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ABSTRAKT 

V práci je podán celkový přehled o systému záruk 
nešířeni jaderných zbraní, jeho aplikaci v mezinárodním 
měřítku i v CSSR s důrazem na vlastní metody kontroly a 
to jak destruktivní i nedestruktivní. 

Práce uvádí možnosti i omezení jednotlivých metod 
včetně výsledku, dosažených v Ústřední kontrolní labora
toři Ústavu jaderného výzkumu v Řeři. 
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UvOJt) 

ífe. rozvoj jaderné опсг^о i i ky od sáného počátku půso
bily silnč dva faktory' ' * ach-ta států vlastnících jaderné 
zbraně, uvolnit potřebné infor-.uuoe a jaderná paliva pre IUÍ-
rové využiti, a snaha těchto в tatu znemožnit zneužití ;>а~ 
dorué energetiky pro ve Renské účely ve státech dosud nevlast
nících jaderné zbi-anč» 

V prvníi:i směru měly značný vyznán a stimulovaly rozvoj 
_,c.vlora'j vínsyr̂ otí-ky mezinárodní konference o mírovém využití 
; ч-огпе energie, pořádané Organizací spojených národů v Že-
ii.j-Z a později Mezinárodní agenturou pro atoi-iovou епоГо1^» 
,akož~ i činnost samotné Mezinárodní agentury pro ator.iovcu 
••i .•• ,j.i EG sídleni ve Vídni, založené Organizací spojených 
•vir.-.-.ů v roce 1956, Snahy v druhém směru vyvrcholily v roce 
l^oG podepsáním mezinárodní dohody o nešířeni jaderných zbra
ní mezi '/elkou Britanií, Spojenými státy a Sovětským svasem 
1: níž co připojila větaina členských států Organizace Spoje
ných národů* 

CG3R te clenetn Mezinárodní agentury pro atomovou energii, 
cloneu Komise pro mírové využití atomové energie Rady vzá
jemné hospodářské pomoci a ei^nátorem mezinárodní dohady o 
.ne.Oíл oni jadomyen zbraní. 

i . "úžizzukiowá SYSTÍSSÍ ZLRVK т£Ш&й JADEHIIÝCH ZBKAIJÍ 

V Houcasné době jsme svodky intenzivního rozvoje ja-
dorr.é energetiky, jehož cílem je nahrazení klasických zdrojů 
oloktricke energie zdroji ;;adernýni a dosažení úspory paliv 
organického původu, připadne snížení nepříznivých vlivů na 
ř-votní prostředí vyvolávaných spalováním méně kvalitních 
pr?..:'.v v klasických elektrárnách. Tento proces je charakterie-
;:.c',;., pro víicclmy zorné světa, rozdíly ;,sou pouze v intenzito 
•i', J .ÍVJ procesu determinovaného stupněm rozvoje průmyslové 
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*;.':"iladny a zásobami í" ̂ srlních. pevnýcli a kapalných paliv 
>'o.ii!>tlivych zemí. Rozvoj, .ladíme energetiky pixuáší -.ivscm 
.urůst •.'iiioaotvi štepitolného nateriálu ve světě, vzrůst 
pLo-u z-imi vlastnících ;"těp.ri;olny viateriál a tía i nebezpe
čí zneužití materiálu pro výrobu Jaderných zbraní. 

•/ za^ou udržení cvčto.óho viíru ;.c za současné meziná
rodni srtuace pro vríechny zer 3 probléae;:: prvořadé důleži
tost:, zajištění efektivní cli prostředků nedovolujících £íi'e— 
ní jaderných zbraní a zastaveni závodů ve zbr^ení; konec-
njv, cíiam iiс pak dosažení viío obecného a úplného odzbr^ení». 
Základním kroleem v tout.) suěru e Snlouva o nešíraní ja-
deliver zbrani' , kterou pudopsalo kolem jednoho sta zewi 
.: :ota. V souladu se smlouvou se státy vlastnící iadorné 
zorané na .jedné straně zavazují neposkytovat nikomu jaderné 
:.'-<;.• Anči nebo jiná jaderná výbušná zařízení a současně zavezu-» 
,i napovial'.at ostatnín zeiaíb v rozvoji mírového využiti ja-
.:i-i.é er.er£io poskytováním informací ^IIíIS}, výchovou od-
-;rní;:ů» piípadně dodávkou technologických, celků. Státy 
:u I?st:.iící jaderné zorané .so na druhé strano zavazují ne
vyrábět a nepi'ijiraat jaderné zbraně a zařízení uvedeného 
typu. 

