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Úvod 
 

 Nízkopozaďová polovodičová gama spektrometria je ako nástroj jadrovej fyziky 

využívaná vo viacerých vedných odboroch a to vďaka jej schopnosti registrovať podstatne 

nižšie aktivity ako je prirodzené pozadie, alebo študovať fyzikálne javy s veľmi nízkou 

pravdepodobnosťou, pri ktorých vzniká gama žiarenie. V environmentálnej fyzike, okrem 

toho, že sa dá využiť ako prostriedok k ohodnoteniu radiačnej záťaže obyvateľstva 

a v ochrane pred ionizujúcim žiarením, je možnosť využitia prírodných, kozmogénnych, ale 

aj antropogénnych rádionuklidov ako stopovačov na sledovanie správania sa atmosféry, 

morských prúdov, tokov riek, či variácii kozmického žiarenia. Na základe dlhodobých 

priebehov koncentrácií rádionuklidov v životnom prostredí sa dá ohodnotiť miera dopadu 

jadrových skúšok z päťdesiatych a šesťdesiatych rokov minulého storočia na vtedajšie, ale aj 

súčasné životné prostredie. Rovnako umožňuje evidenciu závažnejších havárií na 

zariadeniach využívajúcich jadrové technológie (napr. elektráreň vo Fukušime). Čoraz 

detailnejšia znalosť variácií koncentrácií rádionuklidov v jeho jednotlivých zložkách pomáha 

pri zdokonaľovaní metód datovania. 

Medzi najčastejšie používané detektory v tejto oblasti patria, vďaka pokrokom 

v oblasti štúdií polovodičových materiálov a ich výrobe, polovodičové germániové detektory 

s vysokou čistotou (HPGe).  

Na to, aby gama spektrometrický detekčný systém spĺňal nízkopozaďové podmienky, 

sa najčastejšie používa pasívne potlačenie prirodzeného pozadia, ktoré sa dosahuje 

umiestnením detektora do tieniaceho krytu vyrobeného z vhodných, rádiologicky čistých 

materiálov, čo umožňuje odtieniť detektor od rádioaktívnych zdrojov v jeho okolí, ako sú 

napríklad 222Rn, jeho rozpadové produkty a potlačiť mäkkú zložku kozmického žiarenia. Ak 

je potrebné dosiahnuť ešte lepší detekčný limit a nižšie pozadie, využíva sa možnosť 

umiestnenia detekčného systému do podzemia, kde zemské nadložie zníži pozaďovú 

komponentu pochádzajúcu od tvrdej zložky kozmického žiarenia. V nadzemných 

laboratóriách je veľakrát nutné potlačiť prirodzené pozadie koincidenčným alebo 

antikoincidenčným zapojením viacerých detektorov. 
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Ciele práce 
 
1. Štúdium dvojného bezneutrínového elektrónového záchytu na vzorke 74Se. 

Koincidenčné zapojenie pri meraní dolnej hranice doby polpremeny 74Se neprinieslo 

požadovaný efekt, keďže sa účinnosť detekcie eventu výrazne znížila vplyvom veľkej 

vzdialenosti dvoch použitých detektorov, napriek tomu, že touto metódou sa 

niekoľkonásobne znížilo pozadie. Metódou aktívneho zníženia pozadia antikoincidenčným 

zapojením sme sa pokúsili docieliť meranie toho javu pri nižšom pozadí ako pri single 

zapojení, ale s rovnakou účinnosťou.  

2. Vytvorenie antikoincidenčného tienenia za účelom aktívneho potlačenia prirodzeného 

 pozadia detekčného systému.  

Na optimalizáciu antikoincidenčne zapojených detektorov je potrebné poznať odozvu HPGe 

detektora na prelet kozmických miónov konštrukčnými materiálmi detektora a nimi 

produkovaným brzdným žiarením. Na štúdium odozvy detektora na takéto interakcie sa dajú 

využiť simulácie Monte- Carlo a vytvorený model detektora a jeho krytu. Dáta z týchto 

simulácií pomôžu pri budovaní aktívneho tienenia detektora použitím viacerých plastických 

scintilátorov.  

3. Štúdium koncentrácií rádionuklidov v extraterestriálnych objektoch v dôsledku 

 interakcií s kozmickým žiarením.  

Na objasnenie radiačnej histórie meteoritu, je potrebné poznať koncentrácie rádionuklidov, 

ktoré sú v meteoritoch produkované kozmickým žiarením. Za týmto účelom bolo využitých 

18 úlomkov meteoritu Košice rôznych veľkostí, ktoré boli poskytnuté pre KJFB. Stanovenie 

koncentrácií gama rádionuklidov vyžaduje, okrem samotnej gama spektrometrie týchto 

vzoriek, dostatočne spoľahlivú metódu určenia účinností registrácie gama kvánt 

požadovaných energií v detektore pre každú vzorku meteoritu.  

4. Pokračovanie v dlhodobom monitorovaní rádioaktivity zložiek životného prostredia 

 pomocou gama spektrometrie a interpretácia získaných výsledkov.  

Koncentrácia rádionuklidov 7Be, 210Pb, 40K a 137Cs, ktoré sú naviazané na aerosólové častice 

v atmosfére, sa na KJFB sleduje pomocou odberu aerosólov na filtre od roku 1977. 

Doplnkovou informáciou je sledovanie rádioaktivity týchto nuklidov a ich variácií v 

zrážkach. Monitorovanie rádioaktivity atmosféry umožňuje evidovať aj dôsledky havárie 

jadrovej elektrárne (prípad Fukušimy) alebo zvýšenie výpustí závodov na výrobu izotopov. 
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Dosiahnuté výsledky 
 
Bezneutrínový elektrónový záchyt na vzorke 74Se 
 Pri detekcii javov z veľmi nízkou pravdepodobnosťou je jednou z možností 

výrazného potlačenia pozadia spektrometra použitie antikoincidenčnej konfigurácie 

detektorov, pomocou  ktorej je možné minimalizovať spojitú miónovú komponentu v spektre. 

Výhodou tejto metódy je, že detekčná účinnosť zostáva rovnaká ako pri single meraní, na 

druhej strane potlačenie pozadia nie je až také výrazné ako pri koincidenciách a jeho miera 

závisí od priestorovej konfigurácie detektorov. 

 K spektrometrickému HPGe detektoru bol ako antikoincidenčný detektor použitý 

plastický scintilátor s rozmermi 20 × 10 cm. Ako je vidieť, v tomto prípade nebolo nutné 

odstrániť vrchnú časť vnútorného medeného krytu, čím sa výrazne obmedzil voľný objem 

okolo vzorky a tým aj prenikanie čerstvého vzduchu obsahujúceho dcérske rádionuklidy 
222Rn a 220Rn. Elektronická trasa zapojenia plastického scintilátora a HPGe detektora je 

znázornená na obrázku 1.  

 

 

 V uvedenej antikoincidenčnej konfigurácií bola vzorka prírodného selénu meraná po 

dobu 33 dní. Signál z HPGe bol súčasne vyhodnocovaný ďalším mnohokanálovým 

analyzátorom. Pozadie k tomuto experimentu bolo merané pomocou fantómu z medi 

Obrázok 1. Schématické zobrazenie zapojenia antikoincidenčného tienenia 
  JAA   jednokanálový amplitúdový analyzátor 

  SUM   sumátor 

  KO/AKO  koincidenčný/ antikoincidenčný obvod 

  LV   lineárne vráta 

  MAA   mnohokanálový amplitúdový analyzátor  

plast. scint. zosilňovač JAA 
 

Ko/ 
AKo 

 
LV 

HPGe predzosilňovač zosilňovač 

JAA 

 
MA
A 
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a polyetylénu, ktorého Z efektívne zhruba zodpovedalo Z selénu a jeho rozmery boli 

približne rovnaké ako rozmery vzorky selénu. Ak by sme chceli zmerať pozadie korektnejším 

spôsobom, bolo by potrebné použiť vzorku selénu bez obsahu 74Se rovnakej geometrie ako je 

vzorka prírodného selénu. Avšak vzhľadom na to, že hlavným rozdielom medzi použitím 

fantómu z medi a fantómu zo selénu je v interakciách kozmických miónov s danou vzorkou 

a tieto by mali byť potlačené antikoincidenciami, bolo takéto nahradenie selénu fantómom 

z medi prípustné. 

