 

Meranie iniciujeme stlačením tlačidla START (4). Počas merania svieti v tlačidlu 

zabudovaná žiarovka. Meranie je možné kedykoľvek ručne prerušiť opakovaným 

stláčaním tlačidla (4). Meranie sa automaticky zastaví po ubehnutí nastavenéhio 

času. Po odčítaní zobrazeného výsledku môžeme prístroj pripraviť na ďalšie meranie 

stlačením nulovacieho tlačidla (5). 

 Po ukončení práce s detekčnou aparatúrou je nevyhnutné vzhľadom na ochranu 

detektor najprv vypnúť tlačidlom napájania vysokého napätia (1) a následne 

sieťovým vypínačom (7). 

 S rádioaktívnymi preparátmi budeme manipulovať iba pomocou pinzety.  

 Skôr ako pristúpime k samotnému meraniu aktivity jednotlivých preparátov 

musíme zmerať pracovnú charakteristiku detektora. Na stanovenie pracovnej 

charakteristiky použijeme preparát č. 1, ktorý umiestnime do prehĺbeniny podložky 

preparátov tak, aby preparát smeroval plochou k okienku detektora, na ktorej je 

nanesený preparát. Správne umiestnenie poznáme podľa toho, že je na vzorke 

čitateľné číslo preparátu. Podložku s preparátom umiestnime do držiaka preparátov 

čo najbližšie k okienku detektora a zatvoríme olovený tieniaci kryt. Je dôležité, aby pri 

všetkých ostatných realizovaných meraniach bol preparát umiestnený v rovnakej 

polohe držiaka. 

Nastavíme si hodnotu privádzaného vysokého napätia na detektor na 1000 V. 

Zvolíme si dobu merania 1 minútu a zvyšujeme privádzané vysoké napätie na GM 

detektore po 100 V ( 50 dielikov)  až do okamihu, keď sa zaregistrujú prvé impulzy. 

Následne na to zmeníme dobu merania na 2 minúty, vysoké napätie nastavíme na 

poslednú hodnotu, pri ktorej ešte neboli zaregistrované významné počty impulzov. 

Následne pokračujeme v meraní počtu impulzov v 2-minútových intervaloch, pričom 

po každom meraní zdvíhame vysoké napätie o 10 V. Po každom meraní zapisujeme 

zaregistrovaný počet impulzov do tabuľky 1: 

Tabuľka 1 

Napätie U 
[V] 

Zaregistrovaný 
počet impulzov N 

Doba merania t  
[min] 

Početnosť merania n  
[min-1] 
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Pre prehľadnosť je potrebné dodržiavať pri ostaných meraniach vyššie uvedený 

spôsob zápisu. 

 Vo zvyšovaní napätia a meraní počtu impulzov pokračujeme až do okamihu, keď 

priebežným porovnávaním nezistíme, že posledných 4 až 5 meraní vzrastá počet 

zaregistrovaných impulzov každým o viac ako 10%. V prípade, ak by sme 

zaregistrovali prudký vzrast nameraného počtu impulzov v porovnaní 

s predchádzajúcim meraním, indikuje nám to, že sme sa dostali za oblasť plató. 

V tomto prípade ukončíme meranie a napätie ihneď znížime. 

 Z nameraných hodnôt zostrojíme pracovnú charakteristiku detektora (graf 

závislosti nameranej početnosti impulzov od napätia). Na krivke grafu vyznačíme 

oblasť plateua a určíme hodnotu pracovného napätia Up o cca 50 voltov vyššie ako je 

hodnota počiatočného napätia na začiatku plateua. Na záver tejto časti úlohy 

vypočítame stúpanie plateua podľa vzťahu (A).  

 V ďalšej časti úlohy je požadované stanoviť rozlišovaciu dobu použitého 

detekčného zariadenia pri nami určenej hodnote pracovného napätia Up. 