lía bmlouvu o nebílení jaderných zbraní zatím ;jelitě 
nepřistoupilo dost zevoí, a to jak výrobci jaderných materi
álů, zar.'izeni a technologie, tak i zetití nevlastnící jader-
ni zařízení. V roce IS (> byla vsak uskutečněna rada dohod 
o zásadách exportní pc .itiky v oblasti ."jaderných materiálů 
i zařízení, dohod, které mají p.íznivy vliv na posílení 
principu fimlouvy о ueui. erií „aáornvch zbraní v celosvětovém 
•devítku. 

lía základe článku XII - I nmlouvy se každá smluvní 
strana nevlastnící .jaderné zbraně zavazuje přijmout záruky, 
r:. '.-.• i .>;.тлои d-j'iody, kterou uzavi'e SJ Lozinárodní agenturou 
pr atomovou energii (dalo A,*;;;o:i turova , 



ЪУлоЗу mezi jcdnotlivýni státy s A^onturou obsahu;í 
.kí!:XaCoií závazek, kte-rya se vláda sava;:u.fe p; iymout saruky 

л \;Ь hen výchozí nobo speciální štěpný .nateriál ve veško-
ivo.é ..aderne činnosti na svéb úzc-sií S cíl ctí ověřování, 

~c- a-jeriál není p/sváděn na jaderné zbraně. Dohody dále ob
sahují i'lanok, ve kteréc; ,e Л-jentu.' o dáno právo :saviiitovat, 
^ záruky JSOU v souladu s dohodou aplikovány, a .3 c stanove
na :'. /zá Soinná spolupráce aezi vládou a Agenturou pri reali
zaci záruk. Z dohody oplývá pro každý stát '. povinnost vybu
de/at vlastui systém evidence a kontroly jaderného materia-
"í "' 

Závažnost problematiky Sr.-J.ouvy o nešíiení jadernách 
zbrani vyplývá z celkových trendů rozvode jaderné energetiky» 
Podle odhadu pracovní зкирхпу Agentury'' bude doba zdvoje
ni ykonů jaderné energetiky v píštich 20 - 30 letech pii-
hližne 5 lot a instalované výkony v r »co iíOOO ;;»ои odliadová--
ny na 4.10 Ш е . Pokud rozvoj jaderné energetiky bude nižší 
a bv.ů.c srovnatelný s celkovyn rozvojem energetiky, lze. po-
'Jítat s výkony 2.10 Ш е , t.j. s více než dvacetхпазо"onym 
;;.; íjonín oproti roku 1975. Ve srovnání s rokem 1975 bude 
v roce 19Б5 vyrábět elektrickou energii v jaderných olek-
trámác.h již zhruba dvojaásobaý' pocot ewní « výkeny elektrá-
гг'п v zeních nevlastnící cli jaderné zbraně vzrostou na utyi-
,5:;иЪск. ivaždoroene budou vzrůstat požadavky na těžbu uranu 
чр". edpoklad: 160 tis. tun v roce 1985^ , požadavky na oboha
cování jaderného rateriálu a výrobu palivových elánků. Oče
kává se, že v roce 1905 bude ve světě produkovat palivová 
olánky na bázi U0r> 55 závodu, 30 závodů bude vyr/ "t smíge
ne uran-plutoniové" palivo, v provozu bude 13 obohacovacích 
závodu a 17 závodů na přepracování vyhořelého paliva. Jader
né elektrárny vyproduku0í do ruku 1930 150 tun stepitelného 
plutoniu a do roku 19C5 í?00 tun. 