 Z nameraných spektier sme určili dolnú hranicu doby polpremeny  74Se (ECEC(0ν)) 
74Ge podľa vzťahu: 

𝑇1/2 = 𝛼 ∙ �
𝐼 ∙ 𝜀
𝑀
� ∙ �

𝑚 ∙ 𝑡
𝑏 ∙ 𝛿𝐸

 

kde  

 α - ak početnosť pozadia je na úrovni početnosti od vzorky potom α = 7,3·1025 

  rokov 

 I - izotopový výťažok materského rádionuklidu  

 ε - detekčná účinnosť 

 M - mólová hmotnosť zdrojového materiálu 

 m - hmotnosť zdrojového materiálu 

 t - trvanie experimentu v rokoch 

 δE - energetické okno pre registrované premeny úmerné energetickému rozlíšeniu 

 b - rýchlosť pribúdania pozaďových impulzov [rok-1. keV-1. kg-1] 

 Výsledné doby polpremeny T1/2 z antikoincidenčného a single merania pre čiary 595, 

608, 1204 keV sú uvedené v tabuľke 1. 

 

Energia čiary T1/2 (single) [roky] T1/2 (antiko.) [roky] 

595 keV 1,41·1019 1,58·1019 
608 keV 1,14·1019 1,15·1019 
1204 keV 9,39·1018 8,95·1018 

 

 

 

Tabuľka 1. Dolná hranica doby polpremeny 74Se (ECEC(0ν)) 74Ge určená  
 z antikoincidenčného a single merania 
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 Ako je vidieť z tabuľky 1, spodná hranica T1/2 je približne 2,5 krát menšia ako v 

práci [64] kde bola určená pomocou single merania. Dôvody, prečo použitá antikoincidenčná 

metóda nepriniesla lepší výsledok ako single meranie v práci [64] sú nasledovné: 

1. Potlačenie pozadia antikoincidenčným zapojením plastického scintilátora a 

HPGe detektora neprinieslo príliš výrazný efekt. Úroveň pozadia v intervale 

550- 650 keV klesla len o 20 %, navyše toto potlačenie nebolo konštantné 

pre celý rozsah energetického spektra, ale k vyšším energiám klesalo a pre 

oblasť okolo 1204 keV bolo dokonca zanedbateľné. 

2. Z dôvodu správneho nastavenia časovania impulzov prichádzajúcich 

z NaI(Tl) a z HPGe bolo potrebné znížiť tvarovaciu konštantu na 

spektrometrickom zosilňovači, čím sa zhoršilo energetické rozlíšenie 

z pôvodných 1,9 keV pre pík 661 jeV na 2,9 keV. 

3. Doba antikoincidenčného merania bola menej než polovičná v porovnaní 

s dobou single merania v [64] . 

 

 Dobu merania nebolo možné predĺžiť vzhľadom na to, že vzorka prírodného 

selénu bola KJFB zapožičaná len na určitý čas. Z rovnakého dôvodu nebolo dostatok času na 

správne nastavenie antikoincidencií tak, aby tieto neboli na úkor energetického rozlíšenia. 

Keďže sme antikoincidenčným meraním nezaregistrovali premenu ECEC(0ν) a ani sa nám 

nepodarilo určiť vyššiu hodnotu jeho doby polpremeny ako v predošlom single meraní, 

vyplynula z tohto experimentu požiadavka na dôkladnejšie štúdium možností 

antikoincidenčného potlačenia pozadia spektrometra a jeho maximalizáciu použitím 

viacerých plastických scintilátorov umiestnených okolo HPGe detektora. Na to, aby bolo 

možné optimalizovať priestorovú konfiguráciu plastických scintilátorov je potrebné 

vytvorenie generátora kozmických miónov v rámci modelu detektora pre Monte Carlo 

simulácie. Pomocou takéhoto simulačného nástroja by bolo rovnako možné optimalizovať 

zloženie vnútorného krytu. 

 
Generátor miónov 
 Na simuláciu odozvy HPGe detektora na kozmické mióny bol využitý vytvorený 

model tohto detektora [65], v ktorom boli zahrnuté nielen jeho mŕtve vrstvy, ale aj vonkajší 

železný a vnútorný medený kryt. Model bol vytvorený pomocou programového balíka 

GEANT 3.21 za účelom simulácií odozvy detektora na žiarenie gamma a je využívaný na 



9 
 

určovanie detekčnej účinnosti v píku úplnej absorpcie pri meraní objemových vzoriek 

rôzneho zloženia. 

Súradnice vzniku miónu a jeho hybnosť 

 Vzhľadom na to, že výpočtový čas pre simulácie interakcií miónov s látkovým 

prostredím je v dôsledku väčšiemu počtu procesov podstatne dlhší ako pre gamma kvantá, 

bolo potrebné miesto vzniku miónu a smer jeho hybnosti optimalizovať tak, aby sa 

generovali len mióny, ktoré majú nenulovú pravdepodobnosť vytvorenia odozvy v detektore 

niektorým so spôsobov ich interakcie s materiálom detektora alebo krytu. Uvažovali sme 

preto nie len mióny, ktorých dráha prechádza citlivým objemom detektora, ale aj také, ktoré 

detektor nezasiahnu priamo, ale môžu vyvolať odozvu prostredníctvom brzdného žiarenia 

delta elektrónov vytvorených miónmi vo vnútornom Cu kryte. Na druhej strane sme mohli 

s istotou vylúčiť tie mióny, ktoré vnútorný Cu kryt vôbec nezasiahnu.  

 Ďalším kritériom pri vytváraní generátora miónov bola potreba zahrnúť výsledky 

experimentálneho merania uhlového rozdelenia toku miónov, ktoré bolo uskutočnené 

v Laboratóriu spektrometrie gamma v rámci bakalárskej práce [66].  

Smer hybnosti miónu 

 Za stred sférického súradnicového systému bol zvolený povrch kryostatu detektora. 

V rámci týchto súradníc sa generuje náhodný azimutálny uhol fi v rozsahu <0; 2π> 

s rovnomerným rozdelením a náhodný zenitárny uhol ga v rozsahu <π; π/2> s rozdelením 

zodpovedajúcim nameranému zenitárnemu rozdeleniu toku miónov. Vygenerovaná dvojica 

uhlov fi a ga potom definuje jednotkový vektor AN so zložkami an(1), an(2), an(3), ktoré 

zodpovedajú priemetu tohto vektora do osí x, y, z. 

Miesto vzniku miónu 

 Mióny bolo nutné generovať nad železným krytom, tak aby sa pri simulácii zohľadnili 

aj jeho tieniace účinky. Oblasť vzniku miónu bola generovaná  tak, že vektor AN definoval 

taký bod plochy plášťa polgule, aby jeho smer z tohto bodu bol vždy do stredu sférického 

súradnicového systému. V okolí tohto bodu bola pomocou dvoch na seba kolmých vektorov 

sq a tq definovaná plocha kolmá na vektor AN veľkosti 50 x 50 cm.  Veľkosti vektorov sq 

a tq boli generované náhodne v rozsahu <-25; 25> cm. Mióny vytvorené na tejto ploche mali 

teda tú vlastnosť, že vektor ich hybnosti bol vždy orientovaný do bodu na povrchu detektora, 

ale miesto vzniku dráhy generovaného miónu bolo náhodné. Pri fixovaných uhloch fi a ga 

teda dostávame rovnobežný zväzok miónov, ktorého stred prechádza stredom súradnicovej 
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sústavy. Plocha 50 x 50 cm bola zvolená tak, aby tento zväzok zasiahol blízke okolie 

detektora v rátane vnútorného Cu krytu  z ktoréhokoľvek uhla (obrázok 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veľkosť hybnosti miónu 

 Rozsah hybností kozmických miónov na úrovni mora je pomerne veľký ale v rámci 

simulácií odozvy HPGe detektora sa nám stačilo obmedziť na mióny z rozsahu hybností od 

500 MeV po 100 GeV.  

 Na to, aby sme určili spodnú hranicu intervalu generovaných miónov, bolo potrebné 

pomocou modelu otestovať odozvu detektora na mióny rôznych energií. Vzhľadom na 

priebeh Bethe-Blochovej formule, popisujúcej energetické straty miónov v závislosti od ich 

hybnosti sa dalo očakávať, že odozva detektora nebude pre rôzne hodnoty hybnosti miónov 

vždy rovnaká.  