 Skôr ako pristúpime k samotnému meraniu, nastavíme si potenciometrom 

hodnotu pracovného napätia na registračnom zariadení a následne s preparátom 

označeným 0 zmeriame po dobu 10 minút hodnotu počtu impulzov pozadia.  

 Na stanovenie rozlišovacej doby detektora použijeme preparáty s označením 2 

a 3. Rozlišovaciu dobu detektora stanovíme metódou dvoch preparátov, pri ktorej sa 

preparáty najprv merajú spolu a potom každý zvlášť, pričom je nevyhnutné 

zachovávať identické geometrické parametre merania. V prvom meraní umiestnime 

do podložky preparáty 3 a 2 tak, že preparát 3 je umiestnený bližšie k okienku 

detektora Pri meraní preparátu č. 3, za účelom zachovania rovnakej geometrie 

merania preparát č. 2 nahradíme preparátom č. 0 a analogicky pri meraní preparátu 

č. 2 nahradíme preparát č. 3 preparátom označeným 0. 

 
Obr. 5 Schéma umiestnenia preparátov pri jednotlivých meraniach 

RNDr. Dušan Galanda, PhD.  Základné charakteristiky Geiger-Müllerovho detektora a meracej aparatúry

12 2014



Doba merania je pri všetkých meraniach rovnaká, každé meranie prebieha 5 minút. 

Namerané hodnoty počtov zaregistrovaných impulzov zapíšeme do tabuľky 2: 

Tabuľka 2 

Preparát Počet impulzov N 
Doba merania t 

[min] 

Početnosť 

[min-1] 

0   nf = 

2+3   n12 = 

0+3   n2 = 

2+0   n1 = 

 

Δ =          min-1 

τ =           min 

τ =           μs 

 

Postup meraní na stanovenie rozlišovacej doby aparatúry na detekciu ionizujúceho 

žiarenia zopakujeme 3-krát, pričom z jednotlivých hodnôt stanovenej rozlišovacej 

doby vypočítame hodnotu aritmetického priemeru a odhad smerodajnej odchýlky. 

 Na záver úlohy aplikujeme experimentálne zistenú hodnotu rozlišovacej doby τ na 

výpočet skutočného počtu ionizujúcich častíc v priestore detektora. Zmeriame 

experimentálne početnosti impulzov nE, pričom ako zdroje ionizujúceho žiarenia 

použijeme preparát č. 4, doba merania 10 minút, a preparát č. 5, doba merania 2 

minúty. Namerané hodnoty skorigujeme priemernou hodnotou pozadia, získanou na 

základe predchádzajúcich meraní a výsledky získane na základe výpočtu podľa 

vzťahu (B) sa zapíšu do tabuľky 3. 

Tabuľka 3 

Preparát N 
t   

[min] 

nE  

[min-1] 

n0  

[min-1] 

nf  

[min-1] 

Korigované n 

n = n0 - nf 

č. 4  10     

č. 5  2     

 

 Význam korekcie na rozlišovaciu dobu detektora zhodnoťte v pracovnom 

protokole, časti diskusia, pričom vyhodnoťte význam korekcie na rozlišovaciu dobu 

s ohľadom na namerané početnosti impulzov preparátov č. 4 a č. 5. 
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 Vplyv korekcie vyhodnotíme aj grafickou závislosťou a to nasledujúcim 

spôsobom. Aplikáciou experimentálne zistenej hodnoty rozlišovacej doby detektora τ  

na vhodne zvolené teoretické hodnoty n0 z intervalu <300 min-1, 30 min-1> 

vypočítame ich predikované hodnoty nE a zostrojíme grafickú závislosť nE od n0. 

preparáty po skončení práce odovzdáme vedúcemu cvičenia. 

Kontrolné otázky: 

V protokole je potrebné zodpovedať na základe vlastných pozorovaní 

a preštudovanej literatúry.) 

 

1. Na detekciu, ktorých druhov žiarenia je vhodné použiť Geiger-Müllerov 

detektor, na ktorom ste realizovali svoje experimenty? 