http://Sr.-J.ouvy
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2. S Y S T S Í zAííUK АОгЭТЫГ 

Jednou z c i n n c s t í Agentury stanovenou S t a t u t e s ' .i« 
: a l i r iacc s y s t é m záruk, ..ohol j x i e u „ e , "al;y s p e c i á l n í 
!." •; :Jor.o a : i a é m a t e r i á l y , sluiíiiy, z a ř í z e n í , teel inickc p r a s -
v od;:y а хпГогшасс Agenturou nďoo na základe p osadavku Ajen-
v .iV» * ^ j í n i vuduciíí..; a pod ; - j í kon t ro lou poskytované, ne— 
. 1 ; - p o u s i t y takovya způsobe*-, ' r t c r ; by napoctáhai jakybk:.-

.:vonskyai cí lůu*' . 

První ťoroailace sysvázat r.iruk z roku 19G1 i e uvedena 
u^;^ii:Víntu DQrHJIRO/SG'5/ a t„"Lá oc malých e^pcri iacntálnxch 

r e a k t o r ů . Od t é doby by l sys te . i záruk n ě k o l i k r á t e «lodcrai-
S.J aii л sáaadnx zračný doznal podepsáním dohod o u p l a t n ě n í 
siimlc na s k l a d ě článku I I I - 1 s&lou \ y ' • V současné době 

_ "6 
:-c v souladu s dokuzaentebi ШРСхКС, 153' ' uzavřeno 44 doh&d 
a na základě ISřCIiiC/6ó' " 40 dohod. Pod kon t ro lou Agentu-
ry i с «inoSství jaderných w a t e r i á l ú ' ^ ' odpov ída j í c í v í c e než 
900C Icr, Pu, 3000 hg obohaceného uranu a 5,5 t i s . t un vych- -
zíhu v. iateriálu, t . j . p ř í r odn ího i ochuzeného uranu a t h o r i a 
^uda,;o к 1 .1 .1976) , 

ííyctéiti záruk Agentury vychází L e x i s t e n c e s t á t n í c h 
systémů e / idence a kon t ro ly ;jaderoýeh ; i a t c r i á l ů a cíle::*, z á 
ruk je prevence ne oprávněné ho p o u ž i t í Ma te r i á lu к jiným 
ů"elún, ne z pro k t e r é jsou. 1\?1сяу, včasné odlialení z t r á t , 
p. 'rad Ъу к nim d o š l o , a pomoc p:,i nav rácen í puvodniw» vícclu. 

Ovu.ovací č i nnos t prováděná Agenturou vychází z ev iden-
. včor iu lu , doplněné daluímí ->pat:, eníi ii p;.íiaé k o n t r o l y . 

.V.-.-.oyto.'; nebo nedos ta tek raateriálu jo považován za poru!';o-
лх pov innos t í vyp lýva j í c í ch я dohody o z á m k á c h . 
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CystéV. evidence k ^ t r o l y jaderného Materiálu j e s á l o -
li-ii: ;\a p. osné гувдгеп/сл volastecl*. bi lance mater iá lu , aaezi 
".ri'ir^Ta ;. с pohyb materiálu r ea l I so /*t«l*v pouss d i s k r s i n i -
i.:. .:cdn&tkaai nebo dávkami, ř: :'. ^i'ektiVTJÍK převáděni к»а-
--ir^ly vyclsási A^xniura z p. odltlá-ian/cli údajů v ; adao t l i . < i c^ 
•.-jiastfcch b i lance &a»8riálu t d.vl« - v l a s t n í kontroly, z pro-
/íidci^cL :-ií.ení a a operativní!-..* p-^iiítačo ;éh.- uprao -vání 
c„l5?.j kc-saplerru úda^ú SOUYXÍ.U;.ÍCÍCIT- К ma l i i&c i kísntr-.fly 
а с-.idc-nce* 