Pre spodnú hranicu intervalu generovaných hybností miónov vyhovuje hodnota 500 

MeV/c, keďže mióny s nižšou energiou pohltené tieniacimi krytmi detektora vyvolajú 

 

sq*5
 

zero
 

 

ga 

x 

z 

μ 

μ 

Obrázok 2. Rez obrázkom zo simulácie miónov pre fixované uhly ga = ¾ π;  fi = π 

  so znázornenými parametrami miesta vzniku a smeru generovaných 

  miónov. 
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prostredníctvom sekundárnych častíc odozvu ktorá je takmer o 2 rády menšia ako v prípade 

miónov vyšších hybností. 

Horná hranica intervalu bola stanovená pomocou rozdelenia toku miónov na úrovni 

mora podľa hybnosti na 100 GeV/c. Odozva detektora na mióny nad  touto hranicou síce 

rastie, ale početnosť týchto miónov prudko klesá, ako dokumentuje obrázok 18. 

Veľkosť hybnosti miónu bola teda generovaná náhodne v intervale <500 MeV/c; 100 

GeV/c>, podľa rozdelenia zodpovedajúcemu rozdeleniu miónov podľa hybnosti na úrovni 

mora. Táto hodnota je potom vynásobená zložkami jednotkového vektora hybnosti miónu. 

Na obrázku 3 je grafický výstup zo simulácií interakcií kozmických miónov v krytoch 

a detektore so zodpovedajúcim uhlovým a hybnostným rozdelením pre 104 vygenerovaných 

miónov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Antikoincidenčný kryt 
 Kozmické mióny, predstavujúce tvrdú zložku kozmického žiarenia, nie je možné v 

nadzemnom gama spektrometrickom laboratóriu odtieniť pasívnym tienením. Jedinou 

možnosťou, ako minimalizovať pozadie v polovodičovom detektore pochádzajúce od 

kozmických miónov je vytvorenie aktívneho tienenia, pozostávajúceho z viacerých 

detektorov a elektronicky vylúčiť signál vznikajúci interakciami miónov.  

Obrázok 3. Grafický výstup zo simulácií prechodu kozmických μ- detektorom a jeho 

  krytmi 
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 Ideálnym typom detektora pre vytvorenie aktívneho tienenia je plastický scintilátor. 

Vďaka tomu, že je možné vyrobiť tieto detektory v tvare dosky a obklopiť nimi HPGe 

detektor, môžu poskytnúť jeho tienenie takmer z celého priestorového uhla. V prípade, že je 

zabezpečený zber svetla z celého objemu scintilačného detektora a vhodne nastavená 

diskriminačná hladina na jednokanálovom analyzátore, je účinnosť detekcie miónov blízka 

100 % a zároveň je odrezaný signál od gama kvánt pochádzajúcich z rádionuklidov 

náchádzajúcich sa v prirodzenom pozadí. 

Porovnanie experimentu so simuláciou – koincidenčné spektrum 

V našom prípade sme použili 3 plastické scintilátory rozmeru platne, ktoré boli 

jednotlivo umiestnené nad, vedľa a za HPGe detektor. Za predpokladu optimálnej pozície 

každej z plastík je v takomto usporiadaní možné registrovať kozmické mióny z celého 

priestorového uhla a to vďaka tomu, že KO/AKO obvod nie je schopný rozoznať orientáciu 

smeru daného miónu, t.j. uzavrie LV rovnako prípade že mión zasiahol najskôr plastiku  

a potom vyvolal odozvu v HPGe a rovnako v prípade, že mión najskôr vyvolal odozvu HPGe 

a potom zasiahol plastiku. 

Otvorenou otázkou zostáva, nakoľko je zvyšok pozadia pre single meranie v tejto 

oblasti tvorený comptonovými hranami od pozaďových rádionuklidov a nakoľko by sa ešte 

dalo optimalizovať usporiadanie a rozmery plastík okolo detektora, tak aby sa pozadie od 

miónov zo spektra úplne vylúčilo. V hľadaní odpovede by mohol poslúžiť vytvorený model 

detektora a generátor kozmických miónov. Pomocou simulácií odozvy detektora na gama 

kvanta od rádionuklidov z pozadia a s využitím simulovaných spektier odozvy detektora na 

kozmické mióny by bolo možné urobiť  konvolúciu kompletného pozadia spektrometra.   Ak 

by sa do modelu navyše zahrnuli aj plastické scintilátory, bolo by možné pomocou generátora 

kozmických miónov nájsť ideálne rozmery a konfiguráciu plastík. 

Funkčnosť vytvoreného miónového generátora sme preverili porovnaním 

simulovaného spektra odozvy detektora na kozmické mióny s experimentálnym single 

spektrom a experimentálnym koincidenčným spektrom spočítaným z dvoch meraní. 

Simulácia pozostávala z 2,85·106 vygenerovaných kladných a záporných miónov v rovnakom 

pomere, čo zodpovedá približne 27 hodinám  reálnej doby merania.  Ako vidieť z obrázku 4, 

na ktorom sú tieto spektrá porovnané a z tabuľky 2, v ktorej sú porovnané početnosti 

v jednotlivých spektrách, simulované spektrum sa, podľa očakávaní, nachádza medzi single 

a koincidenčným spektrom. Ak by bolo usporiadanie plastík okolo HPGe detektora ideálne, 

koincidenčné a simulované spektrá by sa mali prekrývať. 
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Pík 511 keV v simulovanom spektre na obrázku 4 zdanlivo prevyšuje píky rovnakej 

energie v single a koincidenčnom spektre kvôli tomu, že energetické rozlíšenie simulovaného 

spektra je 1 kanál čiže 0,64 keV. Rozlíšenie experimentálnych spektier pre pík 511 keV je 

približne 3 keV. Z porovnania v tabuľke 2 je však vidieť, že početnosť v píku 511 keV 

v simulovanom spektre je medzi početnosťou experimentálneho single a koincidenčného 

spektra, rovnako ako v oblasti 100 – 511 keV.  

Antikoincidenčné spektrum 

Na obrázku 5 je porovnanie single a antikoincidenčného pozadia, ktoré boli merané súčasne 

po dobu približne 6 dní. Zvýraznená je oblasť 285 – 615 keV v ktorej vidieť pozaďové píky 

295,2; 351.9; 609.3 a 511 keV. Porovnaním početností v týchto a ďalších pozaďových píkoch 

sme sa ubezpečili, že nedochádza k ich potlačeniu antikoincidenčným obvodom, rovnako ako 

v prípade s využitím 2 plastík. 

Suma [min-1] Single Model μ KO (hore & zprava + zprava) 

100- 500 keV 34,6 ± 0,15 31,48 ± 0,13 22,94 ± 0,06 

511 keV 1,06 ± 0,03 0,89 ± 0,02 0,79 ± 0,01 

Tabuľka 2. Porovnanie početností simulovaného spektra pomocou miónového generátora 
  s experimentalnym single a koincidenčným sumárnym spektrom.   
 

Obrázok 4. Porovnanie simulovaného spektra pomocou miónového generátora  
  s experimentálnym single a koincidenčným sumárnym spektrom.   
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 V tabuľke 3 je porovnanie početností single a antikoincidenčného spektra 

v rôznych intervaloch spektra a miera potlačenia pozadia. 