2. Zhodnoťte na základe stanovených parametrov aparatúry na detekciu 

ionizujúceho žiarenia a zmeranej pracovnej charakteristiky, či daná zostava 

s použitým GM detektorom má vyhovujúce vlastnosti. 

3. Na základe Vašich výsledkov uveďte, pri akých aktivitách rádionuklidov je 

potrebné realizovať korekcie na rozlišovaciu dobu. 

4. Aký význam má oprava na pozadie? Vysvetlite na základe vašich výsledkov. 

 

Literatúra: 

1. Čech R., a kol.: Cvičenie z metód jadrovej chémie, UK Bratislava 1989 

2. Šáro Š.: Detekcia a spektrometria žiarenia alfa a beta, Vydavateľstvo ALFA, 

1983 

3. Klumpar J.: Metrologie ionizujícího záření a rádionuklidů, Academia, 1976 

4. Glenn F. Knoll: Radiation Detection and Measurement, 4th Edition, ISBN : 

978-1-118-02691-5, 2010 
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Stanovenie hmotnostnej aktivity 90Sr vo vzorke pôdy pomocou kvapalinovej 

extrakcie s TBP 

 

Úvod 

 

Rádiochemická analýza 

 

Rádiochemická analýza je časťou nukleárnych analytických metód 

používaných v širokom okruhu kontrolných meraní vyvolaných využívaním jadrovej 

energie a rádioaktívnych látok s cieľom ochrany zdravia  a sledovania problematiky 

zmien životného prostredia. Významnou súčasťou rádiochemickej analýzy je v 

niektorých prípadoch nielen identifikovať a zmerať daný rádionuklid v určitej matrici, 

ale aj jeho speciáciu, t.j. chemickú formu, resp. fyzikálno-chemický stav v stopových 

koncentráciách.  

Základné metodické kroky rádiochemickej analýzy stanovenia uvedených 

ekotoxických rádionuklidov možno rozdeliť do 7 skupín: 

1. odber vzorky, 

2. spracovanie a homogenizácia vzorky, 

3. odstránenie neaktívnej matrice (koncentrácia a izolácia rádionuklidu), 

4. rozdelenie rádionuklidov, resp. čistenie od neizotopových rádionuklidových 

prímesí, 

5. izolácia individuálneho rádionuklidu (resp. izotopovej zmesi rádionuklidov), 

6. spracovanie do formy vhodnej na meranie, 

7. meranie vzorky a určenie objemovej, resp. mernej aktivity s príslušnou 

neistotou. 

 

Každá skupina má svoju dôležitosť, no zvláštne postavenie má tretia skupina         

a s ňou spojená štvrtá a piata. Výber vhodného separačného postupu resp. činidla, je 

závislý na mnohých parametroch určujúcich separačnú schému. Za parametre 

ovplyvňujúce výber separačnej schémy možno považovať: 

- situačné použitie metódy stanovenia, 

- časovú a odbornú náročnosť, 

- cenovú a komerčnú dostupnosť, 
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- minimalizáciu odpadov, 

- odborné nároky na prevádzkovateľa, 

- reprodukovateľnosť a presnosť, 

- použité detekčné zariadenie. 

Optimalizácia týchto kritérií je osobitne dôležitá. 

Neustále vyvíjajúce sa detekčné zariadenia výrazne ovplyvňujú 

prostredníctvom hodnoty MDA (minimálnej detekovateľnej aktivity) niektoré uvedené 

metodické kroky rádiochemických analýz.  

