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Od zahájeni provozu výzkumného reaktoru VVk-S, vybudovaného v Ústavu jaderného

výzkumu v Řeži diky technické pomoci SSSR, uplynulo již vice než dvacet let. Během

celého dvacetiletého období provozu byl reaktor VVR-S plnS využíván jako mohutný

zdroj neutronů v oblasti základního i aplikovaného výzkumu, při výrobS radioizoto-

pů, při řešeni řady závažných úkolů reaktorové fyziky a techniky apod.

Paralelní s intenzivním rozvojem vědních oborů zabývajících se využitím radio-

aktivních látek v nejrůznějších oborech národního hospodářství a pod vlivem vzrůs-

tající potřeby výzkumných prací souvisejících e rozvojem československé jaderné

energetiky, rostly nejen nároky na vySSi neutronové toky, ozařovací kapacity a

experimentální možnosti reaktoru VVR-S, ale i požadavky na dalSi rozvoj experimen-

tální základny reaktorové fyziky a techniky.

Reaktor VVR-S byl proto po předchozím zvýSeni výkonu ze 2 MW na i' MW rekon-

struován s cílem dosaženi výkonu 10 MW při současném znaSném rozšíření jeho expe-

rimentálních možností. Kromě toho byly v 0JV ReS a ZVJE o.p. Skoda Plzeň v období

1970 - 1972 uvedeny do provozu experimentální reaktory nulového výkonu TR-0 a šR-O,

které významně přispívají nejen k řešeni závažných úkolů reaktorové fyziky, ale i

k výchově kádrů pro Seskoslovenekou jadernou energetiku.

Uspořádáním semináře a vydáním tohoto sborníku chtějí pořadatelé přispět

k rozšířeni informací o využití výsledků dosud provedených prací o současných mož-

nostech a perspektivách využiti československých výzkumných a experimentálních

reaktorů při rozvoji jaderné energetiky a dalších oblasti národního hospodářství

USSR.
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SOUflASNÍ MOŽNOSTI A PERSPEKTIV! TTDŽITÍ flESKOSlOVENSKÍCH
VfZKUlINfCH A EXPlKlUENTilNÍCH REAKTOR&

S. Havel
Ústav jaderného výzkumu, Sež

7 měřítku rychlého rozvoje jaderné fyziky a techniky již dávno
minula doba, kdy výzkumné a experimentální jaderné reaktory patřily
výhradně do sféry základního výzkumu. Využití řízené štěpné reakce
v oblasti jaderné energetiky, stejně jako využívání všech druhů jader-
ného záření, vedly ke zrodu řady nových vědních oborů, z nichž mnohé
jsou dnes samozřejmou součásti národního hospodářství vyspělých státi.

Výzkumné a experimentální reaktory se vzájemně liSl zaměřením
a v důsledku toho i konstrukci, výkony atd. Výzkumné reaktory slouží
především jako zdroj neutronů pro základní a aplikovaný výzkum v nej-
různějších vědních oborech. Experimentální reaktory jsou určeny k zís-
kávání fyzikálních parametrů aktivních zón a poskytuji nezbytné pod-
klady mimo jiné pro zpracováni projektu palivových kazet, aktivní zó-
ny, systému ovládacích a havarijních orgánů, pro postup fyzikálního
spouštěni a pro bezpečný a ekonomický provoz energetických reaktorů.

Výzkumné reaktory jsou často specializované a liší se podle své-
ho určeni jak konstrukci, tak i výkonem. Většinou se u nich nepožadu-
je rovnoměrné rozloženi toku neutronů v aktivní zóně a nepředpokládá
se rozebíráni článků. Naproti tomu se požaduje znalost absolutních
hodnot toku neutronů • jejich energetického spektra, možnost zakládá-
ni vzorků do míst s vysokými neutronovými toky, měřeni ve smyčkách
procházejících aktivní zónou, vyvedení svazku neutronů z aktivní zóny
apod. Některé reaktory jsou vybaveny grafitovou nebo vodní tepelnou
kolonou, umožňující ozařování pouze tepelnými neutrony*

Experimentální reaktory mají zpravidla malý výkon (max. několik
kW), zjednodušené technologické zařízeni umožňující snadný a rychlý
přístup k aktivní zóně, zakládáni a vyjímáni detektorů ze zóny, vyjí-
máni a rozebíráni palivových článků, udržováni konstantního výkonu
s velkou přesnosti, reprodukovatelnost výkonu, vysokou spolehlivost
a bezpečnost při všech režimech provozu, snadnou zněnu charakteristik
aktivní zóny, tj. změnu její konfigurace, změnu teploty moderátoru
apod.

Aktivní zóna experimentálního reaktoru odpovídá z fyzikálního
hlediska budoucímu energetickému reaktoru a musí být dobře matematic-
ky popsatelná, to znamená, že musí mít vhodnou konfiguraci, známé slo-
žení všech konstrukčních materiálů apod* V takovém případě je možno
ziskané výsledky přesně interpretovat pro potřeby energetického reak-



toru a využit je i pro výpočty stavu reaktoru v rušných situacích a ča-
sových etapách. Výpočtové metody jsou dnes na takové úrovni, že je mož-
no se značnou přesnosti propočítat všechny fyzikální i ekonomické para-
metry při různých stavech reaktoru, ovšem za předpokladu, že matematic-
ký model aktivní zóny a vstupní hodnoty výpočetních programu byly ově-
řeny měřením na odpovídajícím experimentálním reaktoru.

Využití výsledku získaných na experimentálních reaktorech umožni-
lo ve světovém měřítku výběr nejvhodnějších typu energetických reakto-
ru. Přes značnou fyzikální i technickou dokonalost současných reaktoru
je však nutno dále zvyšovat bezpečnost a efektivnost jejich provozu;
svůj význam neztrácejí experimentální reaktory ani v procesu zdokona-
lováni zaváděných typu.

Souhrnně lze konstatovat, že přínos experimentálního reaktoru
v procesu vývoje energetického reaktoru několikanásobně převyšuje ná-
klady na jeho výstavbu. Maximálního efektu se dosáhne tehdy, jestliže
se závěry získané z měření na experimentálním reaktoru mohou v plném
rozsahu uplatnit ve fázi projekční přípravy i realizace energetického
reaktoru, tzn. je-li experimentální r6^ictor k dispozici s dostatečným
předstihem před výstavbou reaktoru energetického.

V Československu jsou v současné době dvě pracoviště provozující
výzkumné nebo experimentální reaktory* Ústav jaderného výzkumu v Řeži
a oborový podnik Skoda v Plzni.

Jako první byl v naši republice uveden do provozu výzkumný reak-
tor 7VR-S o výkonu 2 1IW. Byl spuštěn v r. 1957 • tehdejším Ústavu ja-
derní fyziky v fieži. Určen byl pro výzkum v oblasti jaderné fyziky a
pro výrobu radioizotopů. Styl proto vybaven grafitovou tepelnou kolonou
a vertikálními a horizontálními kanály, které umožňovaly jak zakládáni
terčových materiálu do aktivní zóny, tak i vyváděni neutronových svaz-
ku.

První zkoušky ozařováni terčových materiálu pro výrobu radioizo-
topu začaly ihned po uvedeni reaktoru do provozu. Postupem doby se
ozařováni v reaktoru značně rozšířilo a v současné době se kromě
vlastni výroby radioizotopu ozařuji v reaktoru i různé materiály a bio-
logické objekty za účelem studia vlivu změn, popř. poškození, k nimž
v těchto materiálech dochází následkem ozářeni. V poslední době vystu-
puje značně do popředí ozařování konstrukčních materiálu pro potřeby
projekce a výstavby jaderných elektráren. Ozařováni se provádí nejen
ve standardních ozařovaclch pouzdrech, ale také v tzv. sondách, kde
ozařováni probíhá při zvláštních podmínkách, např. při zvýšených te-
plotách, vysokém tlaku, nebe pod vnějším zatížením. Zjištěné změny fy-
zikálních vlastnosti ozářených materiálu a jejich vyhodnoceni jsou
velmi cenným podkladem pro konstrukci a výběr materiálu pro stavbu
energetických reaktoru. Téměř veškeré ozařováni pro výrobu radioizoto-
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pu a ozařovací službu se uskutečňuje ve vertikálních kanálech reaktoru.
V oblasti jaderné fyziky bylo zpočátku nejvíce pozornosti věnová-

no studiu radiačního záchytu neutronu na řadě prvku. Použiti dokonalej-
ší experimentální techniky vedlo k rozšířeni těchto prací a ke studiu
korelačních závislosti při radiačním záchytu, k měřeni radiačního zá-
chytu rezonančních neutronů, k pracím na polarizaci neutronu apod.

Přestože byl reaktor WR-S koncipován jako výzkumný reaktor pro
experimentální jadernou fyziku a výrobu radioizotopu, využíval se již
od počátku provozu i pro potřeby experimentálního výzkumu v rámci pro-
gramu čs. jaderné energetiky.

Byla uskutečněna řada měření rozloženi toku tepelných neutronu
v modelech palivových článku reaktoru A I , a to pro široký rozsah po-
loměru a zaplnění článku uranem. Získané výsledky sloužily jako pod-
klad pro konečnou versi projektu palivových článku a k upřesnění vý-
počtových programu aktivní zóny reaktoru A 1.

DalSl prací z oblasti reaktorové fyziky, velmi významnou pro prv-
ní československou jadernou elektrárnu, bylo měření rozložení neutro-
nových toku v horním biologickém stínění reaktoru. Experimentální ově-
řeni projektu stínění se spolu s dalšími výpočty významně projevilo ve
zjednodušení projektu a v podstatném snížení nákladu na stinicl blok.

Dlouhou tradici mají měřeni na experimentálních smyčkách instalo-
vaných v zóně reaktoru. Práce v tomto oboru byly zahájeny v roce 1958
až 1959 měřením na vzduchové smyčce. Byly získány první výsledky týka-
jící se vlivu elektrického pole na přestup tepla do plynu ionizovaného
zářením z reaktoru* Plynová smyčka instalovaná později umožnila dokon-
čení výzkumu vlivu elektrického pole na přestup tepla do chladicího
média C0 2 v různých radiačních podmínkách a při vyšších tlacích.
T pozdější době se na této smyčce ověřoval vliv dotyku dvou uranových
prutu na teplotní pole a ve spolupráci s výzkumným ústavem energetic-
kým se ověřovaly metody detekce úniku aktivního C0 2 do systému paro-
generátoru první čís. jaderné elektrárny. Závažným přínosem pro rozvoj
výzkumu jaderné energetiky je i instalace a provoz vodních smyček, na
nichž probíhal výzkum koroze oceli a její inhibice v radiačním poli
aktivní z6ny reaktoru a které se v širokém výzkumném programu uplatňu-
jí dodnes.

Velký význam pro čs. jadernou energetiku měly i výsledky experi-
mentálních prací, kt«ré provedla na reaktoru V7B-S mimoůstavnl praco-
viště. Jako příklad je možno uvést práci Závodu jaderných elektráren
oborového podniku Skoda na výzkumu Kalorimetrických metod ke stanoveni
ohřevu materiálu v ríidiačnlm poli a Výzkumného ústavu národního pod-
niku Chepos na výzkum radiolýzy těžké vody používané v reaktoru první
čs. jaderné elektrárny.

Rozvoj vědeckých odvětvi využívajících výzkumných reaktoru jako
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experimentální základny klade požadavky na jejich dalši vývoj a zdoko-
nalováni. Reaktor WR-S byl schopen krýt požadavky experimentátorů
v počátečním období rozvoje jaderných oborů. S vývojem některých pra-
cí, zejména pro rozvoj jaderné energetiky, vznikla naléhavá potřeba
vyšších neutronových total a širších experimentálních možností, než
mohl reaktor WR-S ve své původní podobě poskytnout. To dalo podnět
k pracím zaměřeným ke zvýšení výkonu tohoto reaktoru.

Na základě fyzikálních a teplotechnickych výpočtu a jejich expe-
rimentálního ověřeni byla již v roce 1964- realizována varianta 8 usměr-
ňujícími trubkami a výkon reaktoru zvýšen na dvojnásobek, tj. na 4 MW.
V další etapě ae - ve spolupráci s NDR - přikročilo k propracování ji-
né, výhodnější varianty, která záležela ve zvýšeni koeficientu přestu-
pu tepla zdrsněnío povlaku palivových článku. Tato varianta byla rea-
lizována v r. 1967 a reaktor byl až do r. 1974 provozován aa výkonu
4 mr. Oba uvedené způsoby zvýšení výkonu reaktoru byly založeny na vy-
užiti původního paliva EK-1O. Další zvýšeni výkonu reaktoru bylo možné
jen s použitím nového, dokonalejšího paliva. Proto se ve spolupráci
8 SSSR přikročilo k rozsáhlejší rekonstrukci reaktoru WR-S, rozvržené
do dvou etap. První etapa, realizovaná v r. 1974, záležela ve výměně
konstrukčních částí aktivní zó*ny reaktoru a některých části systému
řízeni a ochrany reaktoru a v záměně původního paliva EE-1O za palivo
IRT-M. Obsahem druhé etapy rekonstrukce byla přestavba chladicích
okruhů včetně výstavby systému havarijního dochlazovánl aktivní zóny
a doziaetrického systému, přestavba rozvoden a systému řízení a ochra-
ny reaktoru a v menši či větši míře i ostatních zařízeni reaktoru. To
vše dnes umožňuje provoz reaktoru na výkonu 10 KW a umožní provádění
řady experimentálních prací při vysokých neutronových tocích.

Základním přínosem reaktoru WR-S je skutečnost, že jako velmi
silný zdroj neutronů umožnil rozvoj jaderných oborů, výrobu a využití
řady radioizotopů v národním hospodářství a aplikovaný výzkum pro roz-
voj čs. jaderné energetiky. Dvacetileté období provozu reaktoru WR-S
umožnilo provedeni nejen velkého počtu experimentálních a ozařovaeich
prací, ale i vyškoleni velkého počtu pracovníků pro práci s radioakti-
vitou a se zařízeními, která značně vybočuji z klasických disciplin.

Druhým reaktorem v Ústavu jaderného výzkumu v Seži je těžkovodni
reaktor nulového výkonu TR-O, který je prvním reaktorem vyprojektova-
ným a vybudovaným výhradně československými podniky. Je určen k prová-
děni nejnáročnějších fyzikálních experimentů s mřížemi těžkovodnich
energetických reaktorů. Do provozu byl uveden v polovině r. 1972 a je-
ho program byl ihned zaměřen na získáni výsledků potřebných pro fyzi-
kální spouštění 1. čs. jaderné elektrárny v Jaslovských Bohunicích. Po
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jejím spuštění byly na reaktoru XR-0 řeieny velmi úspěšně ůkol? souvi-
sející s racionalizací provozu elektrárny.

aktivní zóna reaktoru XR-0 představuje fyzikální model reaktoru
KS-150, který je v jaderné elektrárně AI.

Konfiguraci aktivní zóny lze měnit především změnou počtu palivo-
vých článku, nebo změnou jejich rozmístěni a změnou rozteče, fiozteč
článků je automaticky, plynule měnitelná v rozsahu 180 až 600 mm
s přesnosti 0,5 mm. Rozteč se mění současně ve dvou navzájem kolmých
směrech, takže zůstává zachována čtvercová mřiž. Této velké experimen-
tální výhody bylo dosaženo zavěšením článku na nosné mříži, která se
sjíždí nebo rozjíždí pomoci motoru a dvou pantografických systému.

Velkou bezpečnost reaktoru XR-0 zaručuje několikanásobná havarij-
ní ochrana a číslicové automatické ovládací zařízení, pracující 8 po-
hyblivými čidly na principu 2 ze 3. Před každým spouštěním reaktoru se
funkce celého ovládacího zařízeni automaticky prověřuje. Po ukončení
prověrky lze najet na kritický stav ručně nebo automaticky. Výkon re-
aktoru je řízen změnou hladiny moderátoru nebo změnou zasunutí regu-
lační tyče do aktivní zóny. Stisknutím tlačítka lze dosažený výkon
kdykoliv fixovat. Automatické ovládací zařízení reaktoru TR-0 umožňuje
velmi přesnou reprodukovatelnost výkonu i jeho dlouhodobé udržováni
s přesnosti 1 % v rozsahu od desetin wattu do 3 kW, což je maximální
povolený výkon reaktoru po dobu 1 hodiny.

Reaktor TR-0 je vybaven řadou unikátních experimentálních zaříze-
ní. Patří mezi ně již zmíněná přestavitelná mřiž pro zavěšení palivo-
vých článku, experimentální hladlnoměr, který sleduje hladinu moderá-
toru s přesnosti větší než 0,1 mm, mapovací zařízeni, které je řízeno
počítačem a podle zadaného programu proměřuje pomocí miniaturní štěpné
komůrky rozloženi neutronového toku v libovolné svislé rovině aktivní
zóny apod.

Všechny experimenty provedené na reaktoru XR-0 od jeho spuštěni
v červenci 1972 do dubna 1976 byly zaměřeny na praktické využiti vý-
sledku v jaderné elektrárně A 1. Již při sestavováni programu fyzikál-
ního spouštění elektrárny a při posuzováni jednotlivých experimentu se
zjistilo, že provedení některých měření by představovalo v podmínkách
reaktoru A 1 značné technické problémy, nehledě na časové nároky spo-
jené s realizaci. Na základě jednáni se sovětskými experty byl vypra-
cován plán experimentu na reaktoru TH-0 jako součást dlouhodobého
komplexního programu fyzikálního spouštěni elektrárny A I . Cílem první
etapy bylo jednak zkrátit vlastni fyzikální spouštěni reaktoru A I ,
jednak realizovat experimenty, které nebylo z technických důvodu možno
provést na reaktoru A 1. Xento program byl na reaktoru zahájen ještě
před spuštěním elektrárny A 1, pokračoval paralelně se spouštěním i po
uvedeni elektrárny do provozu. 7 další etapě byl doplněn novými poža-
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dávky, neboť se vyskytla řada fyzikálních problému, jejichž řešení by-
lo možno experimentálně ověřit pouze na reaktoru TR-O.

V souladu se státním plánem skončily práce pro elektrárnu A 1 na
reaktoru TR-O v 1. čtvrtletí r. 1976. Již v r. 1973 byl zpracován roz-
bor doporučující, aby po ukončeni těžkovodniho programu byl reaktor
TR-0 rekonstruován na lehkovodní soubor nulového výkonu LH-O. 7 ÚJV byl
za spolupráce Chemoprojektu Praha a oborového podniku Skoda ZVJE zpra-
cován zadávací projekt rekonstrukce a podle něho v 1. čtvrtletí r.1977
dokumentace RVT v rozsahu úvodního projektu. Koncepce rekonstrukce by-
la konzultována a schválena sovětskými odborníky.

Reaktor LR-0 bude fyzikálním modelem aktivní zóny vývojového typu
reaktoru WER-1000 s bazobálkovými kazetami. Délka uranové náplně
zkrácené kazety bude 125 cm. Maximální počet kazet v aktivní zóně bude
85. Při rekonstrukci se v maximální možné míře využijí zařízeni reakto-
ru TR-O.