 

Suma [min-1] Single Antikoincidencie Koeficient potlačenia [%] 

140- 500 keV 30,79 ± 0,06 13.30 ± 0.04 56,8 ± 0,2 

pík 511 keV [·10-3] 12,6 ± 0,3 4,3 ± 0,15 65,9 ± 4,1 

600- 1000 keV 6.83 ± 0,03 3.08 ± 0,02 54,8 ± 0,4 

1000- 2000 keV 6.27 ± 0,03 2.76 ± 0,02 55,9 ± 0,4 

2000- 2470 keV 1,41 ± 0.01 0.57 ± 0.01 59,6 ± 1,1 

 
 Minimálnu detekovateľnú aktivitu (MDA) sme porovnali pre single 

a antikoincidenčné meranie s 3 plastikami pre energie 295 keV (214Bi), 601 keV (137Cs) 

a 1274 keV (22Na).  V tabuľke 4 sú uvedené pomery MDA pre uvedené energie. Keďže 

pomery MDA sú vypočítané pre rovnakú vzorku a rovnaký čas merania, sú tieto hodnoty 

nezávislé od píkovej účinnosti a rovnako sa zo vzťahu uvedeného v teoretickej časti práce 

vykráti aj doba merania. Čiara 295,2 keV sa obvykle objavuje v typickom pozadí gama 

spektrometra a aj keď nie je veľmi zaujímavá z hľadiska znižovania MDA, bola v tomto 

porovnaní použitá vzhľadom na to, že namerané single spektrum má dolnú hranicu pri 140 

Tabuľka 3. Porovnanie početností v rôznych intervaloch spektra single    
  a antikoincidenčného merania s použitím 2 plastík   
 

Obrázok 5. Porovnanie single a antikoincidenčného spektra s 3 plastikami.   
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keV. Možno predpokladať, že použitím vytvoreného antikoincidenčného tienenia klesne 

rovnakou mierou aj MDA krátkožijúceho (T1/2 = 271,79 dňa)  rádionuklidu 57Co (122,06; 

136,47), ktorý je možné detekovať vo vzorkách  atmosfericky dostatočne mladých 

meteoritov. Pri analýze rádioaktivity vzduchu, ktorú realizujeme pomocou presávania 

vzduchu cez mikroporézne filtre, je zase výhodné zníženie MDA pre antropogénne 137Cs 

a kozmogénne 22Na.  

 

E [keV] : 295,2 661,7 1274,5 

MDASingle / MDAAnti : 1,60 1,58 1,47 

  

 
 

 
Využitie antikoincidenčného spektrometra 

Vzorka mikroskopických sklíčiek z experimentu SuperNEMO 

 Potlačenie spojitej miónovej komponenty v spektre umožňuje merať rádioaktivitu 

vzoriek s väčšou presnosťou alebo v kratšom čase, najmä ak ide o vzorky s nízkou aktivitou. 

Jednou  zo vzoriek na ktorej analýzu bol antikoincidenčný spektrometer využitý sú 

mikroskopické sklíčka používané v experimente SuperNEMO. Vzorka pozostávala zo 48 

mikroskopických sklíčiek poukladaných na seba v dvoch radoch hermeticky uzavretých 

v medenom obale s hrúbkou steny 1 mm. Vzhľadom na to, že cieľom bolo určenie 

koncentrácie 238U a 232Th, bolo potrebné nechať vytvoriť v medenom obale rovnovážny stav 

medzi 222Rn, 220Rn a ich dcérskymi rádionuklidmi. Doba potrebná k vzniku takéhoto 

rovnovážneho stavu je približne 1 mesiac.  

 Detekčná účinnosť pre vzorku sklíčok sme určili pomocou Monte Carlo simulácií. Na 

obrázku 6 je grafický výstup zo simulácií s prierezom detektora a vzorky. 

Tabuľka 4: Pomer minimálnej detekovateľnej aktivity gamaspektrometra v  single a  
  antikoincidenčnom režime 
 

Obrázok 6. Grafický výstup zo simulácií Monte Carlo na určenie detekčnej účinnosti  
  pre vzorku mikroskopických sklíčok experimentu SuperNEMO 
 

medený obal 
 vzorka sklíčok 
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V nameranom antikoincidenčnom spektre bola zistená prítomnosť rádionuklidov 40K 

(1460,8 keV), dcérskych rádionuklidov 222Rn : 214Pb (295,2; 351.3 keV), 214Bi (609.3; 

1120,3; 1764,5 keV) a dcérskych rádionuklidov 220Rn: 212Pb (238,6; 300,0 keV), 228Ac 

(338,3; 911,1; 969,1 keV), 208Tl (583,1; 2614,7 keV). Hodnoty aktivít dcérskych 

rádionuklidov oboch radónov boli v rámci neistoty merania rovnaké, čím sa potvrdil ich 

rovnovážny stav s materskými rádionuklidmi. Hmotnostné aktivity rádionuklidov v 

mikroskopických sklíčkach sú uvedené v tabuľke 5. Doba merania vzorky bola približne 26 

hodín a doba merania pozadia s prázdnym medeným obalom 6 dní. 

 

  

 
 
 
 
 

Úlomok meteoritu Čeljabinsk 

 Po vyše dvoch mesiacoch od pádu meteoritu Čeljabinsk (15.2.2013) bol KJFB 

poskytnutý jeden jeho úlomok o hmotnosti 10,28 g. Keďže množstvo tejto vzorky bolo 

pomerne malé v porovnaním s úlomkami meteoritu Košice, ktorým sa venuje nasledujúca 

kapitola, využili sme na gama spektrometrickú analýzu antikoincidenčný spektrometer.  

 Vzorka meteoritu Čeljabinsk bola meraná po dobu takmer 8 dní. Počas tohto času sa 

potvrdil mimozemský pôvod tejto vzorky na základe prítomnosti kozmogénnych 

rádionuklidov 54Mn, 22Na, 60Co. Prítomnosť rádionuklidu 54Mn (T1/2 = 312,3 dní) dokazuje, 

že dopad analyzovaného úlomku bol nedávny. Podľa predbežných analýz je meteorit 

Čeljabinsk obyčajný LL chondrit, čo indikuje menší obsah železa a iných kovov v porovnaní 

s H chondritmi. Z tohto dôvodu sme očakávali menšie hmotnostné aktivity kozmogénnych 

rádionuklidov ako v prípade meteoritu Košice. Ďalšie krátkožijúce rádionuklidy, ktoré boli 

analyzované v úlomkoch meteoritu Košice ako 57, 58Co, 48V, 46Sc sa v čeljabinskom meteorite 

v uvedenej dĺžke merania nepodarilo identifikovať, podobne ako dlhožijúci 26Al. 

Dlhodobejšie meranie tejto vzorky momentálne stále prebieha. 

 Výsledné hmotnostné aktivity rádionuklidov v úlmku meteoritu Čeljabinsk sú 

uvedené v tabuľke 6. Detekčné účinnosti pre túto vzorku sme určili pomocou Monte Carlo 

simulácií, využitím prístupu modelu kocky s normovaným objemom, ktorý je podrobnejšie 

diskutovaný na konci nasledujúcej kapitoly. Hrana kocky modelu vzorky bola 1 cm. 

Rádionuklid: 40K 232Th 226Ra 

Am [Bq.kg-1]: 141,2 ± 4,3 3,28 ± 0,14 2,42 ± 0,10 

Tabuľka 5. Hmotnostné aktivity rádionuklidov vo vzorke mikroskopických sklíčok  
  experimentu SuperNEMO 
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Stanovenie koncentrácii kozmogénnych rádionuklidov  meteoritu Košice 
 Meteorit, ktorý dopadol na územie Slovenska 28. februára 2010, sa pomocou 

medzinárodnej spolupráce podarilo nájsť v okolí obce Vyšný Klátov vo forme 77 úlomkov. 

Prvý z nich sa podarilo objaviť koncom marca 2010, po roztopení snehu, vedeckými 

pracovníkmi KAFZM FMFI a ASÚ SAV. Na základe gama spektrometrickej analýzy na 

KJFB, ktorá ukázala prítomnosť rádionuklidov 54Mn, 22Na a 26Al bol potvrdený jeho 

mimozemský pôvod.  

 Za účelom gama spektrometrickej analýzy bolo KJFB poskytnutých spolu 12 kúskov 

tohto meteoritu a neskôr ďalších 6 úlomkov. Podrobnejšie merania ukázali prítomnosť 

ďalších kozmogénnych rádionuklidov 60Co,  57Co, 58Co, 48V, 46Sc.  

Etalóny meteoritu Košice 

 Určenie aktivít jednotlivých rádionuklidov v úlomkoch si vyžaduje poznať píkovú 

účinnosť pre každý úlomok pre dané energie gama kvánt. Nepravidelný tvar úlomkov 

obmedzuje použitie simulácií Monte Carlo len na približný odhad jednotlivých píkových 

účinností za predpokladu čo najvernejšej aproximácie geometrie úlomku jednoduchšou 

geometriou. Z tohto dôvodu sme uprednostnili experimentálne metódy, ktoré sú z hľadiska 

presnosti určenia detekčných účinností v tomto prípade vyhovujúcejšie. 