 

Rádioaktívne pozadie a monitorovanie významných rádionuklidov 

 

Rádioaktívne pozadie je vytvárané žiarením rádionuklidov rozptýlených v 

ekosystémoch (najmä v pôde a sedimentoch), v menšej miere v atmosférickom 

vzduchu  a kozmickým žiarením. V ekosystémoch (najmä v pôde, sedimentoch) sa 

nachádzajú aj rádionuklidy z depozitu, najmä 137Cs, 90Sr,  alfa rádionuklidy 239, 240Pu, 
238Pu a 241Am, ktoré pochádzajú zo skúšok jadrových zbraní v atmosfére, alebo z 

únikov jadrových zariadení vo svete. Rádionuklidy rozptýlené v atmosfére sú 

postupne deponované, čím sa dostávajú na dosah všetkých expozičných ciest 

človeka. Rádionuklidy, ktoré prispievajú k celkovej dávkovej záťaži obyvateľstva sa 

vyznačujú predovšetkým dlhou dobou polpremeny a fyzikálnymi i chemickými 

vlastnosťami, ktoré spôsobujú ich globálnu disperziu v životnom prostredí. Patria  

sem rádionuklidy 85Kr , 14C, 3H, 129I, 137Cs, 90Sr a tiež 239, 240Pu, 238Pu a 241Am. 

Jedným z monitorovaných rádionuklidov je aj 90Sr. 90Sr  je štiepnym produktom 

uránu a plutónia. Predstavuje žiarič beta s dobou polpremeny 28,79 rokov a 

s maximálnou energiou beta 546,0 keV (stredná hodnota energie je 96,4 keV). 

Premieňa sa na 90Y, ktoré emituje žiarenie beta s maximálnou energiou 2283,9 keV 

(stredná hodnota energie je 935,3 keV). S dobou polpremeny 2,67 dňa sa   90Y 

premieňa na 90Zr.  

Prevažná väčšina zlúčenín stroncia je vo vode dobre rozpustná. Svojimi 

vlastnosťami sa podobá vápniku a tiež v organizme sa metabolizujú temer rovnako. 

Rozpustné formy stroncia sa veľmi dobre vstrebávajú do črevného traktu. Na 

resorpciu stroncia vplýva niekoľko parametrov napr.: vek, fyziologický stav, zloženie 

potravy, obsah vápnika, obsah fosforu (celkový obsah minerálov) a pod. a pohybuje 
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sa v intervale (10 – 60) %. Väčšie percento je u detí a menšie u dospelých osôb (cca 

30 %). 

 Miestom jeho depozitu sú kosti, hlavne rastúce, kde sa ukladá nerovnomerne. 

V epifýze a metafýze je koncentrácia stroncia 2,5 – krát vyššia, ako v diafýze. V iných 

orgánoch a tkanivách sa deponuje v oveľa menších množstvách. Uvoľňovanie 

stroncia z mäkkých tkanív je pomerne rýchle, veľmi pomaly sa uvoľňuje z kostí. 

Vylučovanie stroncia z organizmu nastáva stolicou a močom. Pri perorálnom vstupe 

sa väčšia časť rádionuklidov stroncia vylučuje stolicou. Biologické účinky 90Sr sú 

rôzne, čo odzrkadľujú ich doby polpremeny a energie materského a dcérskeho 

rádionuklidu (hlavne 90Y). 

 

Najviac kontrolované zložky pre charakterizáciu kontaminácie životného prostredia 

sledovanými rádionuklidmi (do roku 1960) . 

 
Zložky životného prostredia Rádionuklidy 

Vzduch 

Voda 

Pôda 

Rastliny 

Mlieko 

Mäso 

Štítna žľaza  

Kosti živočíchov 

Vodné organizmy 

Všetky prítomné rádionuklidy 

Všetky prítomné rádionuklidy 
137Cs, 90Sr, 226Ra 

137Cs, 90Sr,  89Sr, 226Ra, 140Ba 
137Cs, 90Sr, 89Sr, 226Ra, 140Ba, 131I 

137Cs 
131I 

137Cs, 90Sr, 89Sr, 226Ra,  
137Cs, 90Sr,  89Sr, 106Ru, 141Ce, 144Ce 

 

K človeku sa rádiostroncium dostáva potravovým reťazcom a to buď 

s povrchovo kontaminovanými plodinami, kedy dochádza k rýchlemu prenosu 

stroncia k človeku, alebo pomalšou cestou cez pôdu a koreňový systém rastlín, napr. 

cez ďalšie články potravinového reťazca (mäso, mlieko a podobne). Dôležitým 

článkom potravového reťazca, ktorým 90Sr prechádza, sú hospodárske zvieratá a ich 

produkty. Napriek chemickej podobnosti s vápnikom sa v priebehu metabolizmu 

koncentrácia stroncia môže značne odlišovať od koncentrácie vápnika. Napríklad  v  

kravskom mlieku sa 90Sr koncentruje až 10-krát menej v porovnaní s vápnikom. 