Reaktor LR-0 bude významnou součásti čs. vědeckovýzkumné a expe-
rimentální základny pro rozvoj jaderné energetiky a počítá se i s jeho
začleněním do mezinárodni spolupráce v rámci MDK zemí RVHP i dvoustran-
ných dohod s členskými státy RVHP. V současné době je rekonstrukce
reaktoru TR-O na lehkovodní soubor LR-0 ve stadiu projekčních prací a
zajišťování dodávek.

Zahájeni provozu reaktoru LR-0 se předpokládá v r. 1979. Hlavním
projektantem má být Chemoprojekt Praha a hlavním dodavatelem oborový
podnik Skoda Plzeň. Palivo bude dodáno z SSSR.

Aby mohl být experimentální lehkovodni program v ÚJV plněn již
v období do zahájení prací na rekonstrukci reaktoru TR-O, byla v ÚJV
navržena a vyrobena lehkovodni vložná zóna LVZ I. Tvoří ji 147 článku
z kovového uranu obohaceného na 2,94 % U 235. Zóna je uložena v herme-
tickém hliníkovém pouzdře a je zalita upravenou lehkou vodou. Vložná
zóna se zavěšuje do středu reaktoru TR-O. Hnací zónu tvoři 80 centrál-
ních palivových článku typu A 1. Způsob řízení reaktoru a jeho ochrana
zůstaly beze změny.

Účelem měřeni na I>VZ I, která probíhají od dubna 1976,je především
, vyvinout nebo upravit metodiky měření a vyhodnocováni pro pozdější ex-
j perimenty v aktivní zóně reaktoru LR-0 a získat informaci o jejich
1 přesnosti.

Po prvých zkušenostech s provozem vložné zóny LVZ I byl vypraco-
ván projekt větší vložné zóny LVZ II, re které budou použity stejné
palivové články jako později v reaktoru LR-0. Počet článku je zvýšen
na 434, což spolu se zdokonalenou konstrukcí vložné zóny značně roz-
šiřuje její experimentální možnosti.

Zahájení měřeni 8 lehkovodni vložnou zónou LVZ II je plánováno na
říjen r.1977* Využití vložné zóny je zahrnuto do experimentálního
programu UDK zemí RVHP.
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Experimenty, které budou na LVZ II realizovány, mají velký význam
pro upřesněni výsledků získaných na^budapeštském reaktoru ZR-6 i pro
přípravu experimentálního programu reaktoru Ifl-0 a budou proto důleži-
týa přínosem při získáváni fyzikálních údajů pro reaktor WER-1000
s bezobálkovou kazetou.

Další výzkumný reaktor je provozován od r. 1971 v oborovém podni-
ku Skoda Plzeň, pod označením SR-0. Je to bazénový reaktor s obohace-
ným uranem, lehkovodnlm moderátorem a reflektorem. Konfigurace aktivní
zóny je proměnná podle experimentálních požadavku a je složena, stejně
jako na reaktoru 7VE-S, ze sovětských palivových článku (do r. 1976
typ EK-1O, v současné době typ IRT-M). 7 případě potřeby lze v zóně
použit grafitového nebo beryliového reflektoru. Od aktivní zóny jsou
vyvedeny horizontální kanily průměru 100 a 200 mm. Výkon reaktoru je
přibližně 2 kW.

Vzhledem k tomu, že v současné době tvoři jaderná energetika je-
den z nosných programu oborového podniku Skoda Plzeň, je snaha využí-
vat reaktor ŽR-0 především pro řešeni otázek spojených s tímto progra-
mem. Reaktor se používá jako základní experimentální zařízení pro prá-
ce v oblasti aplikované reaktorové fyziky, jako je kalibrace detektoru,
vývoj a ověřováni metodik měřeni v energetických reaktorech a pro ově-
řování aparatur pro tyto reaktory.

V podniku Skoda jsou v různém stadiu rozpracovanosti další reak-
tory typu SR. Vycházejí z konstrukce reaktoru ŠR-O. Jejich stavebnico-
vá koncepce se vyznečuje univerzální konstrukci a mnohostranným využi-
tím, neboť umožňuje snadnou modifikaci aktivní zóny pro konkrétní uče-
17.

V přehledu čs. experimentálních reaktorů je třeba se zmínit
i o exponenciálním těžkovodnlm souboru ŠR-OB, který byl vyroben v obo-
rovém podniku Skoda pro Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT.
Do provozu byl uveden v r. 1973 a slouží studijním účelům se zaměřením
na těžkovodní reaktorové mříže a obohaceným palivem (palivo ES 10).

Při hodnoceni přínosu výzkumných a experimentálních reaktorů ne-
lze opominout skutečnost, že při jejich provozu byly vychovány kvali-
fikované kádry, které jsou schopny jednak řešit náročné úkoly spojené
s budováním čs. jaderné energetiky, jednak přispívat k vyškoleni pro-
vozního personálu jaderných elektráren. Reaktory v ÚJV a v oborovém
podniku Skoda svým řešením a bezpečnosti těmto cílům vyhovuji a počítá
se proto s jejich dalším využitín pro výcvik personálu jaderných elek-
tráren.
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REAKTOR WR-S - VLASTNOSTI A EXPERIMENTÁLNÍ MOŽNOSTI

F. Musílek, M. Šlechta
tfstav jaderného výzkumu, fiež

1. food

Reaktor WR-S Ústavu jaderného výzkumu v fíeži je dosud jediným
výzkunným reaktorem v ČSSR o poměrně vysokém výkonu, a je proto
pochopitelná snaha o jeho využiti ve více oblastech, a to jak zá-
kladního, tak i aplikovaného výzkumu. Využití tohoto reaktoru,
který byl uveden do provozu před dvaceti lety; lze rozdělit do
tři oblasti:
a) výroba radioizotopu a ozařovací služba,
b) experimenty v oblasti jaderné a reaktorové fysiky,
c) experimenty v oblasti reaktorové techniky.

Intenzita využívání reaktoru v těchto oblastech závisela na po-
třebách národního hospodářství a stupni rozvoje experimentální
základny. V počátečním stadiu se reaktor využíval především
v prvních dvou oblastech, kdežto v posledních letech vystupuje do
popředí jeho využiti pro experimenty v oblasti reaktorové techni-
ky, vyvolané potřebami rozvoje čs. jaderné energetiky. Proto se
v současné době reaktor WR-S využívá v podstatě rovnoměrně ve
všech výše uvedených oblastech.

Za dvacet let, po které je reaktor v provozu, bylo možno nejen
provést velký počet experimentálních a ozařovacích prací, ale i
vyškolit mnoho pracovníka pro práci s radioaktivitou a se zaříze-
ními, která značně vybočují z klasických disciplin.

2. Technický rozvoj reaktoru WR-S

2.1. Pro potřeby ozařovací služby a experimentátora byly již od počát-
ku provozu reaktoru proměřovány toky tepelných neutronu a kadmio-
vé poměry v ozařovaeich vertikálních kanálech aktivní zóny reak-
toru. 7 dalších letech byla měření rozšířena i na toky rychlých
neutronu, takže v současné době dostávají uživatelé reaktoru
dostatek informaci o neutronových tocích v místech ozařováni.

2.2. Souběžně s rozvojem vědeckých odvětvi využívajících jaderné reak-
tory jako experimentální základny je nutný další vývoj a zdokona-
lování výzkumných reaktoru a jejich zařičeni. Reaktor WR-S byl
schopen krýt požadavky experimentátoru v počátečním období rozvo-
je jaderných obora. V souvislosti s vývojem některých prací, zej-
ména v oblasti jaderné energetiky, vznikla potřeba vyšších neutxo-
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nových toků a. širších, experimentálních možnosti,než aohl reaktor
V7B-S ve své původní podobě poskytnout. To dalo podnět k některým
pracím zaměřeným ke zvýšeni výkonu reaktoru, prováděným již od ro-
ku 1962. Na základě fyzikálních a teplotechnických vypočti, ově-
řeni teplotechnických výpočtů na zkušebním stendu v neaktivním
a aktivním měřítku, byla ve spolupráci s Plfl zvolena varianta
s usměrňujícími trubkami, která byla propracováni a realizována
v roce 1964-. Provedený kritický experiment prokázal 'irčité nedo-
statky této varianty z hlediska fyziky aktivní zóny. Došlo totiž
ke zvětšeni kritické hmoty ve srovnání s variantou bez trubek.
Toto řešení značně omezilo délku palivové kampaně a užitečný oza-
řovaci prostor, i když se teplotechnické parametry nové aktivní
zóny s usměrňujícími trubkami ukázaly jako plně vyhovující.

V další etapě se přikročilo - ve spolupráci s NDR - k propracová-
ní jiné varianty, která se zakládá na zdrsněnl povlaku jednotli-
vých palivových článků ve formě vytlačené šroubovice o hloubce
závitu 0,25 mm a stoupáni 0,5 mm. Tímto zdrsněnlm se dosáhlo a
experimentálně na zkušebním stendu v HDR ověřilo zvětšeni koefi-
cientu přestupu tepla 2,3krát ve srovnáni s koeficientem přestupu
tepla hladkého povlaku palivových článků. Realizace této varianty
byla ukončena v březnu roku 1967. Kritický experiment, uskutečně-
ný v této době, prokázal předpokládanou nezvětšenou velikost kri-
tické hmoty. Zkušební provoz reaktoru v dubnu 1967 i pozdější pro-
voz na 4 W potvrdily, že i teploteohnieké parametry nové aktivní j
zóny plně vyhovují. Toto řešeni splnilo i požadavek dostatečně j
velkého užitného ozařovaclho prostoru v aktivní zóně reaktoru. í

Obě tyto varianty zvýšení výkonu reaktoru byly založeny na využi-
tí původního paliva EK-10.

2.3. Další zvýšení výkonu reaktoru bylo možné jen s použitím nového,
dokonalejšího paliva. Proto se ve spolupráci s SSSR přikročilo
k rozsáhlejší rekonstrukci reaktoru WR-S, která byla rozvržena
do dvou etap. První etapa rekonstrukce, realizovaná v r. 1974,
obsahovala výměnu konstrukčních části aktivní zóny spolu s čás-
tečnou rekonstrukcí ovládacího zařízení reaktoru a záměnu původ- !
nlho paliva EK-10 za dokonalejší palivo typu IRT-M. '

Obsahem druhé etapy rekonstrukce byla přestavba v podstatě všech
technologických okruhů (chladicích okruhů včetně výstavby systé-
mu havarijního dochlazování, systému ochrany a řízeni reaktoru,
dozimetrie, přívodu silnoproudu, zvýšení vlka a plošiny reaktoru
a podobně). To vše dnes umožňuje provos reaktoru na 6 Ml s výhle-
dem, že po vyřešeni některých technických problémů bude reaktor
v r. 1978 provozován na výkonu 10 Mr a tím umožni řadu experimen-
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tálnich a ozařovacich práci při podstatně vyššioh neutronových
tocích.

Technické charakteristiky rekonstruovaného reaktoru

Aktivní zónu reaktoru tvoři kombinace palivových kazet, hliníko-
vých vytěsňujících sekci, popř. bloku beryliového reflektoru,
umístěných v separátoru kruhového průřezu o průměru 645 nmt vylo-
ženém beryliovými segmenty (celkem 52 čtvercových buněk o rozměru
71,5 x ?1,5 mm). Použité palivo typu 2BT-1I má 80 % obohacení izo-
topem *^Ua tvoři je koncentrické trubky čtvercového průřezu
o tloušťce stěny 2 mm (z toho 0,4 am jádro ze slitiny uran - hli-
ník, oboustranné pokryti hliníkem 2 x 0,8 mm), mezi nimiž je vod-
ní vrstva 4,5 om uvnitř palivové kasety i mezi sousedními palivo-
vými kazetami. Čtyřtrubková palivová kazeta obsahuje 170 g 2 3%.
Vnitřní palivové trubky jsou vyjímatelné a místo nich jsou do 11
palivových kazet ve středu aktivní zóny založeny kanály havarij-
ních a kompenzačních tyči. Tyto palivové kazety (označované jako
třítrubkové) obsahuji každá asi 145 g 2 3 5 U . Účinná část palivové
kazety - jádro obsahující uran - má délku 5 8 - 2 cm.
Používané hliníkové vytěsňující sekce jsou tří typu:
a) 4 kusy - tzv. dlouhé - pro experimentální kanál o průměru

60 mm, s délkou odpovídající celé výšce aktivní seny. Tyto
sekce je možno umístit mezi palivové kazety uvnitř aktivní zó-
ny a vytvořit tak experimentální kanál obklopený ze vdech stran
palivem.'

b) 4 kusy - tzv. smyčkové - umožňuji založit experimentální kanál
o vnějším průměru 68 mm, využívající rovněž celou výšku aktiv-
ní zóny. Tyto sekce bude možno umisťovat pouze na obvod aktiv-
ní zóny, nikoliv mezi palivo.

c) Sekce se vzduchovou dutinou, délky asi 130 mm, v ose horizon-
tálních experimentálních kanálu (50 mm pod středem aktivní zó-
ny). Tyto sekce se umisťují na obvodu aktivní zóny a umožňuji
založit ozařovací schránky o průměru nejvýše 60 mm (dvě
schránky v délce do 150 mm). Asi od poloviny palivové kampaně
se počítá s postupnou zscěnou vytěsňujících sekci se vzducho-
vou dutinou za bloky beryliového reflektoru, čímž bude kompen-
zováno vyhoříváni uranu v palivu. Sovětský projekt nepočítá se
zvětšováním počtu palivových kazet v aktivní zóně. Bloky be-
ryliového reflektoru mají centrální dutinu o průměru 44 mm, do
níž je možno vložit buď beryliovou zátku, nebo úzký ozařovací
kanál o vnějším průměru rovněž 44 mm.
Palivové kazety, vytěsňující sekce i bloky Be-reflektoru jsou
nasazeny spodními profrézovanými koncovkami na žebra spodní
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nosné mříže, tvořící dno separátoru, v horní části se vzájemně
o sebe opírají distančními výstupky na horních koncovkách. Je-
jich vnější obrys je shodný a odpovídá rozměru buňky* tj.
71,5 x 71,5 mm. To umožňuje založit do jednotlivých buněk se-
parátoru podle potřeby palivo, vytěsňující sekce nebo Be-blo-
ky, popř. je mezi sebou zaměňovat.

Při dodržení vnějšího obrysu je možno do aktivní zóny zakládat
i vytěsňující sekce,popř. experimentální kanály, individuálně vy-
robené podle potřeb experimentu - např. dvě pneumatické potrubní
pošty umístěné v reaktoru na obvodu aktivní zóny mají speciálně
vyrobené vytěsňující sekce.

Do středu aktivní zóny je možno po přemístěni čtyř palivových ka-
zet s vloženými kanály kompenzačních tyč' založit experimentální
kanál o průměru do 130 mm ve speciální vytěsňující sekci nebo be-
ryliovou neutronovou past s centrální válcovou dutinou n průměru
44, popř. 100 mm. Centrální experimentální kanál relativně velké-
ho průměru může procházet i pod nosnou mříž, jejíž střední část
je vyjímatelná.

V beryliových segmentech, jimiž je vyložen separator, je osm úz-
kých ozařovacich kanálů (vnější průměr 44 mm, světlost 40 am).
Šest těchto kanálů bylo prodlouženo až nad hladinu vody v nádobě
reaktoru a je možno je obsluhovat i za chodu čerpadel primárního
okruhu. Tři široké ozařovaci kanály byly rovněž prodlouženy až
nad hladinu vody v nádobě, přičemž se využilo tři zatím volných
smyčkových vytěsňujících sekcí. S podobným prodloužením širokých
ozařovacich kanálů ve vytěsňujících sekcích se vzduchovou dutinou
se zatím nepočítá. Pro případ eventuální potřeby byly zadány do
výroby další smyčkové vytěsňující sekce, takže počet prodlouže-
ných ozařovacich kanálu (širokých,o světlosti 60 mm) je možno
zvětšit.

Rekonstrukci nebyly dotčeny horizontální experimentální kanály
(celkem devět) ani tepelná kolona reaktoru se čtyřmi vertikálními
a jedním horizontálním kanálem.

V rámci rekonstrukce bylo realizováno zdvižení víka reaktoru
o 50 cm, což ulehčí montážní práce pod vlkem reaktoru a umožní
umisťovat hlavy a přívody sond • smyček, popř. dalSich experimen-
tálních zařízení, v tomto nově vytvořeném prostoru. Pro vyvedeni
potrubí a kabeláže těchto experimentálních zařízení jsou v ocelo-
vých prstencích pod otočným výkem reaktoru radiální otvory prů-
měru 100 mm, ůBticl do půlkruhového kanálu šířky 45 cm a výšky
20 cm, připraveného k napojeni na potrubní, a kabelový most ze
strojovny smyček (předpokládá 30 výstavba v sousedství haly reak-
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toru). Kanál je abora zakryt snimatelnými stlniclmi deskami. Fro
upevňováni konzol a držáku sond a smyček jsou na vnitřním povrchu
ocelových prstenců tři řady otvoru se závitem po celém obvodě
prstenců.

Plošina reaktoru byla dobetonována do úrovně zdviženého vlka, roz-
šířena ve směru k tepelné koloně a byly zřízeny dva prostupy na
konzole pro vývody a umístění plnicího zařízeni pro potřeby a po-
dle požadavku experimentu se sondami.

Kromě popsaných úprav, provedených v rámci rekonstrukce reaktoru,
byla uskutečněna výstavbě odložiště pro vysoce aktivní zařízení
a materiály a svislý prostup o průměru 200 mm z haly reaktoru do
první horké komory, umožňující prohlídku spodní části experimen-
tálních zařízeni, spuštěných před průzor horké komory.

Provedené úpravy dávají tedy tyto možnosti: V aktivní zóně,zaplně-
né 28 palivovými kazetami a jedním blokem s kanálem tyče automa-
tického regulátoru (blok je beryliový a je umístěn na periférii
aktivní zóny), lze umístit celkem ve 23 buňkách vytěsňující sek-
ce umožňujici např. současnou instalaci čtyř experimentálních ka-
nálu o průměru 60 mm, čtyř experimentálních (smyčkových) nebo oza-
řovacich dlouhých kanálů o průměru 68 mm a dvou kanálů pneumatic-
ké potrubní pošty pro krátkodobé ozařováni (jsou již instalovány)
a prováděni ozařovaclch prací ve třinácti širokých a osmi úzkých
ozařovacích kanálech v separátoru na obvodu aktivní zóny. Kromě
toho lze ještě provádět experimenty nebo ozařováni na tepelné ko-
loně (čtyři vertikální, jeden horizontální kanál) a pracovat na
vyvedených svazcích u devíti horizontálních experimentálních ka-
nálů.

4. lyzikálni charakteristiky rekonstruovaného reaktoru

4.1. Zásoba reaktivity aktivní zóny s vodním reflektorem (na. počátku
palivové kampaně - do postupné záměny AI vytěsňujících sekci na
obvodu kazety beryliového reflektoru)
- zóna se středem zaplněným palivem a čtyřmi

experimentálními kanály 9 60 mezi palivem 11,4 %,
- zóna s beryliovou neutronovou pasti 9,1 %,
- zóna s centrálním experimentálním kanálem 0 130 8,7 %.