Výroba odliatkov úlomkov meteoritu KE 

 Ku každému z 12 kusov meteoritu sme vyrobili jeho odliatok za pomoci tenkej 

hliníkovej fólie a epoxidovej živice. Jednotlivé úlomky boli zabalené do polyetylénovej fólie 

aby sa predišlo ich kontaminácii hliníkom. Následne na to naň bolo striedavo nanesené 3 až 4 

vrstvy hliníkovej fólie a epoxidu. Po uplynutí zhruba jedného dňa epoxid stvrdol a spolu 

s alobalom vytvoril okolo úlomku meteoritu laminátovú škrupinu, z ktorej bol úlomok 

meteoritu uvoľnený. Týmto spôsobom sme vyrobili formu s hrúbkou steny okolo 1 až 2 mm, 

ktorá svojou vnútornou plochou verne kopírovala vzorku meteoritu. 

Rádionuklid: 54Mn 60Co 22Na 26Al 

Am [Bq.g-1]: (8,7 ± 1,2)·10-4 (1,27 ± 0,15)·10-3 (5,1 ± 1,3)·10-4 < 2,8·10-4 

Rádionuklid: 54Mn 22Na 26Al 60Co 57Co 58Co 46Sc 48V 
Energie 
[keV]: 834,85 1274,5 1808,6 1173,2 

1332,5 
122,06 
136,47 810,7 889,28 

1120,5 
983,5 
1312,1 

T1/2: 312,3 d 2,6 r 7,17.105 r 5,27 r 271,8 d 70,8 d 83,8 d 15,97 d 

Tabuľka 6. Hmotnostné aktivity rádionuklidov v úlomku meteoritu Čeljabinsk 
 

Tabuľka 7. Rádionuklidy nájdené v úlomku meteoritu Košice č.1 a ich charakteristiky 
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Výroba náplne pre odliatky meteoritu KE 

 Experimentálna metóda určenia detekčných účinností vyžaduje zhotovenie etalónu, 

ktorý okrem svojho tvaru, reprezentuje čo najvernejšie požadovanú vzorku aj svojim 

prvkovým zložením a hustotou. Ako materiál náplne etalónov sme použili zmes práškového 

pentakarbonylového mäkkého Fe s kremičitým pieskom SiO2, do ktorého boli primiešané 

rádionuklidy 40K a 26Al, ďalej sme do nej pridali vodné roztoky solí, ktoré obsahovali 

rádionuklidy 54Mn, 65Zn, 57Co, 22Na a zvýšili koncentráciu 26Al. Pri gama spektrometrických 

meraniach sme zistili aj menšiu koncentráciu 60Co, ktorý sa nachádzal v roztoku zo soľami 
54Mn. Soľné roztoky sme rozriedili vodou a do zmesi aplikovali injekčnou striekačkou po 

kvapkách v niekoľkých cykloch, medzi ktorými sa prebytočná voda odparila pod zdrojom 

tepla a zmes premiešavala, aby sa zabezpečila čo najlepšia homogenita rozloženia 

rádionuklidov.  

 Hustota vytvorenej zmesi bola okolo 2,8 g/ml, čo je zhruba o 20% menej ako je 

hustota skutočného meteoritu, čo si vyžaduje korekcie detekčnej účinnosti na rozdielnu 

hustotu meteoritu a etalónov.  

Určenie aktivít etalónov meteoritu KE 

 Aktivity jednotlivých rádionuklidov v soľných roztokoch boli síce známe, avšak ich 

hmotnostné aktivity v etalónovej zmesi sa dali určiť na základe použitého objemu soľných 

roztokov len orientačne. Presnejší údaj sme získali meraním rôznych častí tejto zmesi na 

detektoroch na ktoré máme vytvorený MonteCarlo model detekčnej účinnosti. Meranie sme 

realizovali v dobre definovanej geometrii, ku ktorej sme určili účinnosť pomocou 

počítačových simulácií.  

Po gama spektrometrickom meraní druhého najväčšieho etalónu, č.2, sme jeho náplň 

nasypali do vzorkovnice tvaru valca objemu 125 ml, odvážili a určili objem a po vytvorení jej 

modelu v programovom balíku GEANT 3.21 určili účinnosti pre požadované energie. 

Rovnakým spôsobom sme postupovali pri etalónoch č.3, č.4, č.6 a č.9. Z nameraných 

a namodelovaných údajov sme potom určili hmotnostnú aktivitu etalónovej zmesi (tabuľka 

8). Aktivity ostatných etalónov sme potom určili z objemovej aktivity etalónovej zmesi a 

jej hmotnosti  

K etalónu č.5 bolo potrebné do vytvorenej zmesi pridať ďalšie práškové Fe a SiO2, 

pretože pôvodná zmes nepostačovala na jeho vyplnenie. 

Rádionuklid Hmot. aktivita [Bq/g] Neistota [Bq/g] 
Co-57 58.19  ± 0.7 
Mn-54 52.02  ± 0.55 
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Zn-65 46.67  ± 0.57 
Al-26 4.48E-01  ± 1.4E-02 
Co-60 6.32E-02  ± 5.0E-03 
K-40 3.40E-01  ± 5.1E-02 
Na-22 9.03E-02  ± 7.4E-03 

 

 

Určenie hmotnostných aktivít úlomkov meteoritu Košice 

 Detekčné účinnosti pre jednotlivé úlomky meteoritu sme určili meraním etalónov na 

detektore za pomoci vypočítanej aktivity rádionuklidov pre každý etalón.  

 Pomocou určených píkových účinností pre jednotlivé energie emitovaných gama 

kvánt rádionuklidmi 57Co (122,36; 136,4 keV), 58Co (810,7 keV) 60Co (1173,2; 1332,5 keV), 
22Na (1274,5 keV), 26Al (1808,6 keV), 56Mn (834,8 keV), 46Sc (889,3; 1120,5 keV), 48V 

(983,5; 1312,1 keV) pre jednotlivé úlomky meteoritu a po ich gama spektrometrickom 

meraní v časovom rozsahu od 5 po 10 dní sme stanovili hmotnostné aktivity uvedených 

rádionuklidov (obrázok 7). Uvedené štandardné neistoty sú na úrovni spoľahlivosti 1σ.  

Tabuľka 8. Hmotnostné aktivity etalónovej zmesi pre meteorit Košice 
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 V uvedených hodnotách sú zohľadnené korekcie na rozdielnu hustotu etalónovej 

zmesi od reálneho meteoritu a korekcie na sumačný efekt pre kaskádne gama čiari 

Využitie simulácií Monte Carlo na určenie detekčných účinností úlomkov 
meteoritu 
 
Využitie simulácií Monte Carlo sa ukázalo ako dostatočne presná, rýchla a bezpečná metóda. 

V tomto prípade však simulácie neboli použité na stanovenie aktivít rádionuklidov vo 

vyrobenej etalónovej zmesi meranej v dobre definovanej geometrii, ale priamo na stanovenie 

detekčnej účinnosti pre jednotlivé úlomky. Predpokladali sme, že v rámci takýchto simulácií 

je potrebné vytvoriť čo najvernejší model daného úlomku, čo je však pomerne náročné 

vzhľadom na to, že úlomky sú nepravidelné a ich povrch nie je hladký. Za predpokladu, že by 

doposiaľ 12 analyzovaných úlomkov boli pravidelných, závisela by detekčná účinnosť len od 

hmotnosti daného úlomku. Závislosť detekčnej účinnosti od hmotnosti sa však v tomto 

prípade neukazuje ako hladká funkcia, ale napriek značnému rozptylu nepravidelností 

úlomkov sa hmotnosť ešte stále ukazuje ako dobrý parameter pri posudzovaní účinnosti 

daného úlomku. 

 Na charakterizáciu nepravidelností analyzovaných úlomkov sme zaviedli koeficient 

excentricity kex daný výrazom: 

𝑘𝑒𝑥 = �1 −
ℎ

𝑑𝑚𝑎𝑥
� + �1 −

ℎ
𝑑𝑚𝑖𝑛

� 

 kde   h - hrana kocky zodpovedajúceho objemu 

Obrázok 7. Hmotnosti a hmotnostné aktivity jednotlivých rádionuklidov 
úlomkov meteoritu Košice  
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   dmax - rozmer najdlhšej hrany opísaného kvádra  

   dmin - rozmer najkratšej hrany opísaného kvádra  

 Koeficient excentricity kex teda vyjadruje mieru akou sa daný úlomok líši od kocky, 

zodpovedajúceho objemu.  V tomto koeficiente je implicitne zahrnutá nepravidelnosť 

vyplývajúca z väčšieho alebo menšieho rozmeru v jednom smere ako v ostatných dvoch 

smeroch, ako aj nepravidelnosť spôsobená hrbolatosťou povrchu a rôznymi výčnelkami či 

jamami. Čím nižšia je hodnota kex, tým väčšmi sa úlomok ponáša na kocku. Na obrázku 8 sú 

úlomky meteoritu zoradené podľa hodnoty kex.  