Mlieko predstavuje relatívne najmenej kontaminovaný prírodný zdroj vápnika 
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v ľudskej potrave. Na druhej strane však mlieko a mliečne výrobky tvoria základnú 

zložku ľudskej potravy a stávajú sa tak kvantitatívne najvýdatnejším zdrojom 

stroncia. Množstvo 90Sr, ktoré sa dostane do ľudského organizmu a potom do kostí, 

je variabilné. 

 

Proporcionálny detektor 

 

Detekcia ionizujúceho žiarenia je založená na jednotlivých procesoch 

interakcie ionizujúceho žiarenia s hmotným prostredím (žiarenie alfa - exitácia 

a ionizácia; žiarenie beta - exitácia, ionizácia, emisia brzdného žiarenia; žairenie 

gama - fotoefekt, Comptonov efekt, tvorba párov, fotojadrová reakcia; neutróny  - 

pružný a nepružný rozptyl, vhodná jadrová reakcia, radiačný záchyt). 

 Detektor je zariadenie, v ktorom sa energia ionizujúceho žiarenia mení 

v elektrickú, alebo iné druhy energie, čo umožňuje samotnú jeho registráciu.  

Na základe interakcie ionizujúceho žiarenia s hmotným prostredím môžeme 

detektory rozdeliť na: 

 Ionizačné. Podľa napätia na elektródach t.j. súvisiacim počtom 

vytvorených iónových párov sa môžu tieto detektory ešte rozdeliť na 

ionizačné komory, proporcionálne detektory, Geigerove – Müllerové 

detektory (G-M detektory).  

 Polovodičové detektory. 

 Luminiscenčné. Detektory založené na luminiscencii v kvapalných 

a tuhých scintilátoroch. 

 Špeciálne detektory. Detektory stôp, Čerenkovove detektory, 

kalorimetre, chemické dozimetre. 

 

Ionizujúcim žiarením vznikajúce primárne ióny v dôsledku ďalšieho zvyšovania 

napätia a následného urýchľovania vyvolávajú ďalšie sekundárne ionizácie 

interakciou s atómami, alebo iónmi plynovej náplne komory. Na začiatku oblasti je 

počet sekundárnych iónov úmerný počtu primárnych iónov. V  oblasti nárazovej 

ionizácii, t.j. môžu registrovať tiež častice s nízkou energiou žiarenia, ale majú malú 

účinnosť pre žiarenie gama pracujú  proporcionálne detektory. Plynovou náplňou 
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býva zvyčajne argón, metán, vzduch, ktorú možno meniť. Koeficient zosilnenia je 

približne 102  - 103, mŕtva doba je cca 10-6 s. 

 Postupne zvyšovaním napätia nastáva lavínové množeniu elektrónov a tzv. 

proporcionálna oblasť už prechádza do Geigerovej – Müllerovej oblasti. 