*.2. Zásoba reaktivity aktivní zóny s kombinovaným reflektorem bery-
lium - voda (druhá polovina palivové kampaně)
- zóna se středem zaplněný* palivem a Čtyřmi

experimentálními kanály 9 60 mezi palivem 19,6 JS,
- zóna s beryliovou neutronovou pasti 18,3 %,
- zóna s centrálním experimentálním kanálem 9 130 18,5 %.
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4.3* Maximální hustota toku tepelnýoh neutron! na jednotku výkonu
- zóna s vodním reflektorem:
v neutronové pasti 3,15 x 1O 1' n/cm2.s.Mff,
v aktivní zóně s neutronovou pasti 1,8 x 1O 1* n/cm .s.MW,
v aktivní zóně se čtyřmi experi-
mentálními kanály 1,13 x 1O 1 3 n/cm2.s.MW,
v reflektoru u dna horizontálních
kanálu do 0,46 x 1 0 1 3 n/cm2.s.MW.

- zóna s kombinovaným reflektorem berylium - voda:
v neutronové pasti 2,86 x 10 * n/cm .s.MW,
v aktivní zóně s neutronovou pasti 1,62 x 1 0 1 3 n/cm .s.MW,
v aktivní zóně se čtyřmi experi-
mentálními kanály 1,0 x 1 0 1 3 n/cm2.s.MW,
v reflektoru (u dna horizontálních
kanálu) 0,69 x 1 0 1 3 n/cm2.a.MW.

4.4. Maximální hustota toku rychlých neutronu (s energii nad 5»5 keV)
- zóna se čtyřmi experimentálními
kanály, reflektor voda 2,18 x 1 0 1 3 n/cm2.s.MW,

- zóna se čtyřmi experimentálními
kanály, reflektor berylium - voda 1,78 x 1 0 1 3 n/cm2.s.MW.

Uváděné hodnoty fyzikálních parametru aktivní zóny vycházejí z ů-
dajú obsažených v sovětském projektu* Tyto údaje budou nadále do-
plňovány a upřesňovány na základě provedených experimentu*

5. Základní přínos rekonstruovaného reaktoru

Základním přínosem rekonstruovaného reaktoru je pětinásobné zvý-
šeni neutronového toku, tj. na hodnoty řádu 1 0 1 4 n/cm2.s při vý-
konu 10 M». Při použiti beryliové neutronové pasti se neutronový
tok v pasti zvětšuje na hodnotu více než 3 x 10 1* n/cm2.s. fyto
parametry aktivní zóny, zvláště relativně tvrdé spektrum s převa-
hou rychlých neutronu na palivu a v experimentálních kanálech
0 60, umístěných mezi palivem, a naproti tomu relativně vysoká
hodnota toku tepelných neutronu při použiti neutronové pasti, vy-
tvářejí předpoklady i pro velmi náročné experimenty* Dimenzování
chladicích okruhu i provedená úprava aktivní zóny umožňuji do-
sáhnout v budoucnosti tepelného výkonu reaktoru i vyššího než
10 Mff. Vzhledem k tomu, že v reaktoru OTR-S bylo možno před re-
konstrukci provádět ozařovacl experimenty pouze mimo oblast pali-
va, lze za významný přinos rekonstrukce považovat i skutečnost,
že prostřednictvím čtyř dlouhých vytěsňujících sekci pro experi-
mentální kanály 0 60 a beryliové neutronové pasti, popř. centrál-
ní experimentální kanál relativně velkého průměru, se stává pro
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experimenty dostupnou vlastni střední část aktivní zóny reaktoru.

Rovněž zvýšeni vlka a plošiny reaktoru zlepšuje podmínky pro in-
stalaci experimentálních zařízeni, i když při ponecháni dosavad-
ních otočných vík reaktoru je přístup pod víko stále obtížný a
pro náročné montáže nebo demontáže experimentálních zařízení bude
nutno, tak jako dosud, demontovat v některých případech malé víko.
Tato nevýhoda je na druhé straně vyvážena zachováním dosavadního
souřadnicového systému a dosavadního umístěni zakládacího mecha-
nismu, který umožňuje nastaveni na kteroukoliv buňku v aktivní
zéně i na pomoaná zařízení pod vlkem reaktoru (skluzavky do vyml-
raclho bazénu, skluzavky do horkých komor, odkládací a přípravné
ozařovacl kanály). Změna systému vík je velmi náročným problémem
a je z technologického a zejména stavebního hlediska neproveditel-
ná. Proto bylo rozhodnuto ponechat dosavadní otočná vlka a pouze
je zvýšit o 50 cm.

Z ekonomického hlediska je možno za další přinos rekonstrukce po-
važovat efektivnější využívání paliva. Dřivé používané palivo ty-
pu EK-10 s obohacením 10 % dovolovalo maximální vyhořeni okolo
20 J6, zatímco nové palivo typu IRTlf s obohacením 8 % dovoluje
při použiti beryliového reflektoru dosáhnout vyhořeni 40 až 45 %.
Značný význam pro zlepšeni ozařovacl služby při zakládáni ozařo-
vacích schránek a jejich vytaženi z ozařovacich kanálu bude mít
i instalace nového zakládacího zařízeni DORA, které má podstatně
zlepšit ozařovací techniku a podmínky ozařováni.

Lze tedy konstatovat, že uvedená zlepšení technických i fyzikál-
ních parametru zařízení a lepši využívání paliva přinášejí v sou-
hrnu mnohem lepši podmínky pro prováděni experimentálních prací,
umožňuji podstatně zkrátit časy potřebné pro realizaci experimen-
tu vyžadujících dosaženi vysokých dávek a přinášejí zároveň znač-
ný ekonomický efc2ct.
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VtZKUM A TfROBA RADIOMUKIIDICKÍCH A RADIOFASMACEOTICKÍCH PREPARAT&

L. Eronrád, K. Svoboda
dstav jaderného výzkumu, Bel

1. Ovod

Růst spotřeby radlonuklidických a radiofaraaeeutiokých prepa-
rátů je T současné době celosvětovým jeven. Zcela obecně lze říci*
že čin rozvinutější je technická úroveň dané ženě, tlm vyšší je
i úroveň spotřeby radionuklidú. Používáni radionuklidu v jednotli-
vých hospodářských odvětvích má rovněž pro razné země podobný cha-
rakter, tj. zvlášť velký význam máji zejména rcdionuklidické diag-
nostické a terapeutické metody ve zdravotnictví a významné ekonomic-
ké přínosy má používáni radionuklidických preparátu rovněž např.
v geologii, hornictví, hutnictví, chemii, strojírenství, vodním
hospodářství, dopravě, sklářstvl, protipožární ochraně, potravinář-
ství a zemědělství. Velký význam aá také používání radionuklidic-
kých preparátu ve vědě a výzkumu, kde zejména v biologii umožňuje
získáváni jinak nedostupných poznatku.

Celosvětové trendy v používáni radionuklidických a radiofaraa-
ceutických preparátu jsou plně platné i pro naši republiku. Úměrně
s rozvojem aplikaci radionuklidu a růstem počtu pracovišť, která jo
používají, se zvětšuje i spotřeba radionuklidu a služeb nezbytných
pro zajištěni jejich použiti. Názorný přiklad této skutečnosti uka-
zuje tab. 1, v niž je uveden růst počtu pracovišť používajících ra-
dionuklidy.

Tab. 1. Počty pracovišť v jednotlivých letech

Rok
Počet
pracovišť

1955

40

1960

176

1970

411

1973

460

odhad
1980

600

titěrně s přibývájicia poStea pracovišť dochází i k velkému
růstu spotřeby preparátů. 7 letech 1953 až 1956 se jejich spotřeba
pohybovala řádově v desítkách Ci ročně, v letech 1958 až 1959 do-
sahovala jii řádově stovky Ci a od roku I960 dokonce tisíce Ci roč-
ně. Průzkum výhledové spotřeby provedený v některých resortech pro
r. 1980 ukázal, že lze předpokládat spotřebu asi 100 000 Ci ročně
a po roce 1990 až 200 000 Ci ročně.
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Největší spotřebu radionuklidů ve formě radiofaraaceutickýob
preparátu vykazuje nukleární lékařství. Použiti těchto preparátu
v lékařství umožňuje provedení včasných a přesnějších diagnóz, v řa-
dě případu pak poskytuje vyšetřujícínu lékaři zcela unikátní poznat-
ky jinými metodami nedostupné. Navíc jscu tyto metody vyšetřeni bez-
bolestné. Tyto skutečnosti jsou zřejmě důvodem velkého vzrůstu spo-
třeby radiofarmak, která jde ruku v ruce s růstem počtu nukleárně
medicínských vyšetřeni. Názorný přehled prudkého rozvoje tohoto
oboru ukazuje tab. 2, uvádějící rust počtu nukleárně medicínských
vyšetřeni během páté pětiletky.

Tab. 2.Počet nukleárně medicínských vyšetřeni
letech páté pětiletky

jednotlivých

Sok

1971
1972
1973
1974

Počet vyšetřeni

40 000
70 000

100 000
120 000

%
100
170
250
300

Po roce 1980 se očekává, že se počet nukleárně medicínských
vyšetření v SSSR přiblíží hodnotě pil miliónu. S timto zvyšujícím
se trendem polítá i ministerstvo zdravotnictví při zřizování no-
vých oddělení nukleární medicíny. Sít krajských oddělení nukleární
medicíny je již více méně dobudována a počet okresních odděleni
nukleární medicíny (jichž je v současné době 31) se má během šesté
pětiletky zhruba zdvojnásobit.

2. Výroba radionuklidických preparátů v flSSR v období do r. 1972

Výrobu radionuklidických preparátů v tomto období zajišťoval
v SSSR Ostav pro výzkum, výrobu a využiti radioizotopů (tfVWR)
a Ostav jaderného výzkumu ČSAV (ÚJV-ÍSAV), Vzhledem k tomu, že
ÚVWR neměl bezprostředně k dispozici žádný ze zdrojů umělých ra-
dionuklidů, byla v tomto ústavu v oblasti produkce hlavni pozor-
nost věnována výrobě značených sloučenin z dovážené radioaktivní
suroviny. Šlo zejména o výrobu sloučenin značených C a %, v poz-
dějil době i jodhippuranu - 1 3 1 J a bengálské červeně - 1 3 1J.

V ÚJV-flSAV byla zpočátku zajišťována ozařovací služba na
reaktoru a v pozdější etapě (od r. 1960) i rutinní výroba někte-
rých radioaktivních preparátů. Byly to zejména sloučeniny fosfo-
ru - 3 2P a siry - 3 5 S , v menši míře také některé sloučeniny dalších
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radionuklida, např. sodíku - 2*Na, mědi - ̂ Cu, draslíku - *%,
rtuti - 20^Hg, selenu - 7^Se. Pro přípravu těchto radionuklidů byl;
vypracovány výrobní postupy a odpovídající technologické předpisy.
Pro řadu dalších radionuklidů a jimi značených sloučenin - *'J,
1 9 8Au, 2 0 3Hg, 1 9 7Hg f

 7 5Se, ^ Ol apod. - byly vypracovány výrobní
předpisy, a i když nedošlo k realizaci rutinní výroby, bylo v mnoha
případech dosaženo až stadia zkušebního provozu.

Kromě preparátu vyráběných na základě ozařováni v reaktoru
byly • případě potřeby připravovány také radionuklidy ozařováním
na cyklotronu. Byly to především: mangan - -* Hn, stroncium - "sr,
v menší míře generátor 8 7Yt - 8 7 nSn, fluor - 1 8F a další.

Rutinní výroba radionuklidických preparáta v ÚJV-SSAV byla za-
stavena v roce 1969. Důvodem byl jednak malý odbyt vyráběných pre-
parátu a 8 tím související náklady na jejich výroba (v případě re-
aktorových radionuklidů)( jednak nevhodný režim ozařování na cyklo-
tronu, který znemožňoval realizaci pravidelných dodávek.

3. Současný stav ve výrobě radionuklidických preparátu

7 současné době se většina radionuklidických radiofarmaceutic-
kých preparátu dováží ze zahraničí, zejména z SSSR, NDR a PIK, ve
značném objemu však také z Anglie. Vlastni výroba radionuklidických
preparáta je realizována v flVWR a ÚJV. Selimitačnl dohodou z roku
1973 mezi těmito ústavy bylo určeno, že výrobou některých radio-
farmaceutických preparátu se bude zabývat flJV. T průběhu roku 1974
byla zahájena výroba prvního RF preparátu - o-jodhippuranu - ***J
a v roce 1975 pak dalšího z významných radiofarmak - bengálské čer-
veně - 1' 1J. Jde p jedny z nejžádanějších preparáta, jejichž fi-
nanční podíl na celkové spotřebě přesahuje 30 %» Také další vzrůst
jejich spotřeby je poměrně značný, jak ukasuje tab. 3.

Tab. 3* Přehled spotřeby o-jodhippuranu - ^ J a bengálBké čer-
veně - 1 3 l J (v t i s . Kčs - v cenách roku 1976)

Rok

o-jodhippuran - ̂ J

bengál.červeň - i 5 1 J

c e l k e m

1974

1 620

-

1 620

1975

2 575

612

3 186

1976

2 842

675

3 517

1977 (výhled)

3 161

694

3 855

V průběhu jednotlivých let byla plně kryta poptávka po těchto
preparátech. Současně se dalšími organizačními a racionalizačními
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opatřeními dosáhlo toho, že se jejich výroba zajišťuje stále stej-
nýa počtem pracovníků, takže začátkem roku 1977 v souvislosti
9 přestavbou velkoobchodních cen mohla být cena obou preparátu
snížena zhruba o 20 %.

Další rozvoj výroby radiofarmak je zajišťován zařazením stát-
ního výzkumného úkolu "Vývoj nových radioaktivních preparátu pro
lékařské a biologické aplikace" do plánu šesté pětiletky. 7 koope-
raci 8 dalšími, zhruba dvaceti pracovišti z resortu ministerstva
zdravotnictví, ministerstva školství a ČSAV se předpokládá vyřeše-
ní postupů na přípravu nejžádanějších radionuklidú a jimi znače-
ných sloučenin (generátory "lío - " mTc a 1 1 3Sn - 1 1 3 mIn, jodid
sodný - ' J, bromsulfalein - ^ l j a Quman s e r u m albumin - * «f)«
Dále budou v rámci tohoto úkolu vypracovány postupy pro výrobu
souprav ke značeni preparátů techneciem - " mTc a indiem - *mIn
a souprav pro radioiiaunoanelýzu. Preparáty, jejichž technologické
postupy budou v rámci úkolu vyvinuty, by se měly v budoucnu vyrá-
bět v Ústavu jaderného výzkumu, Ústavu radioekologie a využiti ja-
derné techniky, popř. v některých výrobních podnicích a MZD.

4. Základní podmínky výroby radionuklidických a radiofarmaceutických

preparátu

4.1.Jaderné reaktory jako ozařovací zdroje pro výrobu radionuklidú

Základním zdrojem pro výrobu radionuklidú je jaderný reaktor,
i když z teoretického hlediska nebo pro výzkumné účely je možné
produkovat některé radioaktivní izotopy rovněž pomoci neutronových
zdrojů nebo urychlovačů částic. Dalším vhodným zdrojem radionukli-
dú je středně energetický cyklotron poskytující proudy částic nad
100 ^oA; jeho hlavním úkolem v současné době je však především
dopisovaní reaktorové produkce takovými radionuklidy, které lze
jinak získat jen obtížně nebo vůbec ne.

V současné době jsou v íSSR pouze dva reaktory, v nichž je
možno vyrábět radionuklidyt reaktor WH-S v ÚJV Řež a reaktor
elektrárny A-l v Jaslovských Bohunicích.

Těžkovodní reaktor Jaderné elektrárny A-l poskytuje toky
neutronů, které umožňuji připravit radioaktivní preparáty o vyso-
kých měrných aktivitách, vhodných i pro nejnáročnější aplikace.
Základním úkolem reaktoru A-l je však výroba elektrické energie,
a proto zde není k dispozici rhodné zakládací zařízení pro mani-
pulaci se vzorky. I když podrobné studie ukazují na reáiaou mož-
nost ozařováni v jednom z technologických kanálů nebo v kanálech
avillové nádoby, i nejjednodušší úprava předpokládá zabudování su-
chého kanálu, což je poměrně složitá vývojově technická záleži-
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tost. Bez náročných úprav je možno provádět ozařováni pro výrobu
1^2Ir a 13>'sn tak, že se vzorky umisťuji přimo v palivových člán-
cích.

Z uvedeného vyplývá, že pouze reaktor 7VR-S v fieži umožňuje
připravu radioaktivních preparátu. Vhodně řešený systém zakládání
schránek do vertikálních kanálu, doplněný systémem pneumatické
pošty, dovoluje volit libovolně dlouhé ozařovacl intervaly. Rovněž
dosažitelné toky neutronu vyhovuji přípravě většiny radionuklidu
používaných v lékařství. Vhodný reaktor s potřebnými neutronovými
toky však není jedinou podmínkou úspěšné produkce radionuklidu.
Jednou z dalších podmínek je dostatečná ozařovacl kapacita. Výzkum-
ný reaktor jako takový není zařízení určené speciálně pro výrobu
radionuklidu* Proto mají tyto reaktory většinou omezené množství
míst v aktivní zóně nebo její blízkosti, kde lze ozařování provádět,
Ozařovací místa navíc nejsou rovnocenná a liší se dosahovaným to-
kem neutronů, lokální teplotou apod.

Přehled předpokládaných ozařovacích možnosti v rekonstruova-
ném reaktoru WE-S ukazuje tab. 4.

Tab. 4. Přehled ozařovacích možnosti v rekonstruovaném reaktoru
WH-S vhodných pro výrobu radionuklidu

Konfignace
aktivní zóny

AZ se čtyřmi
smyčkovými kanály
HgO-reflektor

AZ s pasti
neutronů
H2O-reflektor

AZ se čtyřmi
smyčkovými kanály
Be-HgO-reflektor

AZ 8 Be pasti
neutronů
Be-HgO-ref lcktor

Průměr ózařo-
vaclho kanálu

Počet ozařova-
cích pouzder,
které lze
umístit v oza-
řovacích kaná-

lech

0 60 mm

46

38

8

—

0 44 mm

24

24

62

62

0 16 mm

17

17

17

17

Uvedený přehled ukazuje, že počet ozařovacích míst v reaktoru
WH-S je poměrně značný, a jak bude dále podrobněji rozvedeno, po-
stačuje pro připravu rozhodujícího sortimentu radionuklidických
preparátu.
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4.2.Režim provozu ozařovacího zařízení

Další velmi důležitou podmínkou pro úspěšnou rutinní výrobu
radionuklidu je vhodný režim chodu ozařovacího zařízení. Převážná
většina radionuklidů v současné době používaných je krátkodobá a
jejich výroba vyžaduje určitý (v závislosti na frekvenci dodávek),
předem daný cyklus nepřerušovaného chodu reaktoru a přestávek v oza-
řováni. 7 závislosti na tomto cyklu je možno stanovit sortiment ra-
dionuklidu přicházejících v úvahu pro výrobu, a naopak pro daný
sortiment výrobku je nezbytné zajistit odpovídající režim chodu re-
aktoru. Současně však nelze uvažovat, že by produkce radionuklidu,
ač sama o sobě společensky velmi důležitá a ekonomicky prospěšná,
mohla zcela zaplnit program reaktoru, a proto je nutno vždy uvažo-
vat o režimu jeho chodu v souvislosti s jinými výzkumnými a vývojo-
vými programy. Kompromisní řešení, k nimž tak dochází, značně zne-
snadňují možnost pravidelných dodávek radionuklidu.