 

 

  

 

 

 

 

Model úlomkov meteoritu  

  Pri hľadaní najvhodnejšieho tvaru a parametrov modelu úlomkov sme 

porovnávali experimentálne určené detekčné účinnosti so simulovanými. Uvažovali sme štyri 

rôzne reprezentácie úlomkov meteoritu od takých, ktoré čo najpresnejšie odrážajú skutočný 

tvar úlomku až po zovšeobecnený tvar kocky: 

1. Tvarovo prispôsobený model.  

Na reprezentáciu reálneho úlomku meteoritu modelom sme využili jednoduché 

objemové geometrické útvary ako valec, guľa, kváder, atd., ktoré sa čo najviac 

podobali na daný úlomok.  Veľkosť tohto modelu  sme určili ako stred vpísaného 

a opísaného geometrického útvaru pre jednotlivé priemety reálneho úlomku do 

rovín xy, xz a zy. Tento prístup sme testovali na štyroch úlomkoch (M1, M2, M4 

Obrázok 8. Hodnota koeficientu kex pre jednotlivé úlomky meteoritu 
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a M12). Na obrázku 9 je znázornený model M1 reprezentovaný polguľou a M2 

reprezentovaný valcom s prierezom elipsy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Model kvádra s normovaným objemom.  

Tento prístup využíval reprezentáciu úlomkov meteoritu kvádrom, ktorého objem 

je rovnaký ako objem reálneho úlomku. Dĺžky hrán kvádra sú v rovnakom pomere 

ako dĺžky hrán opísaného kvádra reálneho úlomku. Tento prístup je oveľa 

objektívnejší v porovnaní s predošlým, keďže využíva len tvar kvádra, ktorého 

hrany sú dobre definované. Napriek tomu je schopný zachytiť nepravidelnosť 

úlomku, ktorý je v jednom smere väčší alebo menší ako v ostatných dvoch. Tento 

prístup bol testovaný na všetkých 12 úlomkoch. 

3. Model kocky s normovaným objemom.  

Podobne ako v predošlom prístupe, je aj v tomto objem modelu zodpovedajúci 

objemu reálneho úlomku, ale ako reprezentujúci tvar sme si zvolili kocku, t.j. 

nepravidelnosti v jednotlivých smeroch sú v tomto prístupe zanedbané. Tento 

prístup bol testovaný na všetkých 12 úlomkoch.  

4. Model kocky s priemernou hranou  

Využitým tvarom bola opäť kocka, tento krát však s dĺžkou hrany rovnej 

priemernej dĺžke hrany opísaného kvádra reálneho úlomku. Tento prístup bol 

testovaný na všetkých 12 úlomkoch. 

Obrázok 9. Reprezentácia úlomku M1 (vľavo) polguľou a M2 (vpravo) valcom 
s eliptyckým prierezom v rámci prístupu tvarovo prispôsobeného modelu  



23 
 

 Porovnané rozdiely účinností získaných simuláciami Monte Carlo s využitím 

uvedených prístupov s experimentálnymi účinnosťami pre prípad M1 a M2 sú na obrázku 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 Z  porovnaní je vidieť,  že prístupy 1., 2., a 3. dávajú porovnateľné výsledky 

detekčných účinností a od experimentálnych hodnôt sa líšia v priemere o 10% pre oblasť 

nižších energií. Rozdiel však ani pri jednom z nich v tejto oblasti nepresiahne 20%. Rozdiely 

v oblasti energií nad 800 keV sú v priemere na úrovni 5 %. Prístup 4. sa javí ako 

najnepresnejší, keďže rozdiely dosahujú v priemere 30% a v maxime 40%.Z hľadiska 

jednoduchosti a objektívnosti sa ako najvhodnejší javí prístup 3., čiže použitie modelu kocky 

s normovaným objemom. Tento prístup nie je zaťažený subjektívnou voľbou tvaru a veľkosť 

kocky je presne definovaná. Na druhej strane nemôžeme predpokladať, že takýto prístup je 

Obrázok 10. Porovnanie rozdielov experimentálnych účinností a účinností zo simulácií 

Monte Carlo s využitím rôznych prístupov reprezentácií úlomkov modelom  

1. Tvarovo prispôsobený model. 

2. Model kvádra s normovaným objemom. 

3. Model kocky s normovaným objemom  

4. Model kocky s priemernou hranou 
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aplikovateľný pre akýkoľvek rozmer a tvar vzorky, preto je použitie tejto metódy obmedzené 

na oblasť, v ktorej bola preverená. Platnosť tohto prístupu je zaručená pre oblasť energií 

gama žiarenia 120-1810 keV, pre hmotnosti vzorky 30 – 2000 g s hustotou okolo 3,5 g.cm-3 

a pre koeficient excentricity kex menší ako 1,3. Oblasť vymedzenia platnosti hmotnosťou 

vzorky a energiou gamma žiarenia je znázornená na obrázku 11, s výnimkou energií nižších 

ako 830 keV. Zvýraznená oblasť je v rozsahu hmotností 30 – 300g. 

  

  

 Použitím uvedenej metódy je teda možné stanoviť účinnosť detekcie vzorky 

nepravidelného tvaru bez nutnosti vyrábania odliatku. Nevyhnutnosťou tejto metódy je 

znalosť objemu danej vzorky. V prípadoch keď jeho určenie nie je možné, úloha sa zredukuje 

na odhad objemu s požadovanou presnosťou. V prípade úlomkou meteoritu Košice sa ako 

Obrázok 11. Závislosť detekčnej účinnosti od hmotnosti vzorky a energie gama 
žiarenia  

   Simulovaná účinnosť využitím modelu kocky  
  s normovaným objemom 

   Experimentálna účinnosť 
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vhodný a rýchly spôsob odhadu ich objemov ukázalo použitie minimálneho rozmeru kvádra 

opísaného úlomku kvádra ako dĺžky hrany kocky v jeho modeli.  

Využitie modelu úlomkov 

 Simulácie Monte Carlo použitím modelu kocky s normovaným objemom boli využité 

na stanovenie detekčných účinností ďalších štyroch úlomkov, ktoré boli KJFB poskytnuté za 

účelom stanovenia aktivít kozmogénnych rádionuklidov. Úlomky č.13 a č.14 boli 

analyzované pomocou kombinácie experimentálnych metód so Monte Carlo simuláciami, 

vzhľadom na to, že úlomok č.14 bol doposiaľ najväčším z analyzovaných úlomkov. 

 Vzhľadom na to, že čas medzi dopadom meteoritu Košice a gama spektrometrickou 

analýzou týchto šiestich úlomkov bol vyše dvoch rokov, nepodarilo sa už určiť koncentrácie 

krátkožijúcich rádionuklidov 46Sc a 48V a rádionuklid 57Co bolo možné namerať len v úlomku 

č.14 vďaka jeho veľkej hmotnosti. Koncentrácie rádionuklidov 22Na, 26Al, 54Mn, 60Co sú 

uvedené na obrázku 12. Ich hodnoty sú znázornené odlišnou farbou pre úlomky č.15, č.16, 

č.17 a č.18, keďže na ich stanovenie bola použitá metóda simulácie Monte Carlo použitím 

modelu kocky s normovaným objemom, na rozdiel od ostatných ktoré boli určené 

spomínanou kombináciou experimentálnej a simulačnej metódy. V neistote hmotnostných 

aktivít posledných štyroch úlomkov je zahrnutá aj neistota použitia metódy modelu kocky, 

ktorú sme v predošlej kapitole odhadli konzervatívne na 10%. 