 

 
Obr . Alfa  beta meracie zariadenie Tesla NRR 610 

Experimentálna časť 

 

Úloha 

Stanovenie aktivity 90Sr vo vzorke pôdy pomocou kvapalinovej extrakcie s TBP 

 

Pomôcky 

Extrakčné banky, oddeľovací lievik, kadičky, pH papier,  odmerný valec, trepačka 
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Chemikálie 

 

Ytriový nosič s koncentráciou 20 mg Y3+ ·mL-1, Tri-n-butyl-phosphate (TBP), NH4OH 

(zriedený 1:10), Kyselina dusičná, p.a., 2 mol·dm-3 HNO3, Etylalkohol 

Šťaveľan amónny ( nasýtený roztok) 

 

Príprava vzorky pôdy 

 

20 g pôdy bolo vysušených pri 105 oC. Následne bola vzorka pôdy homogenizovaná 

a spálená pri 550 oC.  Vzorka pôdy bola lúhovaná v (20-30) ml koncentrovanej 

kyseline dusičnej spolu s 1ml ytriového nosiča s koncentráciou 20 mg Y3+·mL-1. 

Zmes bola prefiltrovaná a filtrát (výluh) sa použije na  analýzu 90Sr. Na separáciu 90Sr 

v pôde  sa preto zoberie vopred  pripravený celý  pripravený objem výluhu z 20g 

pôdy. 

 

Princíp metódy 

 
90Sr je v rádioaktívnej rovnováhe so svojím dcérskym rádionuklidom   90Y.  

Princíp metódy stanovenia aktivity 90Sr v pôde spočíva v izolácii dcérskeho 

rádionuklidu 90Y. 90Y sa extrahuje s tributylfosfátom (TBP) z prostredia 

koncentrovanej kyseliny dusičnej.  Po čistení TBP s koncentrovanou kyselinou 

dusičnou je 90Y spätne extrahované   z organickej fázy  pomocou deionizovanej vody 

a 2 M HNO3. 90Y je následne vyzrážané z roztoku ako šťaveľan ytritý Y2(C2O4)3.9 

H2O  a zachytené filtráciou na membránový filter. Po vysušení sa šťaveľan 

ytritý meria na nízkopozaďovom beta meracom zariadení. Výťažok separácie sa 

stanovuje gravimetricky.  

Aktivita 90Sr je teda stanovená na základe merania aktivity 90Y, keď je s ním vo 

vzorke v rádioaktívnej rovnováhe. 
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Pracovný postup 

Nasýtenie TBP koncentrovanou HNO3 

 

1. Do extrakčnej banky dáme 15 ml extrakčného činidla TBP a pridáme 20 ml 

koncentrovanej HNO3.  TBP s koncentrovanou HNO3 a trepeme 5 minút na 

trepačke. 

2. Zmes prelejeme do oddeľovacieho lievika a po rozdelení fáz vodnú (t.j spodnú 

fázu v oddeľovacom lieviku) oddelíme do kadičky a vylejeme do výlevky pod 

prúdom vody (odpad). 

3.  Organickú fázu (vrchnú fázu v oddeľovacom lieviku) prenesieme späť do 

extrakčnej banky, pridáme opäť 20 ml koncentrovanej HNO3 a trepeme 5 

minút. 

4.  Postup (krok1, 2 a 3) opakujeme 2-krát. 

5. Po treťom nasýtení TBP s kyselinou dusičnou, prelejeme organickú fázu 

(vrchnú fázu v oddeľovacom lieviku) nie do extrakčnej banky, ale priamo do 

odmerného valca, aby sme si zaznamenali presný objem získaného 

nasýteného TBP. 

 

Separácia 90Y zo vzorky pôdy 

 

1. Celý objem už pripraveného výluhu pôdy prenesieme z kadičky do čistej 

extrakčnej banky  (označíme si ju ako E1) a pridáme len polovicu z celkového 

získaného objemu  TBP. 

2. Zmes pretrepávame  po dobu 5 minút, pričom  si zapíšeme čas narušenia 

rovnováhy 90Sr/90Y. V tomto kroku dochádza k extrakcii dcérskeho 90Y do 

TBP (organickej fázy). 

3. Zmes po trepaní prelejeme do oddeľovacieho lievika a oddelíme, pričom 

spodnú časť (výluh z pôdy) oddelíme späť do extrakčnej banky E1, ale vrchnú 

časť t.j TBP s 90Y vylejeme do druhej, čistej extrakčnej banky (označíme si ju 

ako E2) a odložíme ju. 