4.3.Zpracováni ozářených vzorku

iž na několik málo výjimek se radioaktivní látky nepoužívají
ve formě ozářených vzorku bezprostředně expedovaných spotřebiteli.
Dalším rozhodujícím momentem každé výroby radionuklidu je tedy ná-
sledné zpracováni vzorků po ozáření. Toto zpracování je nezbytné
provádět v odpovídajících radiochemických laboratořích a komplexní
zajištěni výroby daného preparátu vyžaduje i řešeni této otázky.
Zcela speciální požadavky v tomto směru kladou tzv. radiofarmaceu-
tické preparáty, u nichž kromě běžných požadavků na zpracování ra-
dioaktivních látek musí být navíc dodržen i přesný technologický
postup, preparát podléhá schvalovacímu řízení orgánů ministerstva
zdravotnictví a musí odpovídat lékopisným požadavkům.

Dostatečným množstvím horkých a polohorkých komor vhodných po
některých úpravách i pro přípravu radiofarmaceutických preparátu
disponuje v SSSR pouze ÚJV.

Výhledy spotřeb radionuklidu a možnosti jejich výroby v nejbliž-
ších letech

Sortiment radionuklidických preparátů dovážených do naši re-
publiky zahrnuje v současné době více než 400 položek. I v přípa-
dě, že se omezíme pouze na radionuklidy vyráběné na reaktorech,
jde o více než 50 preparátů. Sada z těchto preparátů se však objed-
nává jednorázově nebo v malých finaniSnich objemech. Podrobný roxbor
spotřeb všech reaktorových r&dionuklidů ukázal, že je vhodné zamě-
řit se jen na několik rozhodujících preparátů, které dnes již mají
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dostatečně velkou spotřebu nebo a nichž lze z vyhodnoceni meziroč-

ních nárůstů očekávat významy přinos v budoucnu.

Přehled těchto radionuklidů s udáním finančního objemu jejich
spotřeby v letech 1972 až 1974 je uveden v tab. 5»

Tab. 5. Finanční objem spotřeby nejdůležitějších preparátu

v letech 1972 - 1974 (v tis. Kčs)

Sku-

pina

1.

2.

3.

Radionuklid

32p

5 1Cr

1 3 1J
1 3 3Xe
1 6 9Tb

82^*

1 9 7ne
193to

51cr
58 0 o

125J(org.prep.)

0 e 1 k e •

S o k

1972

497

233

855
583

136

2 027

277
14

241

22

224

214

11

91

189

9 874

1973

805

254

1 502

585

212

2 243

263

13

164

48

227
226

7
102

144

10 682

1974

950

255
2 124

709

230

1 981

324 .

111

186

68

292

136

9

134

139

12 601

Ve skupině 1 jsou uvedeny radionuklidy tvořící rozhodující
část spotřeby radioauklidiolcých • radiofaraaceutickýoh preparátu.
Vzhledem k jejich použiti v lékařství lse u niob očekávat dlouhodo-
bý vzrůst spotřeby; většinou jde o radiofaraaceutické preparáty. Do
drahé skupiny jsou zařazeny radionuklidy, které aajl prakticky vy-
rovnanou spotřebu a nepředpokládá se její dalii růst* Ve třetí sku-
pině pak jsou zařazeny preparáty* které - 1 když splňuji požadáVek
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dostatečné spotřeby a vykazují i určitý růst - nejsou vhodné k zařa-
zení do výrobního programu vzhledem k tomu, že jejich technologie je
příliš složitá nebo na jejich výrobu jsou specializovány jiné země
RVHP.

Z meziročních nárůstu a se zřetelem na uplatnění jednotlivých
preparátů při různých druzích vyšetřeni byl proveden odhad jejich
spotřeb pro rok 1980. Z rozboru nezbytných ozařovacích podmínek a
výrobních technologii vyplývají pak nezbytné požadavky pro optimální
zajištění jejich výroby. Souhrnný přehled těchto potřeb spolu s před-
pokládanými ekonomickými přínosy jsou uvedeny v tab. 6.

Tab. 6. Souhrnný přehled ekonomických přínosů a nejdůležitějších
požadavků pro radionuklidy vhodné k zavedení do výroby

Radionuklid

^ a . ^ K ^ b

^Cu.^Br
32p

51cr
99Mo-99*rc
113^.11311^

1 25j

"lj

1 6 % b

Souhrn

Ekono-
mický
přínos

164

880

505

14 500

2 120

1 308

12 400

850

359

33 086

Minimální
neutronový

tok
(n/cm2.s)

3.10"

i.ioi*

1.101*

1.10W

8.1013

1.101*

8.1013

8.1013

8.1013

s.io^-i.io1*

Optimální režim
chodu reaktoru
počet
dní o-
zařo-
váni

1-7

7

14

7

56

28

7

7

21

7
dni

počet
ozařo-
vání
ročně

26

12

6

24

3

6

26

26

6

26 X
ročně

Stíněné
labora-
torní
plochy

4

10

4-5

12

5-6

4-5

15

4-5

3

66

Počet
pra-
cov-
níků

2

2

2

10

2

2

11

2

1

34

Přehled těchto nejdůležitějších podmínek pro úspěšnou výrobu
radionuklidických a radiofarmaceutických preparátů ukazuje, že
z hlediska potřebného neutronového toku je možno uvažovat pro všech-
ny uvedené radionuklidy o ozařováni na reaktoru TVE-S. Nejvhodnější
režim chodu reaktoru by byl takový, při němž by ozařování probíhalo
sedm dni nepřetržitě s následnou maximální sedmidenni přestávkou.

Vzhledem k prostorovým a personálním možnostem oddělení radio-
nuklidů jsme se jak ve vývoji technologie, tak v přípravě výroby
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preparátů zaiaěřili především pouze na nejdůležitější, organické
sloučeniny snačené '*J, generátorů. ̂ Ilo-^^fe a generátoru
1 1'sn- 1 1^ mIa. Oyto preparáty představuji již v současné době vic
než 40 % finančního objemu všech reaktorových radionuklidických pre-
parátů spotřebovaných v CSSR. Vývoji jejich technologie je proto
právě*, v plánu výzkumu věnována maximální pozornost. Pro zabezpečeni
jejich výrob? se v současné době provádí první etapa rekonstrukce
objektu 250 tak, aby přestavitelné boxy byly upraveny přímo pro po-
třeby technologie výroby jednotlivých preparátu. Zaváděni výrob pre-
parátů bude probíhat postupně po ukonSeni vývoje jejich technologie
• po dokončení úprav jednotlivých boxů*

6. Závěr

Zajištěni dodávek hlavních radionuklidických a radiofarmaceutických
preparátů vlastni výrobou pro potřeby flSSR je zcela reálné, i když
bude nezbytné při zaváděni výroby překonat řadu obtíži při vývoji
technologie* zajištěni poloprovozu, preklinických a klinických zkou-
šek a konečně zejména pravidelnosti výroby. Pokud však budou tyto
problémy uspokojivě vyřešeny, lze zajistit vlastni výrobu zhruba
40 až 50 % celkové spotřeby radionuklidických preparátů a význačně
tak přispět zejména ke zlepšeni lékařské péče o naše pracující.
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INZENťRSKt RADIAČNÍ VfZKUM V REAKTORU WR-S ÚSTAVU JADERNÉHO
VtZKUIlU

7. Rýpar, J. Burian, Z. Hrdlička
Ústav jaderného výzkumu, fiež

1. Úvod

Koncepce rozvoje jaderné energetiky v SSSR navazuje přede-
vším na výsledky tohoto oboru v SSSR, přičemž Československu při-
padá významný okol ve spolupráci jak při výrobní realizaci, tak
v oblasti výzkumně vývojových prací.

Rovněž v celkovém rozvoji technického využití jaderné energie
v nejrůznějších oblastech národního hospodářství se čs. vědecko-
výzkumná základna podílí nemalou měrou.

V tomto referátu jsou uvedeny tři příklady z prací, jimiž se
zabývá úsek jaderné energetiky Ústavu jaderného výzkumu v fieži
v rámci inženýrského radiačního výzkumu v reaktoru WR-S.

2. Výzkum režimu primárního okruhu W E R

V souladu se světovým vývojem i potřebou a možnostmi Č*SSR
v oblasti lehkovodních reaktorů je nezbytné zvládnout výstavbu ja-
derných energetických bloku a výkonem vyšším než 440 MW při sou-
časném zvýšeni úrovně jaderné bezpečnosti. Největší podíl výzkumně
vývojových prací prováděných v flSSR je zahrnut do komplexního úko-
lu "Jaderné elektrárny a teplárny s lehkovodnimi reaktory", koor-
dinovaného závodem Výstavba jaderných elektráren - Skoda, Plzeň.
Ve spolupráci s pěti dalšími oborovými podniky jsou řešeny dílčí
úkoly pro osvojeni systému elektráren W S B 440 a pro osvojeni bu-
doucího bloku W E E 1000; v součinnosti se třemi výzkumnými a pro-
jekčními organizacemi jsou řešeny problémy řízeni jaderné elekt-
rárny, bezpečnosti primárního okruhu a prováděny vývojové projekč-
ní práce.

Práce na výzkumu režimu primárního okruhu pro účely lehkovod-
niho programu jsou v ÚJV prováděny od r. 1971. Využívají experi-
mentální smyčkové základny pocházející z dřívějšího výzkumného
těžkovodniho programu, vybudované kolem roku 1966. Vybaveni vý-
zkumné základny se stále prohlubuje a zdokonaluje v souladu s ros-
toucími nároky výzkumné tematiky a v současné době jsou k dispozi-
ci tato zařízenit
- středotlaká reaktorová vodní smyčka RVS-2 (6,5 MPa, 200°C,

2 t/h) s aktivním kanálem v buňce 14/6 aktivní zóny reaktoru
WR-S,
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- reaktorová sonda s pneumatickou poštou PRS pro nezávislé, časově
přesně vynesené ozařovací expozice objektů 0 6 mm,

- vysokotlaký stend 20 MPa, 350°C pro výzkum čidlové techniky,
- probíhá výstavba reaktorové vodní smyčky RVS-3 (18 MPa, 350° C,
10 t/h) řízené počítačem ADT 4100.

Experimentální program je rozvíjen v široké kooperaci a opírá
se o pracovní plán vědeckotechnické spolupráce RVHP, téma 1-1.3
"Vodní režimy, úprava vody a problémy těsnosti paliva". Hlavními
spolupracujícími pracovišti v íSSR při řešeni úkolu jsou EGŮ Pra-
ha, VJUPV CKD Dukla, VĎEE Hradec Králové, SVÚOM Praha, VOCHZ Brno,
ZVJE Skoda Píseň, vedle projekčních a dodavatelských organizaci
zajišťujících výstavbu experimentálního zařízení reaktorové smyč-
ky.

V dalším textu jsou charakterizovány hlavni výsledky prací ve
výzkumu režimu primárního okruhu WER ve třech rýsnamných oblas-
tech.

2.1. Vývoj metody odstraňováni korozních produktu magnetovými filtry

7 součinnosti s EGÍ Praha a V0UPV CKD Dukla probíhá vývoj
metod úpravy vody primárního okruhu magnetovým filtrem. V r.1975
byla zhotovena a vyzkoušena první varianta elektromagnetického
filtru 0,5 t/h, 6,5 MPa, 200°C, která byla podrobena zkouškám
v reaktorové smyčce RVS-2. Byla prokázána dobrá účinnost filtrace,
ale současně malá spolehlivost elektrické části s cívkou vinutou
pevným měděným vodičem.

V r. 1976 a 1977 bylo použito nové provedeni vinutí trubko-
vým vodičem chlazeným průtočnou vodou. S novým uspořádáním byly
provedeny úspěšné zkoušky v elektrárně Prunéřov. Účinnost magneto-
vého filtru v zachycováni korozních produktů se pohybuje kolem
70 %, což při velmi malém tlakovém spádu na filtru (nižším než
0,1 at) je uspokojivá hodnota.

Vývoj elektromagnetického filtru a jeho aplikace je předmětem
trojstranné spolupráce flSSR - SSSR - BIB v rámci RVHP s koordino-
vaným programem aplikace v Z. a II. okruhu WER. Plltr je způsobi-
lý k začleněni do systému programového řízeni vodního režimu pri-
márního okruhu. Základní program výzkumu v oblasti aplikace
elektromagnetického tlakového filtru v primárním okruhu W E R za-
hrnuje problémyt
- stanoveni účinnosti filtrace při různých stavech vodního režimu;
vliv radiačních změn korozních produktů na charakteristiku filt-
račního pochodu; ověření spolehlivosti práce filtru při plných
parametrech primárního okruhu WER,

- stanovení účinnosti zachyceni doprovodných korozních produktů
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spolu s magnetitem a objasnění stupně zachycení korozních pro-
duktu nerezavějící oceli,

- rozpracování koncepce zapojení magnetického filtru v systému
úpravy vody a vývoj systému řízeni a jištěni provozu filtru.

Při realizaci naznačeného výzkumného programu mají zkoušky
prováděné na experimentální reaktorové smyčce výhodu v pružné vol-
bě experimentálních podmínek, obtížně uskutečnitelných v provozu
jaderné elektrárny. Připojení zkušebních modelu magnetického filt-
ru do okruhu některé z jaderných elektráren má ovšem význam k sou-
stavnému ověřeni poznatku získaných předejhozim výzkumem.

2.2. Metodika radiačních experimentu a jejich kontroly v tlakovodním
okruhu

Technické využiti elektrochemických metod přímého měření
v tlakovodních radiačních okruzích je podmíněno úspěšným vyřeše-
ním spolehlivé průchodky elektrických signálu z tlakového prosto-
ru snímače. Tuto klíčovou část vyvíjí na bázi slinutého korundu
v kooperaci IJJV, Řež (funkční zkoušky) a VÚ elektrotechnické ke-
ramiky, Hradec Králové (kovokeramické části). Zkoušky jsou pro-
váděny na vysokotlakém zkušebním stendu 20 MPa/350° C.

Při zkouškách řady konstrukčních variant kovokeramických
průchodek se dosáhlo výrazného pokroku zavedením dutých kovových
jader zapuštěných v keramickém izolantu, umožňujících připojeni
měrných elektrod bez parazitních kovových částí. Byly nalezeny
nejspolehlivější konstrukční materiály, tvary a oostupy pájení ko-
vu s keramikou. Jako nejperspektivnější se jeví kovokeramická prů-
chodka s dutými jádry z kovaru nebo niklu, připájenýsd. ke kerami-
ce. Úspěšně ověřené průchodky byly uplatněny v konstrukci konduk-
tometru a korozimetru MPO.

2.3. Technologický výzkum režimů primárního okruhu

7 prvém období prací byly provedeny osvoj ovací rozbory prob-
lematiky vodních režimů tlakovodnich reaktorových okruhů. Byly
realizovány předepsané vodní režimy v podmínkách experimentálních
vodních smyček a prováděn soustavný výzkum radiolytických změn
v teplo3aěnném prostředí. 7 r. 1976 byl na sympoziu RVHP přednesen
závěrečný referát s vyhodnocením výsledků výzkumu radiolytických
přeměn jódu v I. okruhu. Ukázalo se, že roztok 10~* jódu je
v krátké době několika hodin v podstatě převeden na netěkavé for-
my.

Při smyčkových experimentech v reaktorovém smíšeném zářeni
i při ozařování ve zdroji gama bylo shodně nalezeno, ře při labo-
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ratornl teplotě snižuj* přítomnost kyseliny borité v teplosměnnén
prostředí do značné míry rozklad čpavku, který je přidávanou sou-
části prostředí. Technicky významná souvislost radiolýzy čpavku
a koncentrace kyseliny borité bude ověřena i při vyšší teplotě.

Pomoci reaktorové sondy PRS je ověřována charakteristika mě-
řiče vysokých dávek zářeni v oblasti 0,3-10 USy, zhotoveného na
bázi pevné kyseliny jantarové v r. 1976.

Plné experimentální řešeni uvedených problému (a řady dal-
ších) umožni nová reaktorová vodní smyčka (19,6 MPa/35O°C) s plá-
novaným provozem od r. 1979* Dojde k podstatnému rozšířeni výběru
řešených problému, přičemž úkoly budou formulovány se zřetelem na
potřebné realizační výstupy, zejména v těchto oblastech:
- vývoj koncepce nových technologických uzlu a systému k řízení
režimu primárního okruhu,

- stanoveni a ověření podmínek bezpečnosti při přechodových sta-
vech provozu primárního okruhu a při extrémních podmínkách po-
vlaku palivových článku,

- vývoj a zavedeni speciálních metod kontroly prostředí radiační-
ho tlakovodního okruhu.

3. Experimentální výzkum v oblasti fyziky stíněni

Práce v oboru stíněni jaderných reaktora mají v ÚJV dlouhole-
tou tradici a rozvíjejí se jak v oblasti výpočtové, tak i v oblas-
ti experimentální.

Základním prostředkem k prováděni experimentálních prací je
reaktor WR-S. Pro vývoj detektoru se využívá ozařováni v aktivai
zóně, na horizontálním kanálu se ověřují experimentální metodiky
a k některým pracím se využívá prostor tepelné kolony reaktoru.

V letech 1973 až 1976 byla provedena série měřeni v rámci
úkolu "Tývoj rychlého sodíkového reaktoru". Po dohodě se sovětský-
mi specialisty byl vybrán problém průchodu neutronu sodíkovým po-
trubím a některých experimentálních měření se účastnili pracovni-
ci ústavu FBI Obninsk SSSR.

Průchod neutronů sodíkovými kanály je problémem, který nebyl
dosud uspokojivým způsobem popsán* Přitom na přesném určeni neutro-
nových toků v oblastech vzdálených od aktivní zóny závisí mnoho
důležitých informaci, především aktivace materiálu výměníku, se-
kundárního chladivá, tepelné zdroje kolem kanálu apod.

Pozornost byla proto zaměřena především*
- na zjištěni zákonitosti průchodu neutronů přímým válcovým sodí-

kovým potrubím a potrubím s ohybem,
- na studium vlivu mezer a izolačních materiálů kolem kanálů na
průchod neutronů,
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- na ověřeni doporučených konstrukčních úprav zlepšujících primár-
ní potrubí z hlediska průchodu neutronu.

Erperimentální měření bylo uskutečněno v prostoru tepelné ko-
lony reaktoru WP-S na maketě sodíkového potrubí, složené z filtru
a deseti měřicích sekci. Základní částí měřici sekce je sodíkové
jádro 0 40 cm v tenkostěnné hliníkové nádobě, obklopené ocelovým
potrubím tloušťky 1 cm. Další vrstva 6 cm miiže být buď tepelné
ocelové stíněni, nebo tepelná izolace ze skelné vaty, nebo mezera.
Potrubí je obklopeno betonovým stínícím prostředím.

V rámci experimentu bylo třeba řešit mnoho různorodých prob-
lému. Byly to některé základní otázky, například jaké je spektrum
neutronů vstupujících do potrubí rychlého reaktoru, vliv sodíku na
spektrum neutronů, výchozí spektrum reaktoru V7R-S a způsoby jeho
úpravy filtry, fiada dalších problémů souvisí přímo s realizací ex-
perimentu na reaktoru, např.: pozadí zářeni gama při měřeni, ohřev
sodíku vlivem zářeni, aktivace materiálů.