  Ako vidieť z uvedených výsledkov, metóda simulácií Monte Carlo v ktorej je využitá 

kocka s objemom zodpovedajúcim reálnemu úlomku, je napriek systematickej neistote na 

úrovni 10% dostatočne presnou metódou z hľadiska porovnania hmotnostných aktivít 

jednotlivých úlomkov. Uvedené neistoty pre hmotnostné aktivity rádionuklidov v úlomkoch, 

ktorých detekčné účinnosti boli získané experimentálnou metódou v sebe zahŕňajú štatistickú 

neistotu početnosti jednotlivých píkov daného úlomku, neistotu hmotnostnej aktivity 

prislúchajúceho etalónu, neistotu korekcie účinnosti na hustotu a neistotu korekcie účinnosti 

na sumačný efekt. 
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Obrázok 12. Hmotnosti a hmotnostné aktivity jednotlivých rádionuklidov úlomkov 

meteoritu Košice  

   detekčné účinnosti určené experimentálnou metódou 

   detekčné účinnosti určené simuláciami Monte Carlo 

  použitím modelu kocky s normovaným objemom 
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Monitorovanie rádioaktivity zložiek životného prostredia 

Vzorky z okolia Černobyľu 

 V rámci tejto práce sme sa zamerali hlavne na detekciu antropogénnych 

rádionuklidov v rôznych vzorkách. S cieľom odhadnúť radiačné zamorenie okolia 

Černobyľskej jadrovej elektrárne po 25 rokoch od jej havárie bolo z tejto oblasti privezených 

niekoľko vzoriek ako napríklad pôda z mesta Pripjať a zemiaky, cvikla, mrkva či hríby 

z miestneho trhoviska. Dovezené vzorky sme vysušili, podrvili na prášok a vo 

vzorkovniciach rôznych objemov valcového tvaru gama spektrometricky analyzovali. 

Detekčné účinnosti pre jednotlivé vzorky sme určili pomocou Monte Carlo simulácií. 

Hmotnostné aktivity jednotlivých vzoriek sú uvedené v tabuľke 9. 

 

 Am [Bq.kg-1] 

Vzorka 241Am 137Cs 60Co 154Eu 40K 

pôda 
2080 ± 

40 
27210 ± 540 8 ± 1 139 ± 2 - 

zemiaky - (2,22 ± 1,1).10-4 - - (7,63 ± 0,16).10-1 

jarabina - (2,10±0,43).10-4 - - (2,13 ± 0,06).10-1 

cvikla - (4,68±0,34).10-3 - - 1,55 ± 0,03 

mrkva - (1,29±0,23).10-3 - - - 

šampiňóny - < 1,82.10-4 - - 2,08± 0,04 

lesné hríby - (2,82 ±0,06).10-1 - - (6,6 ±0,2).10-1 

  

 Z uvedených hodnôt nameraných je vidieť, že suroviny nakúpené na lokálnom 

trhovisku nevykazujú zvýšené hmotnostné aktivity antropogénneho 137Cs (zásahová úroveň 
137Cs pre deti do 10 rokov je 1000 Bq.kg-1 v zelenine, obilninách a mlieku), ktorého 

koncentrácia je vo všetkých vzorkách o niekoľko rádov nižšia ako aktivita primordiálneho 
40K. Hmotnostné aktivity na tejto úrovni sme namerali aj v hubách nazbieraných v lesoch 

Slovenskej Republiky. Naopak pôda z mesta Pripjať nielen že vykazuje ešte stále pomerne 

veľké koncentrácie 137Cs, ale obsahuje aj niektoré ďalšie antropogénne rádionuklidy ako 
241Am, 60Co a 154Eu. 

 

Tabuľka 9. Hmotnostné aktivity vzoriek z okolia Černobyľu 



28 
 

Výpuste jódu 131 z Inštitútu na výrobu izotopov 

 Na jeseň v 2011 sa v aerosólových filtroch prostredníctvom ktorých KJFB 

uskutočňuje pravidelné týždenné odbery aerosólov z atmosféry (10000 m3/týždeň) objavil 

píky 364,5; 636,9 a 285 keV zodpovedajúce prítomnosti 131I. Objemová aktivita dosiahla 

najvyššiu úroveň 2.11. až 8.11.2011. Vo vzorke aerosólov z tohto týždňa sme určili 

objemovú aktivitu (2,01 ± 0,08).10-2 mBq.m-3. Táto hodnota bola približne 20 násobne nižšia 

ako objemová aktivita tohto rádionuklidu, ktorú sme namerali začiatkom apríla 2011, kedy 

bol výskyt 131I v prízemnej atmosfére na Slovensku spôsobený jeho atmosférickým 

transportom z miesta havárie Fukušimskej jadrovej elektrárne.   

 Prítomnosť rádionuklidu 131I v atmosférickom vzduchu na jeseň 2011 bol nameraný 

v Česku, Rakúsku, Nemecku, Švédsku, Poľsku a vo Francúzsku a podľa Medzinárodnej 

agentúry pre atómovú energiu bol jeho pôvodcom Inštitút na výrobu izotopov Izotóp Intézet 

v Csillebérci, neďaleko Budapešti. Variácie objemovej aktivity 131I, ktoré sme namerali 

v týždňových odberoch aerosólov sú znázornené na obrázku 13. V odberovom týždni 9.- 

16.11. bola jeho koncentrácia pod detekčným limitom a v ďalších 2 týždňoch od 16. po 

30.11.2011 sme zaznamenali opätovný nárast objemovej aktivity. Pokles nameranej aktivity 

v období 9.- 16.11. je zrejme spôsobený zmenou prevládajúceho smeru vetra na 

severozápadný.  

 
Obrázok 13. Objemové aktivity 131I namerané v aerosolových filtroch 
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Rádioaktivita vzoriek pre experiment SuperNEMO 

 Vzhľadom na to, že experiment SuperNEMO si vyžaduje extrémne potlačenie 

pozadia, je potrebné aby v ňom boli použité len materiály, ktoré neprispievajú výraznou 

mierou k nárastu pozadia. Keďže je tento experiment umiestnený v podzemnom laboratóriu 

s 4800 m vodného ekvivalentu, hlavným zdrojom prirodzeného pozadia je rádioaktivita 

konštrukčných materiálov, okolitého prostredia a vzduchu (najmä 222Rn a 220Rn). 

 Okrem určenia rádioaktivity niektorých primordiálnych rádionuklidov 

v mikroskopických sklíčkach pre tento experiment (výsledky sú vedené v predošlej kapitole) 

sme sa venovali aj určeniu rádioaktivity vzoriek aktívneho uhlia taktiež určeného pre použitie 

v tomto experimente. Dve vzorky aktívneho uhlia sme hermeticky uzavreli do valcových 

vzorkovníc a nechali stáť približne 1 mesiac. Potom boli tieto dve vzorky merané na 

HPGe280 v single režime. Detekčné účinnosti sme určili pomocou simulácií Monte Carlo. 

Výsledné hmotnostné rovnovážne aktivity sú uvedené v tabuľke 10. 

  

 Am [Bq.kg-1] 

Označenie vzorky 40K 232Th 226Ra 

K-610 27,3 ± 3,4 18,4 ± 0,7 17,9 ± 0,6 

K-48ex 335,7 ± 10,6 1,04 ± 0,10 0,53 ± 0,21 

  

 
 
 

Ďalšie vzorky životného prostredia 

 Okrem uvedených vzoriek sme sa v rámci tejto práce venovali určeniu 

primordiálnych rádionuklidov vo vzorkách pôdy z lomu na ťažbu sádrovca v Novoveskej 

Hute pri Spišskej Novej Vsi, v ktorých sa potvrdili pomerne veľké koncentrácie 232Th (1730 

± 70 Bq.kg-1) a 226Ra (10470 ± 270 Bq.kg-1).  

 Ďalšími vzorkami boli drevené pelety, repka olejná a tabak dovezené z Ukrajiny, 

u ktorých bola možnosť kontaminácie antropogénnym 137Cs pochádzajúcim z Černobyľskej 

havárie. Kontamináciu týchto vzoriek rádionuklidom 137Cs sme však pomocou gama 

spektrometrickej analýzy vyvrátili. 

Tabuľka 10. Hmotnostné aktivity vzoriek aktívneho uhlia z podzemného laboratória v 
  Modane  
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Záver 
 
 Práca sa zaoberá aplikáciami metódy gama spektrometrie a riešením niektorých jej 

konkrétnych problémov ako je detekčná účinnosť vzorky s nepravidelným tvarom alebo 

pozadie spektrometra a jeho potlačenie aktívnymi metódami s využitím simulácií Monte 

Carlo.  