4. K spodnej časti (výluh z pôdy) v extrakčnej banke E1 prilejeme druhú polovicu 

pripraveného nasýteného TBP a opäť trepeme 5 minút. (V tomto kroku 

extrakciu  90Y  z výluhu pôdy opakujeme). 
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5. Zmes po trepaní prelejeme opäť do oddeľovacieho lievika a oddelíme, pričom 

spodnú vodnú časť (výluh z pôdy) už oddelíme do kadičky a vylejeme do 

výlevky pod prúdom vody (je to už odpad). 

6.  Vrchnú organickú časť (TBP) prelejeme do extrakčnej banky označenej ako 

E2 k prvej polovici odloženého TBP z kroku 3 (spojili sme organické fázy 

z prvej a druhej extrakcie, TBP obsahuje 90Y) 

7. K spojenej organickej fáze pridáme 20 ml koncentrovanej HNO3 a trepeme po 

dobu 5 minút.  

8. Zmes po trepaní prelejeme do oddeľovacieho lievika a oddelíme, pričom 

vodnú fázu (spodnú časť) oddelíme do kadičky a vylejeme do výlevky (odpad).  

Organickú časť (vrchná časť v lieviku) oddelíme späť do extrakčnej banky 

a opäť pridáme 20 ml koncentrovanej HNO3 a trepeme po dobu 5 minút.  

9. Postup (krok 7 a 8) opakujeme  2-krát, v poslednom delení si odložíme do 

extrakčnej banky vrchnú organickú časť (TBP). 

 

 

Spätná extrakcia 90Y z TBP do vodnej fázy 

 

 V nasledujúcich krokoch je potrebné ODLOŽIŤ a NEVYLIEVAŤ všetky vodné fázy 

(spodné fázy v oddeľovacom lieviku) nakoľko budeme spätne extrahovať 90Y 

z organickej fázy TBP do vodnej fázy. 

 

1. K organickej fáze z kroku 9 pridáme 15 ml deionizovanej vody (90Y spätne 

extrahujeme do vodnej fázy),  zmes trepeme 5 minút. 

2. Fázy oddelíme v oddeľovacom lieviku, vodnú fázu (spodná časť v lieviku) 

oddelíme do čistej kadičky a odložíme.  

3. Organickú časť (vrchnú časť v lieviku) oddelíme späť do extrakčnej banky a 

pridáme 15 ml 2 M HNO3. Zmes trepeme 5 minút a oddelíme. 

4. Vodnú fázu (spodná časť v lieviku) oddelíme k odloženej vodnej fáze 

v kadičke z kroku 2. 

5. Organickú časť (vrchnú časť v lieviku) oddelíme späť do extrakčnej banky a 

pridáme opäť 15 ml 2M HNO3. Zmes trepeme 5 minút, spodnú časť opäť 

oddelíme  k odloženej vodnej fáze v kadičke. Organickú fázu TBP (vrchná 

RNDr. Silvia Dulanská, PhD. Stanovenie hmotnostnej aktivity 90Sr vo vzorke pôdy pomocou kvapalinovej extrakcie s TBP

22 2014



 

 

časť v lieviku) v tomto kroku už odložíme do nádoby určenej vedúcim 

cvičenia!. 

6.  K spojeným vodným fázam v kadičke (vodná fáza obsahuje 90Y) pridáme asi 

5-10 ml nasýteného roztoku šťaveľanu amónneho a pomocou roztoku NH4OH  

upravíme  pH na hodnotu 2 - 2,5 (pH kontrolujeme pomocou lakmusového 

papiera) za vzniku zrazeniny šťaveľanu ytritého. 

7. Roztok so zrazeninou zahrievame na elektrickej platni  pri 70 oC po dobu 20 

minút a následne ochladíme. 

 

Príprava preparátu na meranie 

 

1. Odvážime si filtračný papier spolu s meracou miskou (filtračný papier ak treba 

upravíme tak, aby pokrýval celú misku) a vložíme do filtračného zariadenia 

(pod dozorom vedúceho cvičenia). 