Pro vyhodnocení experimentu je třeba získat informace o prů-
chodu neutronů v širokém energetickém rozmezí. Tato měření byla
uskutečněna pomoci těchto metod pro detekci neutronů:

a) detekce neutronů s energiemi nad 0,2 MeV scintilačnlm spektro-
metrem neutronů s krystalem stilbenu,

b) proporcionální vodíkový počítač, který byl využíván v oblasti
10 keV - 0,7 MeV,

c) spektrometr typu Bonner Ball. Detektorem tepelných neutronů je
polovodičový detektor s radiátorem Li,

d) miniaturní počítače BF,,
e) miniaturní štěpné komory,
f) sada aktivačních rezonančních indikátorů složených z fólii Au,

In, W, Mn, Mo, Cu, Cl.

Na základě měřeni byly získány velmi rozsáhlé výsledky v řa-
dě kót makety sodíkového potrubí. Výsledky byly porovnány 8 průbě-
hy určenými pomoci programů založených na metodě Uonte Carlo a me-
todě diskrétních souřadnic. ltezi experimentálními a teoretickými
výsledky bylo dosaženo dobré shody.

I když práce na zobecnění problému v současné době ještě po-
kračují, je možno učinit závěr o dosavadním stavu experimentál-
ních i výpočtových práci. Dnes již je možno navrhovat primární so-
díkové potrubí z hlediska průchodu neutronů s dostatečnou přesnos-
tí. Pro zlepšeni konstrukce je možno doporučit bórování tepelné
izolace kolem potrubí, vkládáni železných vložek do mezikruhového
profilu, popř. doplnit kolem potrubí vhodný materiál s vysokým ob-
sahem vodíku.



4-. Neutronová radiografie na reaktoru WR-S

V minulé pětiletce bylo na reaktoru WR-S v rámci úkolu stát-
ního plánu technického rozvoje vybudováno neutronografické praco-
viště, které má v současné době metodické i technické prostředky
k uplatněni ve všech známých směrech aplikace této metodiky. Jsou
osvojeny prakticky všechny známé zobrazovací postupy:
- přímá konverze s rentgenografickým filmem, při níž se používá

gadoliniového konvertoru a podtlakových expozičních kazet,
- přímá konverze se světlocitlivym filmem a konvertorem

GdgOgS i Tb,
- přímá konverze s nitroceluljzovým filmem Kodak GA-80-5,
- nepřímá konverze (přenos) na rentgenový film s použitím konverz-
ních materiálu fly, In, Au,

- přímé zobrazeni "on line" s použitím neutronovizualizačniho pře-
váděče ča. výroby s televizním řetězcem.

Poslední zařízeni je první toho druhu ve státech RVHP a pro-
vedené testy ukazuji, že v zobrazovací kvalitě nezaostává za svě-
tovou špičkou. Jako primárního luminofdru je použito Gd 2O 2S : Tb.

Významnou okolností, která rozšiřuje metodické a aplikační
možnosti, je osvojeni způsobu mikrodenzitometrického vyhodnocová-
ni radiogramu na registračním mikrodenzitometru US III firmy Joyce
Loebl ve STŮM Běchovice. Je nyní připojen na počítač a je používán
televizní procesor ke zpracováni videosignálu, přímému digitálnímu
vyhodnoceni po bodech nebo po sloupcích. Oba přístroje dovolují
objektivní vyhodnocováni radiogramu jak z filmového snímku, tak
i z televizní obrazovky.

Technickou základnu neutronografického pracoviště tvoři jed-
nak horizontální experimentální kanál, jednak tepelná kolona reak-
toru WR-S.

Horizontální kanál 0 100 mm s grafitovým konvergentním koli-
mátorem dává v rovině expozice, vzdálené 1 200 mm od tělesa reak-
toru, při kolimačnlm poměru 356 hustotu toku tepelných neutronu
1,12 • lO^n/^s (BQ£ a 16) a dávkovou intenzitu zářeni gama
10 B/h při tepelném výkonu reaktoru 6 MY. Uvedených parametru se
dosahuje při filtraci svazku monokrystalem Bi o tloušťce 90 mm.
Před ústím kanálu Je umístěn stíněný ozařovací prostor o světlosti
asi 500 x 500 mm* Užitný průměr neutronového svazku v expoziční
rovině je asi 150 mm. 7 kanálu je umístěn neutronovizualizační
převáděč, takže lze na něm podle volby pracovat kteroukoli z výš*
uvedených zobrazovacích metod.

Kolimačni zařízení na tepelné koloně je určeno především
k prozařováni vysoce radioaktivních objektu, jako např. ozářených
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palivových článku, kanálů experimentálních reaktorových smyček a
sond. Z tohoto požadavku vychází celá koncepce, která zajišťuje
dokonalé odstíněni expozičních prostor. Svislý stíněný kanál, kte-
rý je zaústěn bezprostředně za kónickým kolimátorem, umožňuje ex-
pozice objektu tyčového tvaru do průměru 90 mm a délky 250 mm při
jedné expozici bez přerušeni chodu reaktoru. Vertikálním poloho- '
vadlém lze dálkově měnit výškovou katu předmětu mezi jednotlivými
expozicemi. Dálkově je rovněž ovládáno zakládání konverzních fólií
a výměna neutronových spektrálních filtrů a filtrů absorbujících
zářeni gama. Konstrukce zařízeni umožňuje nastavit jako nejnižší
kolimačnl poměr hodnotu 220, již lze zvětšit volbou průměru clony.
Předpokládaná hustota neutronového toku v expoziční rovině je
10 1 V í 2 s při 6 llff.

S využitím popsaného metodického a technického vybaveni lze
na neutronografickém pracovišti realizovat tyto práce:
- defektoskopie a kontrola provozovaných palivových článků jader-
ných reaktorů do 0 90 mm,

- defektoskopie a kontrola experimentálních kanálů a zařízeni ak-
tivní zóny výzkumných reaktorů,

- kontrola vyhořeni palivových článků,
- kontrola obsahu hydridů v zirkoniovém pokrytí palivových článků,
- kontrola homogenity rozložení štěpných produktů při technologii
fixace radioaktivních odpadů,

- kontrola a defektoskopie kalibrováných výbušnin a neselhatelných
náloži,

- kontrola a identifikace munice, kriminalistická diagnostika,
- kontrola a defektoskopie komplexních elektrotechnických prvků

(soubory vodiče - izolanty),
- archeologická diagnostika,
- defektoskopická kontrola uzavřených radioaktivních zářičů,
- mezioperačni diagnostika při chirurgii kostních tumorů.
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AKTIVAČNÍ ANALÍZÁ S POUŽITÍM JADERNÉHO HEAKTORU

J. Kučera, I. Obrusnik
Ústav jaderného výzkumu, fiež

1. Ovod

Výzkum a vývoj jaderných reaktoři, jehož prvořadým úkolem je
získávání mohutných a perspektivních energetických zdrojů, přináší
s sebou i řadu významných poznatků a aplikaci v jiných vědních
oborech a oblastech národního hospodářství. Velkým přínosem je
i používání jaderného reaktoru jako mocného ozařovaciho zdroje
v aktivační analýze. Aktivační analýza s použitím jaderného reak-
toru se tak stala významnou metodou stopové analýzy, jejíž hlavni
přednosti je vysoká citlivost stanoveni prvku, takže je vhodná,
i tam, kde ostatní analytické metody selhávají. Kromě toho umožňu-
je stanoveni velkého počtu prvku v jednom vzorku současně, mnohdy
nedestrukčním způsobem. Pro tyto své vlastnosti nachází uplatněni
v rozličných vědních a technických oborech, ale zpětně i při ana-
lytické kontrole materiálů v jaderné technologii.

2. Princip metody

Aktivační analýza je moderní radioanalytickou metodou pro
stanovení prvků. Je založena na ozařování (aktivaci) vzorku jader-
nými částicemi a měření aktivity vytvořených radionuklidů. Účinkem
jaderných částic - neutronů, nabitých částic, kvant y- - na jádra
prvků přítomných ve vzorku dochází různými typy jaderných reakci
ke vzniku nuklidů, které jsou velmi často radioaktivní. Aktivita
takto vytvořených radionuklidů je za určitých předpokladů úměrná
koncentraci původně přítomných prvků, což je základem jejich kvan-
titativního stanovení. Kvalitativní identifikace prvků je pak za-
ložena na rozdílných jaderných vlastnostech vzniklých radionukli-
dů (druh a energie emitovaného zářeni, poločas rozpadu}.

K aktivaci lze využit všech druhů jaderných částic, avšak -
jak vyplyne z následující úvahy - z analytického hlediska má nej-
větší význam aktivace neutrony, tzv. neutronová aktivační analýza
(NA1).

Velikost vzniklé aktivity daného radionuklidů - a tedy i cit-
livost stanoveni příslušného prvku - je závislá zejména na hodno-
tách účinného aktivačního průřezu ©> a hustotě toku aktivujících
částic 0, které se mohou měnit v rozmezí mnoha řádů* Ostatní ve-
ličiny, na nichž závisí aktivita radionuklidů,můžeme měnit z tech-
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nickýeh d&vodů jen v omezenéa rozsahu.
NejvětSl účinné aktivační průřezy es. má většina prvků pro ja-

derné reakce (n, / ) s tepelnými neutrony. Nejmohutnějším zdrojem
neutronů, jak vyplývá z tabulky 1, je jaderný reaktor. NAA s po-
užitím jaderného reaktoru tedy představuje pro větáinu prvků pe-
riodické tabulky nejcitlivější variantu aktivační analýzy a pro
řadu prvků i jednu z nejcitlivějších analytických metod vůbec.

Tab. 1. Srovnání hustot toku neutronů poskytovaných jednotli-
vými zdroji

Zdroj
neutronů

Hustota toku
(n.B*2 a"1)

Izotopové
zdroje

10? - 1 0 1 2

Neutronové
generátory

10 9 - 1 0 1 3

252 0 f

(1 «S)

10 1 1

Jaderné
reaktory

1 0 « . 1 02C

liaze stanovitelnosti prvků při ozařováni hustotou toku tepel-
ných neutronů 10 ' n.n s po dobu jedné hodiny jsou uvedeny
v tabulce 2. Uvedené hodnoty platí v optimálních podmínkách měře-

Tab. 2. Meze stanovitelnosti prvků metodou NAA (hustota toku te-
pelných neutronů ÍO1? n.m"2 s"1, 1 hodina ozařování (1)

Mez stanovitelnosti

1 - 3 x 10- 6

4 - 9 x 10~ 6

1 - 3 x 10" 5

4 - 9 x 10" 5

1 - 3 x 10-*
4 - 9 x 10-*
1 - 3 x 10" 5

4 - 9 x 10" 5

1 - 3 x 10" 2

4 - 9 x 10" 2

1 - 3 x 10"1

4 - 9 x 10" 1

1 - 3
4 - 9
LO - 30

P r v k y

Dy
Ha
Kr,Rh,In,Eu,Ho,Lu
V,Ag,Cs,Sa,Hf,Ir,Au
Sc,Br,Y,'Ba,W,He,Os,U
Na,Al,0u,Ga,As,Sr,Pd,I,La,2r
Co,Ge,Nb,Ru,Cd,Sb,Te,Xe,Nd,Yb,Pt,Hg
Ar,Mo,Pr,Gd
Mg,Cl,Ti,Zn,Se,Ce,Tm,Ta,Th
K.Ni.Rb
F,Ne,Ca,Cr,Zr,Tb

Si.S.Fe
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ni aktivity. Do tabulky byly zahrnuty pouze ty prvky, které dáva-
jí reakci (n, /•) radionuklidy emitující zářeni f nebo pozitrony
a jejichž poločas je delší než pět sekund. Z přehledu mezi stano-
vitelnosti v tabulce 2 je zřejmé, jak širokou paletu prvku lze
metodou NAA stanovit i ve velmi nepatrných množstvích. Pouze ně-
které lehké prvky (H,He,li,B,N,O,F,Ne) nelze běžně stanovit akti-
vaci tepelnými neutrony, neboť jejich radioizotopy jsou příliš
krátkodobé (řádoví sekundy i méně) nebo nevznikají vůbec. Jiné
prvky, např. Ba a C,jsou nevýhodné pro příliš dlouhý poločas
vznikajících radioizotopu, Fb pro malý účinný aktivační průřez.
Sadu lehkých prvka (Be,B,C,N,O) lze však stanovit aktivací rych-
lými neutrony reakcemi (n,p), (n,oc), (n, 2n) aj., i když, vzhle-
dem k nižším účinným aktivačním průřezům těchto reakci, jsou meze
stanovitelnosti těchto prvku podstatně vyšší než u prvku středně
těžkých a těžkých při aktivaci tepelnými neutrony.

Absolutní způsob aktivační analýzy vyžaduje náročné stanove-
ní absolutní aktivity, kontrolu stálosti hustoty toku aktivují-
cích částic, přesnou znalost hodnot účinného aktivačního průřezu
o- a rozpadové konstanty \ a proto se ho používá jen zřídka.
7 praxi se stanovení prvku metodou NAA provádí ve většině případu
relativní metodou. Srovnává se aktivita analyzovaného vzorku bud*
s aktivitou standardu se známým obsahem stanovovaného prvku, nebo
s aktivitou monitoru neutronového toku, které byly ozářeny sou-
časně nebo za shodných podmínek.

3. Pracovní metodika

Podle pracovního způsobu rozlišujeme dva typy analýzyt
- NAA bez radiochemické separace, při niž je analýza nejčastěji
provedena nedestrukčně tak, že ozářený vzorek je přímo měřen
na vhodném detektoru. Tento způsob analýzy je často označován
jako instrumentální neutronová aktivační analýza (ZNAA).

- NAA s radiochemickou separaci, destrukční, při níž je ozářený
vzorek radiochemicky zpracován a měřené radionuklidy nebo ra-
dionuklidy působící rušivě jsou před měřením aktivity separo-
vány. 7 dalším textu budene tento způsob analýzy označovat jako
radiochemickou neutronovou aktivační analýzu (RNAA).

Schematické znázorněni obou analytických procesů je na ob-
rázcích 1 a 2.

3.1 NAA bez radiochemické separace

Metoda XNAA je z pracovního hlediska velmi jednoduchá, ne-
bof kromě přípravy vzorku, jeho ozáření a měřeni vzniklé aktivity

- 39 -



nevyžaduje SAdné jiné operace. Zmíněné operace jsou společné i pro
netodu RNAA, a proto si jich již nyní všinneme poněkud podrobněji.

3.1.1. Odběr a příprava vzorku k analyse

Metoda NAA má proti jiným metodám stopové analýz; přednost
v tom, že prakticky není zatížena chybou slepého pokusu, tzn. že
nejsou detašována stopová množství prvků přítomných v chemikáliích,
které jsou potřebné k provedeni analýzy. Proto je žádoucí zabránit
jakékoliv možnosti znečištění či ztrát i nepatrných množství prv-
ku ve vzorku před provedením ozařováni. Všeobecně je třeba dbát
na čistotu laboratorního prostředí, používat zvláštních metod od-
běru vzorku (nástroje z plastických hmot, odběr vzorku pomocí la-
seru aj.)» zvláštních metod homogenizace, uchováváni nebo sušeni
vzorku* Zvláštní pozornost je třeba věnovat i výběru materiálů pro
baleni vzorků k ozařování. Kromě požadavku vysoké čistoty musí být
tyto materiály odolné vůči radiačním změnám. K baleni vzorků se
používá pouzder nebo ampull, hlavně z polyetylénu, hliníku, grafi-
tu nebo křemenného skla. Požadavkům vysoké Čistoty nejlépe vyhovu-
je polyetylén, požadavkům vysoké radiační odolnosti grafit a kře-
menné sklo.

3.1.2. Ozařování

Možnosti stanoveni prvků metodou NAA závisí významným způso-
bem na mohutnosti neutronového zdroje. 7 jaderném reaktoru WR-S
v ÚJV v Seži je po rekonstrukci reaktoru dosahováno při výkonu
6 Utf hustot toku tepelných neutronů až 1 0 1 8 n.m~2 s"1. Největší
hustoty toku tepelných neutronů lze dosáhnout při ozařování v ak-
tivní zóně* 7 toato případě se však při aktivaci uplatňuji i rych-
lé neutrony, které působí i jiné jaderné reakce než (n,jf), a to
při stanovení některých prvků vede k nevítaným interferencím. Tak
např* radionuklid 2*Na vzniká kromě reakci (n, f) ze sodíku také
reakci (n,«) s hliníku. Selektivně lze ozařovat tepelnými neutro-
ny v tzv. tepelné koloně reaktoru, ovšem za cenu sníženi hustoty
toku neutronů vlče než o jeden řád.

Délka ozařování záleží zejména na poločasu rospadu radionuk-
lidů, vznikajících aktivaci hledaných prvků. Prvky produkující
krátkodobé radionuklidy lze selektivně stanovovat po krátkodobém
ozařováni (řádově sekundy, minuty), kdy aktivita vznikajících
dlouhodobých radionuklidů (poločasy řádově hodiny a delši) je
ještě zanedbatelná. Vzorky se dopravuji do ozařovaclho místa a
k měřícímu přístroji pneumatickým potrubním zařízením, nejčastěji
v polyetylénových pouzdrech. Krátkodobé ozařováni je velmi často
spojeno s nedestrukčnlm způsobem analýzy, nebof aktivace krátko-



dobých radionuklidu je selektivní a radiochemické separace často
ani neni možné provádět. Vzorky se měří přímo v ozařovacich poly-
etylénových pouzdrech, neboť tento materiál neobsahuje téměř žád-
né pr^Ky schopné aktivace.

Stanoveni prvku vytvářejících dlouhodobé radionuklidy vyža-
duje dlouhodobé ozařováni (řádově hodiny, dny). Z technických a
ekonomických důvodů však dlouhodobé ozařováni ani při aktivaci
radionuklidu s velmi dlouhými poločasy nepřesahuje dobu 100 ho-
din. Vzorky je nutno ozařovat v materiálech s velkou radiační
odolnosti - nejčastěji v křemenných ampulich nebo hliníkových či
grafitových pouzdrech. Ani jeden z těchto materiálu nevyhovuje
z hlediska vysokých požadavků na čistotu obalového materiálu a
vzorky muaí být k měření aktivity z ozařovacích pouzder vyňaty.
Vzorky, které podléhají během ozařováni radiačnímu rozkladu, vy-
tvářejí v ozařovacich pouzdrech určitý tlak a jejich přeneseni do
měřicích pouzder bývá často problémem. Aktivita dlouhodobých ra-
dionuklidu se měří po částečném nebo úplném vymřeni krátkodobých
radionuklidu, neboť jejich aktivita mnohonásobně převyšuje akti-
vitu dlouhodobých radionuklidu a znemožňuje měřeni* Tím se stano-
vení příslušných prvku metodou INAA prodlužuje na několik týdni.

Při ozařováni tepelnými neutrony často vzniká ve vzorku pest-
rá směs radionuklidu nebo některá ze složek vzorku se aktivuje do-
minantním způsobem, čímž je znemožněno stanoveni stopových prvku,
které bývá předmětem největšího zájmu. V takových případech je
výhodné pro stanovení prvku, které máji vysoké hodnoty rezonanč-
ních integrálů, použit selektivní aktivace nadtepelnými neutrony.
Neutrony vhodných energii se v tomto případě získávají použitím
absorpčních filtru z Cd,B,In,Au nebo dalších prvku. Tímto způso-
bem lze i u složitých typů vzorků, jakými jsou např. geologické
nebo biologické materiály, rozšířit možnosti stanoveni stop prvků
metodou INAA.