 Snaha o určenie vyššej hodnoty dolnej hranice doby polpremeny bezneutrínového 

dvojného beta záchytu na vzorke 74Se nadväzuje na predošlú dizertačnú prácu [64], v ktorej 

autor pomocou single merania trvajúceho približne 3 mesiace dospel k hodnote T1/2 = 4·1019 

roka. V tejto práci sme pomocou antikoincidenčného zapojenia jedného scintilačného 

detektora k HPGe detektoru, ktoré malo funkciu aktívneho tienenia voči kozmickým 

miónom, počas doby merania na úrovni 1 mesiaca určili T1/2 = 1,4·1019 roka. Vzhľadom na 

objektívne príčiny, pre ktoré nebolo možné pokračovať v meraní dlhší čas sme sa zamerali na 

druhý, podstatnejší dôvod nášho neúspechu a síce na optimalizáciu antikozmického tienenia 

a elimináciu jeho hlavných nedostatkov. 

 Optimalizácii antikoincidenčného spektrometra predchádzalo vytvorenie miónového 

generátora v rámci Monte Carlo modelu HPGe detektora. Tento nástroj, pomocou ktorého je 

možné sledovať energetické straty miónov prelietajúcich cez tieniace kryty a konštrukčné 

materiály detektora sme navrhli tak, aby zodpovedal reálne nameranému toku miónov 

v laboratóriu gama spektrometria na KJFB zohľadňujúc uhlové rozdelenie, energetické 

rozdelenie a tok kozmických miónov. Simulácie pomocou takto vytvoreného generátora 

miónov potvrdili známe fakty o odozve HPGe detektora na kozmické mióny a nasimulované 

spektrá nám v ďalšej časti práce poslúžili ako pomôcka pri konfigurácii plastických 

scintilátorov v antikoincidenčnom spektormetri. Vytvorený generátor je možné využiť aj pre 

optimalizáciu materiálov tieniaceho krytu detektora HPGe280, ale aj ďalších detektorov 

v laboratóriu. Po jeho miernej modifikácii je možné jeho využitie aj na štúdium odozvy 

menej dominantných častíc v spektre ako sú p, n, e+, e-, π+ a π-.   

 Bol vybudovaný antikoincidenčný spektrometer pozostávajúci z troch scintilačných 

detektorov rozmiestnených nad, vedľa a za detektorom HPGe280. Jeho optimalizácia 

a priestorové usporiadanie plastík boli vykonané pomocou koincidenčných spektier ako 

odozvy na prelietajúce mióny a ich porovnaním so simuláciami Monte Carlo využitím 

miónového generátora. V konečnej konfigurácií sme dosiahli potlačenie spojitej komponenty 
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spektra o približne 55% v jeho celom rozsahu. Takéto potlačenie pozadia znížilo minimálnu 

detekovateľnú aktivitu spektrometra 1,6 krát v oblasti nižších a 1,5 krát v oblasti vyšších 

energií spektra. Vybudovaný antikoincidenčný spektrometer bol využitý na analýzu 

mikroskopických sklíčiek použitých v experimente SuperNEMO a na predbežný odhad 

koncentrácie kozmogénnych rádionuklidov úlomku meteoritu Čeljabinsk o hmotnosti 10 g. 

 Boli stanovené hmotnostné aktivity kozmogénnych rádionuklidov 57, 58, 60Co, 54Mn, 
26Al, 22Na, 46Sc a 48V v 18 úlomkoch meteoritu Košice. Pri riešení tejto úlohy bol kladený 

dôraz na určenie detekčnej účinnosti pre vzorku nepravidelného tvaru. Prvých 12 úlomkov 

bolo využitých na porovnanie experimentálnej metódy, zahrňujúcej výrobu 12 odliatkov, t.j. 

dutých foriem jednotlivých úlomkov a prípravu etalónovej zmesi obsahujúcej rádionuklidy 
54Mn, 26Al, 22Na, 57, 60Co a 65Zn   a metódy simulácií Monte Carlo so štyrmi rôznymi 

prístupmi reprezentácie modelu úlomku. Porovnaním experimentálnych a simulovaných 

funkcií účinnosti bol zo štyroch prístupov vybraný model kocky s normovaným objemom ako 

najvhodnejší  z hľadiska jednoduchosti a dostatočnej presnosti na úrovni do 10 %. 

Využiteľnosť metódy simulácii Monte Carlo kde je reálna vzorka nepravidelného tvaru 

nahradená modelom kocky zodpovedajúceho objemu je možná aj pre iné typy vzoriek 

v rozsahu hmotností 30- 2000 g pri hustote 3,5 g.cm-3, rozsahu energií gama kvánt 120-1810 

keV a pri koeficiente excentricity nie väčšom ako 1,3. Výhodou použitia tejto metódy je jej 

časová nenáročnosť a v porovnaní s experimentálnou metódou si nevyžaduje výrobu odliatku 

vzorky, ani manipuláciu s otvorenými žiaričmi. Vytvorená metóda na určenie detekčnej 

účinnosti bola využitia pre analýzu posledných štyroch z 18 úlomkov meteoritu Košice. 

 Boli analyzované vzorky životného prostredia pochádzajúce z okolia havarovanej 

jadrovej elektrárne Černobyľ, pri príležitosti jej návštevy členmi SNUS po 25 rokoch od 

havárie, ako napríklad pôda z mesta Pripjať alebo koreňová zelenina a hríby predávaná na 

okolitých trhoch. Na rozdiel od zakúpených plodín, v ktorých hmotnostná aktivita 

antropogénneho 137Cs bola hlboko pod zásahovou úrovňou sa v pôde odobratej v Pripjati 

ukázali pomerne veľké aktivity  rádionuklidov 137Cs, 241Am, 152Eu a 60Co.  

 Uvedené sú výsledky z analýzy niektorých ďalších vzoriek ako aerosólové filtre, 

pomocou ktorých sa nám podarilo zaregistrovať zvýšenie výpuste 131I Inštitútom na výrobu 

izotopov, nachádzajúcim sa neďaleko Budapešti. Analyzované boli aj vzorky aktívneho uhlia 

z experimentu SuperNEMO, vzorky pôdy z huty v Novoveskej Hute pri Spišskej Novej Vsi a 

vzorky drevených peliet, repky olejnej a tabaku dovážaných na Slovensko z Ukrajiny. 
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Summary 
 The gamma-ray spectrometry as an analytical method founds its application in a wide 

area of science disciplines. It allows to identify and to quantify the radioactivity of naturals 

and man- made radionuclides in different samples of environment and to monitor its 

variation, thereby it  is applicable not only in the field of environmental studies of human 

activities impacts but also in the area of investigation of cosmic rays interacting with our 

atmosphere or radiation history of extraterrestrial objects. In special conditions, the gamma- 

ray spectrometry is also an  efficient tool for studies of low probability nuclear processes. 

 The first part of this work dealts with the present situation of gamma-ray 

spectrometry. The next, experimental part of this work contains four chapters. The first one is 

focused on neutrinoless double electron capture on the sample of 74Se and on a measurement 

of the half- time of this process using anticoincidence shielding. The limited experimental 

possibilities during this part of work  gave us reason for more detailed study of the cosmic 

rays response in the semiconductor detector, due to increasing the anticoincidence shielding 

efficiency. Therefore, in the second chapter we describe  the muon generator creation in 

Monte Carlo model of the HPGe detector and its use in a process of active shielding against 

cosmic muons configuration. The third chapter includes gamma- ray spectrometry analysis of 

18 fragments of the Košice meteorite and outlines several specific problems such as detection 

efficiency of irregular shape sample. In this part two different methods for detection 

efficiency estimation are compared and several solutions for Monte Carlo simulations are 

discussed. The proposed solution for Monte Carlo simulation of detection efficiency is 

applied on  4 fragments of the Košice meteorite. Following a precise analysis of experimental 

mock- ups and theoretical models we have propose a new generalized approach to estimate 

the radioactivity of meteorite fragments of irregular shapes with specific parameters and 

a confidence level, which can simplify the evaluation of radionuclides concentration in 

a significant way. The last chapter contains gamma- ray spectrometry analysis of different 

environmental samples from the area of  the crashed Chernobyl nuclear power plant, samples 

of materials used in the SuperNEMO experiment and an example of the long-term 

atmospheric aerosols sampling utilization for evidence of man- made radionuclide 131I in the 

air. 
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