2.  Zrazeninu šťavelanu ytritého prefiltrujeme cez filtračné zariadenie za 

zníženého tlaku, kadičku vymyjeme 2-krát minimálnym množstvom 

deionizovanej vody.  

3. Zrazeninu na filtri premyjeme niekoľkokrát malým množstvom deionizovanej 

vody a nakoniec približne 10-15 ml etylalkoholu. 

4. Preparát vysušíme opatrne pod IČ lampou (nie priamo pod ňou) a necháme 

vychladnúť. 

5. Po odvážení filtra so zrazeninou a meracou miskou zistíme hmotnosť 

zrazeniny Y2(C2O4)3 . 9 H2O na určenie chemického výťažku ytria. 

6. Prostredníctvom vedúceho cvičenia zmeriame početnosť impulzov preparátu 

na nízkopozaďovom beta meracom zariadení. Zapíšeme si čas začiatku 

merania vzorky. 
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Výpočet pre stanovenie hmotnostnej aktivity  90Sr kvapalinovou extrakciou 

 

 

I. Výpočet hmotnostnej aktivity 90Sr v pôde 

 

Pre výpočet hmotnostnej, aktivity   platí vzťah 

        
  

     
   (1) 

kde no - korigovaná početnosť impulzov vzhľadom na pozadie i vlastnú 

   premenu 90Y, s-1 

  E - účinnosť detekcie meraného žiarenia E = 0,43 

  R -  chemický výťažok ytria stanoveného gravimetricky 

  Q -  hmotnosť pôdy, kg 

 

    
           

    

             
                                     

         

 kde λ je premenová konštanta 90Y, λ=1,8022.10-4 min-1 

  Np je počet impulzov preparátu 

  Nf je počet impulzov pozadia 

     je doba od začiatku separácie po začiatok merania, min 

  Δt je doba merania vzorky, min 

Číslo 60  vo vzťahu (2) je prevod minúty na sekundy  

 

Pre chemický výťažok ytria stanoveného gravimetricky R platí vzťah 

   
)(

).(

Ym

FZm
R         (3) 

 kde m(Z) je hmotnosť získanej zrazeniny šťaveľanu ytritého, mg 

  m(Y) je hmotnosť pridaného ytria, 20 mg.ml-1 

  F je gravimetrický faktor, F=0,2944 

 

II. Výpočet štandardnej neistoty  
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Štandardnú neistotu hmotnostnej aktivity     určíme ako odmocninu sumy štvorcov 

všetkých zložiek neistôt 

        
     

  
    

    

 
     

    

 
    

    

 
         

     

 
Kde 

    

 
                                                               

 
    

    

 
                                                                   

       
    

 
                                                               

 

 
     

  
 

 

  
        

       
 
                                                        

 
 
  
Rozšírená neistota merania     určíme tak, že štandardnú neistotu   vynásobíme 

koeficientom pokrytia k  (kde k=2) 

        

                                                          (5) 

 

Úplný výsledok pozostáva z meranej veličiny hmotnostnej aktivity a, príslušnej 

rozšírenej neistoty Ua a príslušným rozmerom jednotky vo forme 

  ( a ±   ) Bq.kg–1   

Číselná hodnota neistoty je uvedená maximálne na dve platné číslice.  

 

Kontrolné otázky 

(V protokole je potrebné zodpovedať na základe vlastných pozorovaní 

a preštudovanej literatúry.) 

1. Z akého dôvodu sa uskutočňuje monitorovanie 90Sr v zložkách životného 

prostredia ?  
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2. Na stanovenie 90Sr v pôde sa okrem kvapalinovej extrakcie s TBP 

využívajú aj iné extrakčné metódy, uveďte príklad.  

3. Zhodnoťte a zdôvodnite, či vami stanovená aktivita 90Sr v pôde je 

významná. 
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