3.1.3. Měřeni a vyhodnocováni aktivity

; Radioizotopy vzniklé neutronovou aktivaci jsou obvykle sml-
1 šenými zářiči fl a f, vzácně čistými zářiči (i nebo y . V někte-

rých speciálních případech aktivační analýzy je možno detegovat
neutrony (využiti emise zpožděných neutronů).

Spektrum zářeni /» je spojité, což neumožňuje jednoduché
spektrometrieké rozlišeni několika složek. Proto se měřeni akti-
vity/% využívá v aktivační analýze pouze tehdy, je-li vzniklý
radionuklid čistým zářičem /* . Měřením zářeni /• po provedeni ra-
diocbemické separace lze také dosáhnout vyšší citlivosti stanove-
ni, než lze dosáhnout při použiti spektrometrie zářeni f . Pro
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měřeni zářeni /» se nejčastějl používají Geiger-MuUerovy trubice,
proporcionální počítače nebo acintilační detektory.

Spektrum zářeni f cá čárový charakter, a proto je vhodné
pro spektrometrické rozlišeni několika razných zářičů v jednom
vzorku. To je hlavním důvodem pro časté použiti spektrometrie zá-
řeni Y v aktivační analýze. V posledních letech, po zavedeni po-
lovodičových detektoru zářeni y- , je tento druh spektrometrie po-
užíván v aktivační analýze téměř výhradně.

Detektory zářeni fjsou založeny na třech základních interak-
cích s hmotou detektoru! fotoefektu, Comptónové rozptylu a tvorbě
pára. Pro spektrometrii má největší význam proces první, tj. fo-
toefekt, ostatní způsoby interakce vzniklá spektra spíše kompli-
kuji.

7 současné době se ve spektrometrii zářeni p obvykle použí-
vají dva základní druhy detektorů: scintilačni a polovodičové.
ScintilaČnl detektory mají větší účinnost detekce, ale horši ener-
getické rozlišeni. Proto se nyní v aktivační analýze používají
hlavní v* spojeni s radiochemickou separaci. Polovodičové detek-
tory, vyrobené nejčastěji z vysoce čistého germania a dřiftováné
lithiem* máji menši účinnost, avšak daleko lepší energetické roz-
lišeni. Těmito detektory lze současně měřit řadu radionuklidů,
což významnou měrou přispělo k rozvoji NAA bez chemické separace.

7 zásadě existují dva základní způsoby vyhodnocováni spekter
zářeni y . První způsob ("off line") je založen na akumulaci
spektra anohokanálovýa analyzátorem; pak jsou data přenesena děr-
nou nebo magnetickou páskou, popř. diskem, do velkého počítače.
Zde jsou nejprve vyhledány plky ve spektru a vyhodnoceny jejich
energie • plochy. V další fázi programu jsou nalezené energie při-
řazeny k příslušným radionuklidům a nakonec jsou vypočteny kon-
centrace jednotlivých prvků v analyzovaném vzorku. Nevýhodou to-
hoto způsobu zpracováni je nutnost převodu dat z analyzátoru do
velkého počítač*.

Při druhém způsobu vyhodnocováni jsou získané informace
("on line") předány přímo do paměti počítače, který je.součásti
analyzátorového systému, a jsou ihned zpracovány a vyhodnoceny.

Na obr* 3 je uvedeno blokové schéma spektrometrického systé-
mu ("on line"} Plurimat 20 (Zntertechnique) s minipočítačem Uul-
tl-8, používaného v odděleni aktivační analýzy v ťtoV. Na obr. 4
je spektrum vzorku popílku (20 mg) odebraného v elektrárně Ledvice
a změřeného spektrometrem Plurimat.

3.2* NAA • radiochemickou separaci

Pře* neustálé pokroky metody XNAA není obvykle možno stano-
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vit submikrogramová množství prvků ve vzorcích, Jejichž aktivaci
vzniká široké spektrum radionuklidi aebo dominantní aktivita jed-
noho nebo několika radionuklidu. v takových případech je nezbytné
provést destrukc~ ozářených vzorků, převést je do roztoku a sepa-
rovat aěřené radionuklidy nebo rušivé složky. Stejný* způsoben se
pak obvykle zpracují i standardy stanovovaných prvků.

NAA s radiocheaickou separaci se obvykle stanoví nepatrná
množství prvků, jejichž přímá izolace není zpravidla možná, nebo
je možná jen s použitím mikrochenické techniky. Proto se již při
rozkladu vzorku přidávají známá množství neaktivních nosičů prv-
ků, takže celková koncentrace prvků se zvětši o několik řádů a je
možné používat obvyklých analytických a separaSnich postupů. Na
čistotu přidávaných nosičů a chemikálii v průběhu celého separač-
niho postupu nejsou, na rozdíl od ostatních metod stopové analýzy,
kladeny žádné zvláštní nároky (stanovení prvků je založeno na mě-
ření aktivity a nosiče jsou přidány až po aktivaci).

K separaci radionuklidu z ozářených vzorků lze zásadně použít
kterékoliv dělicí metody, avšak vzhledem k několikasložkovému oha-
rakteru analýzy, spontánní přeměně vzniklých radionuklidu a znač-
né celkové radioaktivitě vzorků se nejvíce uplatňuji metody se-
lektivní a rychlé. Podobně jako v radiochemii vůbec, se v aktivač-
ní analýze nejvíce osvědčily metody ionezové chromatografie, ex-
trakce, destilačni metoda při stanovení těkavých prvků nebo kla-
sické metody srážecí. Výhodné je zejména použiti chromatografic-
kých metod, které se dají snadno automatizovat nebo dálkově ovlá-
dat.

Separačni postupy v HAA jsou často uvedeny tak, aby se výtě-
žek (pokud možno) blížil 100 %t což zaručuje dosažení nejnižších
mezi stanovitelnosti. Zásadně však tyto postupy nemusí být kvan-
titativní, nebof chemický výtěžek separaoe lze určit jinými způ-
soby, např. z výtěžku přidávaného neaktivního nosiče separovaných
prvků, z výtěžku přidávaného stopovacího radionuklidu. Při tav.
substecbiometriekém způsobu separace se výtěžek nemusí urgovat
vůbec. Výhodou separačnlch postupů, které nejsou prováděny kvan-
titativně, je zvýšení selektivity separace.

Podle výsledného cíle separace rozdělujeme pracovní metody
na oddělováni jednotlivých radionuklidu, odstranění rušivých
makroaktivit a skupinové separaoe radionuklidu.

Separace jednotlivých radionuklidu byla jedinou pracovní me-
todikou v době, kdy technika měření radioaktivity byla nedokona-
lá. Rozvoj spektrometrie zářeni f scintilačnlmi a zejména polovo-
dičovými detektory umožnil současné stanovení mnoha radionuklidu
v jednom vzorku a značně zjednodušil nároky na prováděni ehemio-



kých separaci. Zejména při použiti spektrometrie s polovodičovými
detektory zářeni jr je při stanoveni stop prvků v mnoha typech
vzorků dostatečné selektivní separace radionuklidu, jejichž akti-
vita v ozářených vzorcích mnohonásobně převyšuje aktivitu radio-
nuklidu stopových prvku. Také skupinové separace radionuklidu
jsou v souvislosti s používáním polovodičových spektrometru záře-
ni y velmi efektivní metodou, umožňujíc! stanoveni mnoha stopo-
vých prvk4 po několika, zpravidla jednoduchých separacích.

3.3. Srovnáni metod INAA a RNAA

Základní rozdíly v prováděni metod INAA a HNAA a v nárocích
na přístrojové a laboratorní vybaveni jsou patrné z obr. 1 a 2.

Katoda INAA je z pracovního hlediska podstatně výhodnější,
neboť vyžaduje minimální počet operací s ozářenými vzorky. K mě-
řeni aktivity se vzorky přebaluji pouze tehdy, nejsou-li ozařova-
el pouzdra z polyetylénu nebo jsou-li koncentrace analyzovaných
prvku ve vzorku srovnatelné s koncentracemi těchto prvku v obalo-
vých materiálech. Následujíc! měřeni radionuklidu lze již prová-
dět značně automatizovaným způsobem a tak jednoduchost pracovního
postupu a z toho vyplývající nižší radiační zátěž pro pracovníky
představuji hlavni výhody metody INAA. Možnosti aplikace metody
INAA k stanoveni stopových množství prvku v analyzovaných mate-
riálech jsou však do značné míry závislé na přístrojovém vybaveni
laboratoře* Zejména kvalita polovodičových detektoru zářeni y-
a elektronického řetězce významně ovlivňuje možnosti úspěšného,
správného a efektivního prováděni analýzy.

Kromě přístrojových nároků je metoda INAA i časově náročná.
Měřeni radionuklidu při komplexním způsobu analýzy je třeba pro-
vádět v Časových odstupech potřebných k vymřeni rušivých aktivit
(zpravidla dvakrát až třikrát), takže získáni konečných výsledků
je možné teprve po několika týdnech.

Stanoveni submikrogramových množství prvků metodou INAA je
obvykle nožné jen v některých příznivých případech, většinou

| však je potřeba provést radioobemické separace. Metoda RNAA má,
i na rozdíl od metody INAA, nároky na přístrojové vybaveni, vyžadu-

je však pracoviště a radiochemickou laboratoři, v niž je možno
provádět operace a mnohdy vysoce radioaktivními materiály za
ochranným stíněním nebo dálkovými manipulátory. Výsledky stanove-
ni prvků po provedeni separace rušivých aktivit se mohou metodou
R1ÍAA získat mnohem dříve nož metodou INAA.

Rozhodujícím činitelem pro možnost použití metody INAA nebo
RKAA jsou meze stanovitelnoati jednotlivých prvků , příslušných
materiáleoh.
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4-. Aplikace NAA v národním hospodářství

Pro své vlastnosti, především velkou citlivost a možnost
současného stanoveni mnoha prvka bez rozrušeni vzorku, našla NAA
uplatněni v řadě odvětví národního hospodářství i v mnoha vědních
oborech.

7 průmyslu lze metodou NAA sledovat např. opotřebeni vyzdí-
vek u vysokých pecí, lze zjistit přesné stopové složení oceli,
speciálních slitin atd. Te strojírenství slouží NAA ke sledováni
opotřebeni součásti strojů* Touto metodou je možno analyzovat řa-
du produktů chemického průmyslu, čisté chemikálie, katalyzátory
apod.

V geologii našla NAA uplatnění při komplexních rozborech ne-
rostných materiálů, slouží k prospekci nových zdrojů surovin, při
stanoveni uranu v málo bohatých rudách apod. NAA se rovněž široce
používá při analýze meteoritů. Aktivační analýza byla jednou z me-
tod, které byly aplikovány při komplexních rozborech měsíčních
hornin (Apollo, luna). Metoda našla též uplatnění při geochemic-
kém výzkumu a v geochronologii.

Metoda NAA je prakticky nenahraditelná při analýze velmi
čistých materiálů. Značně přispěla k rozvoji výroby polovodičů
a moderní elektroniky. Uplatňuje se při analýze polovodičového
germania, křemíku, při řešeni problematiky integrovaných obvodů
atd.

V biologii a lékařství se aktivační analýzy používá pro sle-
dování funkci stopových prvků v organismu. Z výsledků analýz bi-
optických vzorků lze rovněž provádět diagnózu některých chorob;
velkou úlohu měla aktivační analýza i při řešeni řady dalších lé-
kařských problémů.

V zemědělství lze aktivační analýzou sledovat např. znečiš-
tění obili toxickými prvky z herbicidů, hnojiv atd. Metoda též
pomáhá při sledování úlohy stopových prvků při zvyšováni živočiš-
né výroby.

Široké pole uplatnění našla aktivační analýza také při řeše-
ni mnoha otázek spojených s narůstajícím znečišťováním životního
prostředí. Jde především o analýzy atmosférických aerosolů, při
nichž ve vzorku o hmotnosti 2 až 5 mg, zachyceném na filtru lze

-- touto metodou bez radioohemické separace stanovit 25 až 30 prvků.
Dále se metoda používá při analýze popílků, vod, půd, rostlin
a živočichů. Konečně lze touto metodou sledovat vliv znečišťováni
životního prostředí na člověka samého. Velmi dobrým indikátorem
tohoto vlivu je složeni vlasů, které se dá velmi dobře zjištovat
metodou NAA*

T kriminalistice našla NAA uplatněni při analýze vlasů, zbyt-
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ku laku, úlomku skel, drobných částí látek, stop po výstřelu
apod. Aktivační analýza se uplatňuje i v dalších vědních oborech:
pomáhá např. při určení původu řady historických předmětu, lze
také analyzovat malé vzorky barev při důkazu pravosti cenných ob-
razu atd.

7 tfJV byla v posledních patnácti letech provedena řada apli-
kací neutronové aktivační analýzy. Podrobný přehled byl publiko-
ván v časopise Nukleon^ % proto se omezíme pouze na stručný vý-
čet některých zajímavých případů.

Uetody NAA bylo použito pro analýzu vysoce čistých materiá-
lů Al(3>, SL^t Ga ( 5', Ge ( 6 ), Sb < 7 ), a dále pro řešení problema-
tiky technologie a výzkumu polovodičů^8"10). Přechod materiálu
vyzdívky do oceli při tavbě byl sledován v práci^ '. Velmi důle-
žitou aplikaci bylo stanoveni Hf v Zr a analýza zirkoniových sli-
t i n(12,13) # R o v n 3 2 při stanovení Pd a Pt v katalyzátorech^

1*'15)
a při stanovení Ta v ocelích- ' prokázala Nil své výborné vlast-
nosti. Na pracovišti ÚJT byla provedena řada stanovení U v růz-
ných materiálech měřením zpožděných neutronů^ '• Při řešení
problematiky v oblasti zemědělství a výživy se metoda NAA rovněž
osvědčila'1?'18'1*'20).

Mnoho úkolů z oblasti lékařství a hygienické kontroly, např.
stanovení U v krvi pracujících z uranového průmyslu' ' ) , sta-
novení Zn a Cu v nervech krys^ *', stanovení stop As v kůži' ),
a při analýze stopových prvků v nádorových tkáních'25' byla řeše-
na rovněž metodou NAA. Konečně řada prací byla věnována použiti
NAA při analýze aerosolů a popílků^ 2 6' 2 7).

7 této pětiletce jsou práce zaměřeny zejména na rozvoj me-
tod NAA při kontrole znečišťování životního prostředí.

Závěr

tJkolea předloženého referátu bylo podat základní informace
o aktivační analýze a ukázat, jak široké možnosti analytické
kontroly nabízí metoda NAA a použitím jaderného reaktoru v mnoha
odvětvích vědy, techniky a národního hospodářství. lato metoda
vysoce citlivého a univerzálního stanovení prvků, která je
v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži rozvíjena od r. I960, přechází
v souladu se světovým trendem od vlastního vývoje a výzkumu
k rutinnímu používání. Další vývoj aktivační analýzy směřuje zej-
ména k automatizaci všech fází analýzy a k zpřesňování výsledků,
aby se tak stala ještě účinnější metodou analýzy, neboť lze oče-
kávat, že používáni této metody se bude stále rozšiřovat.
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REAKTOR SR-0 A OBLASTI JEHO VYUZlTl

E. flerný, F. Bouček, R. Tespalec, V. Jiroušek, II. Jilek
Oborový podnik Skoda, Plzeň

X. Ovod

Jaderná energetika založená na výrobě reaktoři typu W E B je
jedním z nosných obora oborového podniku Skoda Plzeň. Požadavky
na bezpečnost provozu i ekonomické pojetí výroby reaktoru vyža-
dují kromě technologických a výrobních aspektu i dokonalé zvlád-
nuti problematiky reaktoru a především měřici reaktorové techniky.

T souvislosti s výstavbou první čs. jaderné elektrárny A-l
byl v oborovém podniku Skoda, v závodu Výstavba jaderných elekt-
ráren, zkonstruován, vyroben a uveden v r, 1970 do provozu expe-
rimentální reaktor SR-O. Te své původní verzi ae sovětským palivem
IK-10 byl úspěSně provozován do poloviny roku 1975, kdy byla zahá-
jena jeho rekonstrukce na vysoce obohacené palivo IRM. Rekon-
strukce, během níž byly modernizovány všechny základní komponenty
reaktoru, byla uzavřena v první etapě kritickým experimentem v
prosinci 1975, zkušebním provozem a uvedením reaktoru do trvalého
provozu v dubnu 1977*

2. Popis reaktoru

Reaktor §R-0 (obr. 1) je malý výzkumný reaktor bazénového
typu o výkonu asi 2 000 V. Je určen k prováděni prací a k měřeni
v oblasti aplikované reaktorové fyziky, vývoji měřicích metod
a čidel, pro účely výuky a výcviku a jako zdroj intenzivního
reaktorového záření. Reaktor se skládá z několika hlavních celků.

2.1. Aktivní zóna

Aktivní zóna je variabilní podle potřeby experimentu. Pali-
vem jsou sovětské články typu IRTM, obsahující uran obohacený na
80 % izotopu 2 3 5U.

Jako moderátor a reflektor slouží demineralizováná lehká vo-
da, která má i funkci biologického stíněni. Konstrukce aktivní
zóny dovoluje alternativně použit i grafitového nebo beryliového
reflektoru.

Celá aktivní zóna (tj. palivové články, makety palivových
článku a popř. bloky reflektoru) je na spodní části fixována
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v nosné mříži a ve výšce hlavic palivových článků je stažena ko-
sen aktivní zeny, který eliminuje boční posuv článku. Palivové
články se vzhledem ke své malé zbytkové radioaktivitě vkládají a
vyjímají po odstavení reaktoru ručně pomocí manipulátoru.

významným činitelem pro bezpečnost reaktoru i jeho operativ-
nost je dálkově pneumaticky ovládaný neutronový zdroj Ba-Be, kte-
rý umožňuje kontrolu aktivní zóny již v podkritickém stavu.

7 aktivní zóně jsou umístěny vodici kanály regulačních orgá-
nů, které tvoři dvě havarijní tyče, jedna tyč hrubé regulace,
jedna tyč jemné regulace a jedna kompenzační tyč.

Aktivní zóna reaktoru má tyto základní parametry*
hustota toku tepelných neutronů: 10 V a ,
kadmiový poměr (Au): R c d = 4,6,
použitelný přebytek reaktivity: maximálně 0,6 £ e f .

2.2. Systém ochrany a regulace reaktoru

Systém ochrany a regulace reaktoru SR-0 tvoří tři nezávislé
měřici kanály. Impulsní aparatura IlfiT-lA, proudová logaritmická
aparatura TPL-1A a proudová proporcionální aparatura TPP-1, spo-
jená s voličem výkonu. Havarijní signály z těchto aparatur jsou
jednotlivě začleněny do havarijního řetězce. Z aparatury TPP vy-
stupuje signál odchylky od zadaného výkonu. 7 kombinaci se signá-
lem nastavené rychlosti změny výkonu je veden přes výkonový ze-
silovač na pohon jemné regulační tyče. Logika ovládáni reaktoru
je provedena jako kontaktní. Další havarijní ochranou je "ochra-
na f". Snímá zářeni gama za stíněním reaktoru a je přímo zapoje-
na do havarijního řetězce.

2.3. Biologická ochrana reaktoru a technologické okruhy

Aktivní zóna je umístěna v hliníkové nádobě o rozměrech
1 380 x 2 100 mm, obklopené v radiálním směru 400 mm betonovým
stíněním a dodatečnými vodními nádržemi. 7 axiálním směru tvoři
stíněni vrstva vody o výSce 1 000 mm.

Na nádobu reaktoru je napojen technologický okruh, sloužící
pro čištěni vody a napouštěni a vyprazdňováni nádoby deminerali-
zovanou vodou. 7zhledem k malému tepelnému výkonu není reaktor
vybaven chladicím okruhem.

2.4-. Experimentální zařízeni

Hlavními druhy experimentálního zařízeni jsou horizontální
a vertikální kanály.

Reaktor je vybaven jedním horizontálním suchým kanálem
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0 200 mm, zasahujícím na rozhráni aktivní zóny a reflektoru. Ka-
nil Je vybaven sadou výměnných šátek z různých materiálu a kónic-
ký* kolimátorem se stupně* kolimace 1 t 30, výstupním oknem
0 215 mm a hustotou tepelného toku neutronu na výstupu z kolimá-
toru 5.1O9 m" 2 s"1.

Další horizontální kanál má vnitřní průměr 100 mm a zasahuje
do vodního reflektoru 450 mm od rozhraní aktivní sány.

Vertikální ozařovacl kanály se vyznačuji značnou variabili-
tou* Používají se suchá kanály 0 16 a 26 mm pro založení do pali-
vového článku, kanály 0 65 mm pro založeni místo palivového člán-
ku * 0 75 mm pro založení do vodního reflektoru. Všechny uvedené
kenály lze využívat i jako mokré. Dále se v aktivní zéně reaktoru
používá mokrá neutronová past o rozměrech 71,5 x 71*5 mm, v niž
je tok tepelných neutronů asi třikrát větií neiS maximální
tok tepelných neutronu v aktivní zóně. Do aktivní zóny reaktoru
lze dále instalovat kompaktní beryliové bloky o rozměru palivové-
ho článku a beryliové bloky s otvorem 0 36 mm. Grafitové bloky
mají rozměry dvou nebo čtyř palivových členka a dovoluji vytvořit
centrální neutronovou past 0 98 mm s vodní nebo grafitovou vytěs-
ňující sekci.

Uvedená experimentální zařízeni, spolu s možnosti změny kon-
figurace aktivní zóny i s možnosti definovaných změn výkonu v roz-
sahu pěti řádu, umožňují přizpůsobit provoz reaktoru požadavkům
experimentálních prací ve velmi Širokém rozmezí.

Oblasti využiti reaktoru SR-0

Výzkumný reaktor ŠR-0 je provozován ve strojírenském podniku,
který je pověřen výrobní a dodavatelskou činností technologické
části jaderných elektráren s reaktory typu W E E 440 a zabývá se
inovaci a vývojem reaktoru typu VVJflt vyšších výkonu. Reaktor
ŠR-0 byl proto koncipován tak, aby vyhovoval řešeni problematiky
aplikované reaktorové fyziky v souvislosti s výrobním programem
oborového podniku Skoda, a tato problematika tvoři podstatnou
část pracovního využiti reaktoru. Kromě tohoto základního poslá-
ni reaktoru viak při stanoveni jeho koncepce i v průběhu rekon-
strukce bylo nutno uvažovat i současný nedostatečný stav ozařova-
clch kapacit v C*SSR, a proto konstrukce reaktoru byla volena tak,
aby umožňovala i provádění dalších významných prací. Jde přede-
vším o využiti reaktoru pro výchovu kádru pro jadernou energetiku,
dalii vývojové práce v oblasti výzkumných a experimentálních re-
aktoru a o využiti reaktoru jako ozařovaci kapacity formou ser-
visních služeb.
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Základní oblasti využiti reaktoru SR-0 lze tedy definovat
tímto způsobem:

3.1. Oblast výrobního a inovačního programu reaktorů WER

T přímé návaznosti na výrobní program se na reaktoru SR-0
provádějí práce nezbytné pro stanoveni životnosti tlakové nádoby
reaktoru* Jsou to práce spojené s vývojem metodik měřeni dávek
a spekter neutronového záření a záření gama, při nichž se reaktor
využívá pro vývoj, ověřování a cejchováni čidel a metodik měření.
Patři k nim např. scintilačnl spektrometrická metoda, využívající
krystalu stilbenu, a elektronické1 diskriminace podle tvaru impul-
su. Pro ilustraci výsledku metody je na obr. 2 uvedeno spektrum
záření gama a neutronů na svazku horizontálního kanálu ŠR-0 S ot-
vorem 0 100 an.

Pro kalibraci a výběr vhodných aktivačních detektorů pro mě-
ření spekter neutronů v eelé" energetické1 oblasti •• vyuEívá hori-
zontální kanál reaktora i vertikální kanály v aktivní zóně. Obdob-
ně ne reaktor využívá při vývoji dalších spektrometrických metod,
jako např. spektrometrii s proporcionálními počítači a spektro-
metrii moderovanými detektory.

Velmi důležitý je podíl prací na reaktoru při vývoji unikát-
ní metodiky přímého měření vývinu štěpného tepla pomocí kalori-
metrické sondy se štěpným materiálem. Tyto sondy byly ověřeny na
výzkumných reaktorech a osvědčily se v provozních podmínkách
elektrárny 1-1. Příklad nově vyvinuté miniaturní kalorimetrické
sondy pro reaktory VV." je na obr. 3. Zvýšený výkon reaktoru po
provedené rekonstrukci umožňuje provedeni ověřovacích prací se
samonapájecimi detektory Ag, Rh a 7, i s miniaturními štěpnými

. kalorimetry.
Konstrukční uspořádání reaktoru a zanedbatelné vyhořeni pa-

liva umožňuji prováděni prací v oblasti diagnostiky stavu vnitř-
ních částí reaktoru metodou neutronových šumů. 7 návaznosti na
koordinovaný výzkumný program RVHP byla na reaktoru uskutečněna
řada měření s použitím vibrujícího absorbátoru.

Nizký stupeň vyhořeni paliva, jehož důsledkem je malé poza-
dí , dovoluje provádět měřeni v oblasti hlubokých podkritičnosti,
důležitých pro první etapu uváděni energetických reaktorů do pro-
vozu.

3.2. Práce v oblasti zdokonalováni výzkumných reaktorů

7 rámci státního úkolu RVT "Výzkumné a experimentální reak-
tory" se reaktor inovuje a rozSiřujl se možnosti jeho využiti.
7 této oblasti je hlavni pozornost věnována otázkám bezpečnosti
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• spolehlivosti provozu reaktoru* Provedená rekonstrukce reakto-
ra umožnila dvacetinásobné zvýšeni Jeho výkonu při zajištěni vyS-
iiho stupně bezpečnosti provozu. Syla vypracována standardní me-
todika provedeni kritického experimentu, která byla široce expe-
rimentálně ověřena a která znamená podstatné zvýšení bezpečnosti
a jistoty nejnáročnějších operaci* Podle této metodiky byl usku-
tečněn kriticky experiment s grafitový* reflektorem a do konce
r. 1977 bude proveden dalií kriticky experiment s beryliovým ref-
lektorem.

Kromě prael na vlastni aktivní seně slouží reaktor i k ově-
řováni aparatur a regulačních orgánu pro výzkumné a experimentál-
ní reaktory*

3.3. PouŠitl reaktoru Sň-0 pro výchovu kádru

Koncepce reaktoru a jeho systému ochran a regulace dovoluji
rychlé (asi 10 minut) a bezpečné najížděni reaktoru i směny výko-
nového režimu. Ovládání reaktoru v ručním nebo automatickém reži-
mu umožňuje velmi efektivní využití reaktoru pro výukový proces.
Ve spolupráoi s VSSB Plzeň jsou na reaktoru prováděny, postgraduál-
ní kursy pro operátory jaderných reaktorů) pro VSSE Plzeň1 a FJJI
flVUT Praha realizována praktika studentu a pro atomovou elektrár-
nu Jaslovske Bohunice je zajišťována praktická část zácviku ope-
rátoru, vedoucích směn a provozních fyziků reaktoru.

Při zajišťováni výchovy kádrů se osvědčil popis činností ob-
sluhy reaktoru algoritmickou metodou blokových schémat, vypraco-
vaný ve spolupráci s IMP Praha.

3.4. Další oblasti využiti reaktoru SR-0

Práce uvedené v bodech 3.1. až 3.3. tvoři převažující část
časového i odborného využití reaktoru. V určité míře se však
reaktor využívá i jako zdroj reaktorového záření, jehož intenzi-
ta odpovídá velikosti i výkonu reaktoru. Toto využiti je obvykle
prováděno formou krátkodobých objednávek nebo servisních prací

. a je v řadě případů spojeno s využitím dalSieh technických i od-
| borných kapacit praooviitě. K nejdůležitějším pracím v této ob-
1 lastl patří dlouhodobá spolupráce se SVflM Praha a TÍJV flež ve vý-

voji nových způsobů vizualizace neutronografické defektoskopické
metody.

4. Závěr

Výzkumný reaktor SR-O, výrobek vynikající úrovně roku 1973,
je unikátním zařízením, určeným pro aplikovaný výzkum, který je
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nezbytný pro výrobní a inovační program jaderné energetiky v obo-
rovém podniku Skoda. Kromě tohoto hlavního posláni umožňuje reak-
tor i řešeni řady úkolu z dalších oblasti národního hospodářství.
Koncepce reaktoru, jeho kvalita a mnohostrannost je ověřena jeho
intensivním využíváním během sedmiletého bezporuchového provozu.
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VYUZlTl JADERNÉHO REAKTORU WH-S PRO EXPERIMENTÁLNÍ NEUTRONOVOU FYZIKU

R. Bayer, J. Honzátko, J. Svitek, P. líikulo
Ústav jaderné fyziky ČSAV, Řež

1. Úvod

Jaderný reaktor OTR-S v Seži je řadu let základním zařízením
pro experimenty prováděné v oddělení neutronové fyziky ÚJV ČSAV.
Společným rysem všech experimentu je ozařováni vzorku neutronovými
svazky vyvedenými do prostoru kolem reaktoru pomoci horizontálních
kanálů. V současné době se výzkum soustřeďuje u šesti horizontál-
ních kanálu ve dvou základních směrech - experimentální jaderná fy-
zika a fyzika pevných látek. Ve všech experimentech se k ozařování
využívají tepelné nebo nadtepelné neutrony. Průměrná intenzita te-
pelných neutronů na ústí horizontálního kanálu je při výkonu reak-
toru 4 MW asi 5 x 10 neutronů/cm . s. Ve všech experimentech se
používá kolimovaný svazek neutronů, takže skutečná intenzita je ú-
uěrně nižší. Nepříjemným činitelem ovlivňujícím kvalitu experimen-
tálních výsledků je však relativně vysoká intenzita rychlých neutro-
nů a záření gama, typická pro svazky z reaktorů lehkovodniho typu.
Na novějších typech reaktorů je tento podstatný nedostatek zlepšo-
ván pomoci tangenciálních kanálů, které jsou směrovány na reflektor
aktivní zóny* V našich podmínkách na radiálních horizontálních kaná-
lech je nutno vliv rychlých neutronů a gama zmenšovat optimálním
geometrickým uspořádáním experimentu, výběrem detektorů a v řadě
případů také využitím různých filtrů zlepšujících poměr tepelných
neutronů k rychlým, popř. k zářeni gama.

Rozmístěni fyzikálních experimentů na jednotlivých horizontál-
ních kanálech reaktoru WR-S je znázorněno na obr. 1. Na těchto za-
řízeních jsou studovány základní a aplikované problémy z oblasti
fyzik? pevné fáze (neutronové spektrometrie a optiky), radiačního
záchytu neutronů, jaderné reakce neutronů s emisi částic alfa & ště-
peni atomových jader neutrony*

2. Fyzika pevné fáze

Neutronová spektrometrie a neutronová difrakce se používají
k řešení problémů neutronové fyziky a fyziky kondenzovaných látek.
V současné době se nejvíce pozornosti věnuje jednak studiu dynamiky
krystalové a magnetické mřížky pevných látek a dynamiky kapalin me-
todou nepružného rozptylu a jednak studiu krystalické a magnetické
mřížky, primární a sekundární extinkoi, dynamickým jevům v dokona-
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lých a mírně deformovaných monokrystalech a studiu jiných vlastnos-
tí metodou pružného rozptylu - difrakcí. K tomuto účelu se používa-
jí neutronové spektrometry, které jsou zpravidla dvojosé nebo tří-
osé.

Základní části neutronového spektrometru jsou*
a) Otočný stolek s krystalem monochromátorem, které jsou umístěny

v masivním stínění. Na mřížce monochromátoru se z dopadajícího
polychromatického svazku neutronu vybírá difrakcí monochromatic-
ký svazek.

b) Otočný stolek se vzorkem, na kterém se pružně nebo nepružně roz-
ptyluje dopadající monochromatický svazek neutronu.

c) Otočný stolek s krystalem analyzátorem - pouze u tříosého
spektrometru - který slouží k analýze nepružně rozptýlených
neutronu.

d) Detektor rozptýlených neutronu.
U kanálu Č. 4 a 9 jsou instalovány iniverzálni dvojosý spektrometr
polarizovaných neutronu SPN-1OO (1)(který byl vybudován vlastními
prostředky v r. 1965) a tříosý spektrometr pomalých neutronů TKSN-
400 (2) (zakoupen v Polsku a instalován v r. 1972), obr. 2.

Katoda difrakce pomalých neutronu vhodně doplňuje metodu di-
frakce rentgenového zářeni. Protože interakce fotonů a neutronů
s atomy je značně rozdílná, je neutronová difrakce v mnoha přípa-
dech jedinou metodou určeni struktury a některých vlastností pev-
ných látek, např. při určováni poloh lehkých atomů v mřížce, při
studiu struktury slitin s blízkými atomovými čísly apod. Zásluhou
interakce dipólového momentu neutronů s magnetickým momentem atomů
je difrakce a spektrometrie pomalých neutronů jedinou metodou pro
studium magnetických struktur a magnetických vlastností pevných lá-
tek. Pro tyto účely je vhodné použít polarizovaných neutronů a vzo-
rek umístit v magnetickém poli. Velká schopnost pronikání pomalých
neutronů dává možnost použiti vzorků relativně velkých rozměrů a ře-
šit problémy fyziky kondenzovaných látek v mnohonásobně větší hloub-
ce než v případě rentgenového záření a pomalých neutronů.

7 posledních letech byla na kanálech č. 4 a 9 studována di-
frakce pomalých neutronů na staticky a dynamicky deformovaných mo-
nokrystalech. Staticky byly krystaly deformovány ohybem, dynamicky
kmitáním na mechanické rezonanční frekvenci určitého typu kmitů,
který byl buzen na základě piezoelektrického, elektrostatického ne-
bo magnetickostrikčního jevu. Byla studována difrakce na monokrys-
talech kmitajících podélně, podélně tloušťkově, tloušťkově-střižně
a ohybově. Spojením tří fyzikálních oblastí, tj. neutronové fyziky,
fyziky pevných látek a ultrazvuku, bylo získáno mnoho originálních
výsledků. Bylo pozorováno značné zvýšení integrální reflektivity
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kmitajícího monokrystalu až o dva řády, časová modulace intenzity
neutroni po difrakci, vliv kmitání a pohybu rovin na šířku a tvar
difrakčních křivek, Dopplerův a aberačnl jev a jiné efekty (3,4).
Experimenty se prováděly na monokrystalech polovodičových materiálu
Si, Ge, piezoelektrických a feroelektrických látek a monokrystalech
kovu. ZvláStní pozornost si zasluhují výsledky studia časové modu-
lace intenzity neutronu difraktovaných jedním nebo dvěma synchron-
ně kmitajícími monokrystaly. Použitím různých metod a různých typu
kmitů lze svazek monochromatických neutronu modulovat ve formě im-
pulsu šířky stovky, desítky nebo jednotky(UA (6 - 9), obr. 3. Vy-
užitím vysokého úhlového rozlišeni dvojkrystalového uspořádáni
stejných, téměř dokonalých monokrystalů byly získány doposud nej-
kratší neutronové impulsy šířky l,5<«s s opakovači frekvenci až
100 kHz. Takové impulsy jsou vhodné pro studium dynamiky kondenzo-
vaných látek metodou doby průletu tím, že umožní zvětšit rozlišova-
cí schopnosti spektrometrů až o jeden řád ve srovnání s podobnými
zařízeními běžné pracujícími ve světě.

7 současné době probíhá výstavba nového průletového spektro-
metru VKSH-300 na bázi dvou synchronně kmitajících monokrystalů ja-
ko pulsátoru, který bude prvním svého druhu vůbec.

V posledních letech proniká difrakce a spektrometrie pomalých
neutronů do různých oblasti výzkumu i praxe. Příkladem toho je stu-
dium struktur a vlastnosti složitých biologických objektů, studium
nových chemických látek nebo studium známých látek v extrémních
vnějších podmínkách.

K popsané problematice se tematicky přiřazuje také výzkum che-
mické a magnetické struktury feritů a chromitů, prováděný pracovní-
ky katedry užité jaderné fyziky FJFI na vlastním dvouosém krystalo-
vém spektrometru neutronů typu KSN-2. Tento spektrometr je instalo-
ván na horizontálním kanálu č. 2. Ve spolupráci s Ústavem fyziky
pevných látek flSAV jsou studovány fázové přechody z paramagnetické-
ho stavu do ferromegnetického na polykrystalech i monokrystalech
feritů a chromitů.

3. Radiační záchyt neutronů

7 důsledku jaderné reakce (n,y-) vzniká složené jádro v silně
excitovaném stavu 6 - 1 0 MeV. Přechod z tohoto vysoce vzbuzeného
stavu do základního stavu se uskutečňuje převážně prostřednictvím
několika kaskádních přechodů 4^ přes nižší vzbuzené stavy. Pro
střední a těžká jádra, mimo oblast magických hodnot hmotných čísel,
kde je hustota vzbuzených stavů vysoká, je spektrum emitovaného
zářeni y- značně členité a poskytuje velké množství spektroskopické
informace o polohách energetických hladin složených jader, spinech
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a paritách tSchto hladin, o •ultipolaritách přechodů V* apod.
Vzhledem k tona, Se jaderný reaktor je velice intenzivním

zdrojem tepelných neutronů a uvedená reakce probíhá se značným
účinným průřeze* právě pro tepelné neutrony, byly od samého začátku
provozu reaktoru TVR-S využívány svazky neutronů z horizontálních
kanálů k provádění experimentů v oblasti radiačního záchytu neutro-
nů.

V počáteční fázi byla měřena spektra nizkoenergetických pře-
chodů 0- z reakci (n,jř-) ponoci jednokrystalového scintilačniho
spektrometru. Postupně byly budovány složitější zařízení, jako je
aparatura pro měřeni uhlových korelaci Ý~ Ý a íi-no^XI^- polariza-
ce <*•, zařízení pro získání svazku polarizovaných neutronů
•pod.

Zařízeni pro polarizaci tepelných neutronů bylo vybudováno
u horizontálního kanálu 0 100 mm. Soustavou Štěrbinových kolimátorů
byl zformován úzký svazek neutronů, který dopadal pod úhlem asi 8*
na kobaltové zrcadlo dlouhé 1 m, umístěné v magnetickém poli. Odra-
žený svazek neutronů měl stupeň polarizace 80 i 3 % a celkový tok
v průřezu svazku 3 x 10 n/s (11). Z obr. 4 je patrné rozmístění
analyzátoru stupně polarizace neutronů pomoci Braggova odrazu od
zmagnetováného monokrystalu Co-Fe a magnetické trasy sloužící k za-
chování orientace spinu neutronů v prostoru mezi zrcadlem (polari-
zátorem) a terčíkem, popř. analyzátorem. Na polarizovaném svazku
byla provedena řada experimentů; studovala se cirkulární polariza-
ce primárních přechodů *, emitovaných po záchytu polarizovaných ne-
utronů, byl proveden experiment zaměřený na ověřováni časové inva-
riantnosti jaderných sil v silných a elektromagnetických interak-
cích, ve kterém byly využity poznatky o směsi 10. + 22 přechodu
0,34 MeV v jádře 4^M., získané v předchozích experimentech, a bylo
také uskutečněno měřeni spekter zářeni f ze záchytu polarizovaných
neutronů polarizovanými jádry (12).

Poslední desetiletí rozvoje měřici aparatury bylo poznamenáno
zavedením detektorů Ge(Ii) s vysokým rozliáením, které dovoluji
získat z naměřených spekter nesrovnatelně bohatši informaci, než
tomu bylo v případě scintilačnich spektrometrů. lomu také pomohlo
širší využití samočinných počítačů ke zpracování experimentálních
dat. Polovodičové spektrometry umožňuji s úspěchem provádět měřeni
na separovaných izotopech, které jsou často k dispozici pouze v ne-
patrných množstvích. Jako příklad lze uvést měřeni spektra zářeni
Ý z reakce ^°V (n, «•) ̂ V na terčíku obohaceném izotopem ^nT, kte-
rého je v přírodním vanadiu pouze 0,2? %. I když bylo k dispozici
pouze asi 300 mg V-0c obohaceného do 22 % izotopem ^V, bylo možno
identifikovat více než 100 čar příslušejících přechodům mezi hladi-
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námi " v a jejich absolutní intenzita byla určena poprvé.
Nesrovnatelně složitější experiment, který svoji náročnosti

přesáhl rámec jednoho odděleni, byl uskutečněn ve spolupráci s od-
dělením nízkých teplot. Měřeni spekter záření v- ze záchytu polari-
zovaných neutronu polarizovanými jádry vyžaduje značně komplikova-
nou kryogenní aparaturu pro vytvořeni velmi nízké teploty (v našem
případě 0,12 °K) a silného magnetického pole, které jsou nezbytné
pro polarizaci terčíkových jader. Schematické znázornění experimen-
tálního zařízeni je na obr. 4-. Parametry kryogenní aparatury dovo-
lovaly dosáhnout v monokrystalu Co-Fe stupeň polarizace jader "co,
f, s 13 %. Analýza změn intenzit primárních přechodu f- v závislosti

na paralelní nebo antiparalelnl vzájemné orientaci spinu neutronu
a terčíkového jádra umožnila jednoznačně určit nebo omezit počet
alternativních hodnot spinu u řady nízkovzbuzených stavu Co.
Vzhledem k tomu, že záchyt tepelných neutronu je obecně spojen
s jistou neurčitostí v hodnotě spinu záchytového stavu (příspěvek
dvou nebo více rezonancí s různým spinem k účinnému průřezu pro te-
pelné neutrony), umožnil zmíněný experiment určit parciální inten-
zity primárních přechodu spojených se "zápornou" rezonancí (13).

7 poslední době se začaly v literatuře objevovat práce spojené
se studiem nepružného rozptylu rychlých neutronu (n, n V ) s použi-
tím neutronu se štěpným spektrem. V tomto případě se svazek neutro-
nu z reaktoru zbaví tepelných neutronů pomoci kombinovaného filtru
z Cd, B a Pb. Záření gama emitované terčíkem v důsledku reakce
(n, n jf) poskytuje informace o vzbuzených stavech zcela jiného dru-
hu jader, než je tomu při radiačním záchytu neutronu. Současné zvý-
šeni výkonu reaktoru WB-S umožni pracovníkům ŮJF flSIV zapojit se
aktivně i do výzkumu v tomto směru.

4. Jaderná reakce typu (n, alfa)

Při záchytu neutronu atomovými jádry vzniká převážně zářeni
gama* V některých případech je však emitována částice alfa. V ob-
lasti pomalých neutronu a těžších atomových jader byla tato reakce
experimentálně studována až od roku 1962. Velké úspěchy, které by-
ly při studiu reakce (n, alfa) s rezonančními neutrony zaznamenány
ve Spojeném ústavu jaderného výzkumu v Dubne, byly impulsem pro za-
hájeni výzkumu také v ÚJP CSA7.

Velice malá pravděpodobnost jaderné reakce (n, alfa) ve srov-
náni s radiačním záchytem neutronu klade vysoké požadavky na kvali-
tu detekčního zařízeni, protože jde o měření intenzity několika
částic alfa za hodinu v poli zářeni gama 10 6 až 10 S za sekundu.
Alfa-apektrometr, umístěný na horizontálním kanálu č. 1, se skládá
z vakuové komory, v jejímž středu je umístěn terč ze zkoumaných ja-
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der. Terč je ozařován neutrony a částice alfa, emitované přitom
z atomových jader, jsou detekovány teleskopem sestávajícím ze dvou
křemíkových polovodičových detektoru s povrchovou bariérou. Složitá
elektronická aparatura s mnohokanálovým amplitudovým analyzátorem
umožňuje pomocí speciálních obvodů registrovat energetické spektrum
částic alfa v časové koincidunci obou detektoru s vysokou stabili-
tou a přesností. Energetické rozlišení spektrometru dosahuje 1? keV
(v případě teleskopu 80 keV) při velice nízkém pozadí jiného záře-
ní (14).

Na tomto spektrometru byla provedena řada prací, z nichž ně-
které patřily do fyziky štěpeni uranu. Na svazka tepelných neutronu
byly studovány rozpady alfa z vysokoexcitovaných stavu izotopu
i 4 9Sm a 1 8 0Hf (obr. 5). Zvlášť náročná byla experimentální studia
reakce 1 4 % d (n,ce), při nichž byla identifikována příměs dvoustup-
ňové reakce typu (n, jř« ) a určena mulíipolarita zářeni gama ve vy-
sokoexcitovaných přechodech (15).

Kvalita neutronového svazku určujo minimální intenzitu záření
alfa. Příměs rychlých neutronu ve svazku indukuje jaderné reakce
(n,oe) a (n, p) hlavně na podložce terčíku, které jsou hlavním
zdrojem pozadí. Proto se v současné době neutronový svazek filtruje
dlouhým křemíkovým monokrystalem, který umožňuje snížit intenzitu
rychlých neutronů o řád, avšak intenzita tepelných neutronů se vli-
vem koherentního rozptylu zmenši pouze dvakrát. Taková úprava tepel-
ného neutronového svazku podstatně zlepšila kvalitu výsledků zvláš-
tě v nízkoenergetické oblasti spekter ee , přičemž prodloužení oza-
řovaci doby bylo úspěšně kompenzováno zvýšeným výkonem reaktoru po
jeho rekonstrukci.

Zvýšení výkonu reaktoru do 10 MW umožni přejít ke studiu reak-
ce (n,oc) v oblasti vyšších energii neutronů. Tomu napomáhá i větši
příměs neutronů s energií nad kadmiovou hranicí. Zvlášť perspairtiv-
nim se jeví využiti neutronů s energií 2 keV, které lze získat po-
moci skandiového filtru. Distribuce neutronů v tomto případě má re-
lativně malou šířku, asi 600 eV, takže pro některé fyzikální expe-
rimenty je svazek neutronů blízký k monoenergetickému. Takový sva-
zek s očekávanou intenzitou r\i 10 cm s lze využit pro nejrůz-
nější úkoly a v případě reakce (n,as) ke studiu spekter (X středova-
ných přes větší počet záchytových stavů jádra.

5. fyzika štěpení atomových jader

Horizontální kanál reaktoru č. 8 se používá pro studium někte-
rých otázek fyziky štěpení těžkých jader tepelnými neutrony. 7 pos-
ledních letech se práce orientovala na stanoveni energetického
spektra částic alfa vyletujících při trojitém štěpeni (dva fragmen-
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ty • částiee alfa) ™*ff tepelnými neutrony. Pozornost byla věnována
dvěma grupám částic alfa, tj. grupě "normálních " částic alfa, vylé-
tajících přibližně kolno ke směru rozlétajlcích se fragmentů, a jed-
nak tzv. polárním částicím alfa, které vylétají přibližně ve směru
jednoho nebo druhého fragmentu.

7 prvém případě byly stanoveny parametry energetické distribu-
ce "normálních" částic alfa, a to s detektorem chráněným Al-f6lií
proti kontaminaci fragmenty a bez ni (16). V druhém případě byla
rovněž stanovena energetická distribuce polárních částic alfa, vy-
létajících pod úhlem 0° ke směru rozlétajících se fragmentu (17).
Výsledek tohoto měřeni dává jistou, dosud neúplně ověřenou indikaci
o tom, že střední energie polárních částic alfa vylétajících z leh-
kého a těžkého fragmentu jsou různé.

Dále byla pozornost věnována tzv. dvoustupňové reakci (n, ga-
ma-f), tj. štěpení *% emisi předštěpného kvanta gama. Vato reakce
je možná v důsledku štěpné bariéry se dvěma maximy, takže excitova-
né jádro *'*0 n ab Ude po emisi předštěpného nízkoenergetického kvan-
ta gama deformaci odpovídající druhé jámě. Tato reakce, která byla
ověřena na 2 ' % u , je studována intenzivně v SÍJV Dubna na rezonan-
cích 2'% v oblasti energií neutronu až asi do 40 eV. U reaktoru
WR-S byla instalována aparatura, která prostřednictvím registrace
rentgenovských kvant po konverzi primárního předštěpného kvanta ga-
ma na štěpícím se jádře uranu umožňovala stanovit odhad účinného
průřezu reakce •'•TS (n, gama-f) a příspěvek rentgenovských kvant
odpovídajících nežádoucím efektům, závislým na tloušíoe uranových
terčíků, lento experiment doplňoval výše uvedená měření v SÚJV,
s nimž existuje v této oblasti úzká spolupráce (18).

7 současné době se připravuje u horizontálního kanálu č. 8
aparatura pro tzv. multiparametrické studium procesu štěpeni, která
umožní měřit současně v jednom aktu štěpeni až šest parametrů, ja-
ko je například kinetická energie obou fragmentů, energie ternárni
částice, rychlosti obou fragmentů apod. Cílem je podrobná analýza
dynamiky štěpeni, zvláště pak stanoveni dynamických parametrů roz-
letu jících se částic (fragmentů a částice alfa) v okamžiku rozště-
peni složeného jádra uranu. Protože emise ternárni částice je po-
měrně řídký jev, bude plně využit zvýšený výkon reaktoru, tím spí-
še, že bude nutno eliminovat nežádoucí vysokoenergetiokou část
neutronového spektra z reaktoru pomocí křemíkového filtru neutronů.

6. iplikaoe metod neutronové fyziky

Přestože úkolem prováděných prací je především základní výzkum
vlastností atomového jádra a pevných látek, řeší se paralelně rov-
něž úkoly spojené s aplikaci výsledků základního výzkumu pro národ-
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ni hospodářstvíia to zejména ty úkoly, které lse realizovat pouze
metodami neutronové fyziky*

Dlouholetou tradici v této oblasti má využiti jaderné reakce
(a»y) pro analýzu prvků v technických materiálech. Okazuje se, že
některé prvky nelze pomoci aktivační analýzy stanovit. Využití re-
akce (n,ir) umožňuje proto doplnit soubor stanovených prvků např.
o bór, vodik, některé vzácné zeminy atd. Metoda založená ne měřeni
promptního zářeni gama při ozařováni tepelnými neutrony je ne-
destruktivní a dostatečně citlivá a byla využita pro analýzu většl-
ho počtu geologických a archeologických vzorku.

Uplatněni našla také reakce (n,#). lato metoda sice umožňuje
provádět pouze analýzu boru nebo lithia, avšak důležitý úkol, který
má bór jako přísada v technických materiálech, a obtížnost jeho ana-
lýzy klasickými způsoby byly stimulem pro vývoj této nedestruktivní
metody. Výsledky ukázaly, že kromě extrémně vysoké citlivosti k ob-
sahu bóru lze analyzovat i rozloženi béru po povrchu vzorku a také
do hloubky. Pro VÚST A. S. Popova a národní podnik Tesla Rožnov by-
la proto vyvinuta metoda stanovení koncentračních profilů bóru do
hloubky křemíkových monokrystalů. Informace o těchto profilech jsou
nezbytné pro vývoj technologie výroby nových integrovaných obvodů,
a proto bylo zajištěno servisní využití této metody, která umožňuje
stanovit rozložení bóru do hloubky 2 x 1O~* cm s hloubkovým rozli-
šením 3,5 x 10 cm a přesnosti stanoveni bóru 5 %, Citlivost me-
tody dosahuje 10 1 2 atomů B.cm"2 (20).

Také v souvislosti se studiem štěpeni těžkých jader byly vy-
pracovány některé metody, které mají aplikační charakter. Jde v pod-
statě o stanoveni tloušťky terčů nebo jejich podložek (blan), na
nichž jsou radioaktivní vzorky naneseny (jde o tloušťky velmi malé,
řádově 10~ 1 2 g/cm 2). Tloušťky tenkých organických blan (FORIIAL) ne-
bo uranových terčů napařených na takových blánách byly určovány ze
ztrát energie částic alfa při jejich průchodu. Kromě toho byly ur-
govány tloušťky zlatých fólii, jednak ze ztráty energie průchozích
částic alfa, jednak z posunu střední energie lehkého a těžkého štěp-
ného fragmentu procházejícího fólii. Tato metoda umožnila mj. sta-
novit tloušťku vstupního okénka křemíkových polovodičových detekto-
rů používaných při měření energie nabitých částic.

Také fysika pevných látek přispěla k řešení některých úkolů
z technické oblasti. Metoda difrakce neutronů na kmitajících krys-
talech byla např. využita ke stanoveni faktoru kvality piezoelekt-
rického krystalu, na kterém závisí frekvenční stabilita rezonátoru.
Kromě toho při použití úzkého neutronového svazku ozařujícího část
krystalu je možno porovnávat kvalitu jednotlivých oblasti krystalu
podle odrazu neutronů nekmitajiclm a kmitajícím krystalem. Získané
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výsledky umožňuji posoudit teebnologii pěstování monokrystalů, z hle-
diska jejich kvality.

Pracovníci KIOT FJFI se zaměřili na výzkum textur slitin na bá-
zi zirkonia. Ukázalo se, Se neutronová fyzika je schopna dát cenné
informace o složení těchto polykrystalických slitin v závislosti na
příměsi niobu, vodíku a technologickém zpracování, které jsou veli-
ce důležité pro jejich využiti při výrobě palivových Slánku.

7 závěru lze konstatovat, že jaderný reaktor WR-S je základ-
ním zařízením, které ovlivnilo rozvoj neutronové fyziky u nás. Mož-
nost současného využiti devíti ozařovacich kanálu podstatně přispě-
lo k současnému rozvoji několika směru jak základního, tak i apli-
kovaného výzkumu. Rekonstrukce reaktoru se zvýšením jeho výkonu
umožňuje přistoupit k řešení nových a náročnějších úkolů.
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tab. 1. Přehled fyzikálních aparatur udávených na horiiontálních kanálech reaktoru VVR-S

Borizon-
tálni
kuál

HK 1

BK2

HK3

BK4

HK7

HK 8

HK 9

Zařízení

alfa-apektroaetr

neutronový
apektroaetr KSH 2

zdroj polarizova-
ných neutronů

neutronový
apektroaetr SPH-1OO

Ge(U) apektroa.etr

detektor Štěpných
fragmentu

neutronový
apektroMtr TKSK-4OO

Svazek

terailní neutrony

neutrony 2 keV

neutrony 0-10 eV

teraálni polarizováni
neutrony (92 X póla-
rixaee)

polarizované neutro-
ny 0 - 10 eV

terailní neutrony

teraálni neutrony

neutrony
0 - 10 eV

Intenzita avazku
(c- 2 S'M

3 x l O «
1,5 x 10° a filtrea Si
106 a filtre* So

z&vialá na energii
5xlO5 pro 0,07 eV

10 6

závislá na energii
5 x 104 pro 0,07 eV

5 i 106 j filtrea Bi

2 x 108

závislá na energii
5 x 105 pro 0,07 eV

Vyuiiti

apektroaetrie zářeni alfa
z reakoe (n,oe); »(n,«e), aplikace

atudiua polykryatalických a aono-
kryatalických alitin

interakce polarizovaných neutronu
e atoaovýal jádry

difrakee a spektroaetrie
neutronu

apektroaetrie V- z reakce (n,jT)
6* (n, Ý )» aplikace

Štěpeni atoaovýcb jader, 6 (n, f)

difrakee a apektroaetrie
neutronu
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Obr.l Sohéma rozmístění fyzikálních aparatur na horizontálních kanálech
reaktoru WR-S podle tab.l

120

Obr.2 Tříosý krystalový spektrometr pomalých
neutronů TKSN-400

Obr .3 časové spektrum neutronů
pulsovaných pomocí difrakoe na
dvou synohronnS kmitájícioh mo-
nokrystalech křemíku. Sirka ča-
sového kanálu 0,5<us /N - aíslo
kanálu, I - výsledná Intensita
neutronů/



! CfVKYVOOfcÍHO
MAGNETICKÉHO POLE

ANALYZÁTOR NÍZKOTEPLOTNÍ
POČÍTAČE BF, POLARE«E9«ZKU ÁRJRATURA

\ SUPRAWXKVÝ
— s MAGNET, MONOKRYSTAL

PROUDOVÍ FDLČ
NEAOIABATICKOU
SMĚRU SPMU

CiVKVVOOfcJHO
MAGNETICKÉHO POLE

, KOBALTOVÉ
DEPOLARIZÍČN(\ ZRCADLO

CLONA

• STlNÉNf REAKTORU

:NU

KOLMÁTOR

POLARIZÁTOR NEUTRONŮ

DETEKTORY G<(U)

Obr.4 Schematické uspořádání aparatury pro měření spekter záření gama ze záchytu
polarizovaných tepelných neutronů orientovanými jádry
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Obr.5 Spektrum síření alfa £ reakce /njx/ s tepelnými neutrony;
a - X*h<L /n,«/ 14*Nd, b - U 9 S m /n,«/ l 5 oSm
Plamenem 1-3 Jaou oznafieny energie přeohodů na jednotlivé
hladiny doeřinntho jádra
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Obr.6 Přiklad stanovaní rozložení bóru do hloubky polovodič© pomooi jaderné
raako* /n, alfa/. Jsou uvedeny distribuoe bóru implantovaného při ener-
gií oh 20, 40 a 60 keV do křemíkovýoh vsorků /Z - hloubka, C - konoentraoe,
o - S O keV, x - 40 keV, • - 60 keV/
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