A^ntui-e jsou předkládaly projektové úde,VÍ «Í e x i s t u j í -
Í Í ^ I : ^ad-m^xh SA- í smrtích., с.. 3a.i35.jici ::cikí>vuu ckarafcte-
r i s t i io i za:' ízení včetm- údajů icíio účelu , řrj ikci, výkonu 
-.prosazení} , umístění , dispoziční-: uspoiádání a r o z l u š t ě n í , 
.;•-;:• :'..lo r^vněš zahrnuty spéci/-icl-é údaj*? o forwí, uničte— 
..- Í. » ku jadernéao bžatei*iálu, z / i á s t š зс ziVtolea na pa-
i & ^ t r y .hodné z hlediska »v denec bsatérxálu, ;eá-; sklado-
„vií a dolaru» Předkládány ^aou i používané a pí edpokláda-

\ií por.Uipy evidence a kontroly v ^ednutl.vvých oclast^ch 
' i la r .ee mater iá lu , sicžuosti ^.oni toku uatc-riálu a postupy 
4v*o pro v--dění fysické inventury, -Tc předpokládána i xn-
- j r a c í : o organizační odpovědnosti, «a evidenci a kontrol» 
: ,aú*riálu. 

Uvedené irucr..iac'; s louží к rozpracováni technických 
dodatku 3uluv, pi*occdur ivalr.zacc záruk а к pi'-cdbeKir/a od-
hadůu frokvonca inspekcí . Výsledkem evidenční č innos t i jo 
stál» přehled o colkovéia ijsnošství „edoraého wateriáiu .~ 
s tá tS na «Pelade inventárního вжлагш, který je průbežr.i; 
upj/evcován podle pravidelných hlášení* 

Základem c iek t ivn í činiioetl mezinárodního systému 
/.aniic jóou nezávis lé kontroly «inožetví a dislokace jader» 
íx.ch uiatcriálú r e a l i z e , anó i: apcktoiv A'jontury v яouladu 
г ;i i, ;aV:.á dohodami* Podl;.- sledovaného c í l e je inspekce 

y.',:ió io:;d-'ílit na inspekci; i*, sick* in-rnntury, běžné xu-
£/ ' . :c ' a '.ivláíítiU inspekc:.. 

http://3a.i35.jici
http://'ilar.ee
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inspekce fyzicko inventury jsou prováděny zpravidla 
souběžně s fysickou inventurou. Běžné inspekce slouží к po-
r; vnání skutečnosti s -vyká s ováným stavem. Speciální inspek-
co ;;Sou prováděny v případě, za Agentura považuje běžnou 
inspekci z hlediska plnění úkolů v oblasti záruk za ncdosta~ 
•lhoíoí. 

Pil inspekci mohou spolupracovníci Agentury studovat 
evidenční materiály, provádět nezávislá mčiení všeho jader
ného materiálu, prověřovat funkci a kalibraci kontrolních 
p:Ví strojů, zapečetit část inventá:7e, který nebude využíván 
apod. 

Intenzita a frekvence inspekční činnosti ze strany 
Agentury jsou určovány na základě jednání s pií slušným stá~ 
tem a závisejí na množství jaderných materiálů použitých 
v jaderných zařízeních, na formě a čistotě materiálu a na 
obsahu štěpitelných izotopů uranu a plutonia* Závažným 
kritériem JC i účinnost vnitrostátního evidenčního a kon
trolního systému a stupen rozvoje palivového cyklu ve státě» 

3, li,YIDÍ-JITC'Jií А КОИТ1Ю1А JADJ£ÍITŽCII MA.THiiLÍb8 V 5.S3JL 

/ 5uoR byla pro evidenci a kontrolu jaderných materi

álů vydána v roce 1972 ČSKAií směrnice a od 1, června 1977 
o pro tuto oblast v platnosti vyhláška ČSKAJS o. 28/1977 
> evidenci a kontrole jaderných materiálů' ' a pokyny CíiKAii 
v provedení této vyhlášky z 1. 6. 1978'9/. 

Vyhláška ČSKAB o evidencí, a kontrole jaderných materi
álu má za cíl právní úpravu evidence a kontroly jaderných 
í;iatoriálu v ČSbR a zajištění dohody mezi vládou ČSSR a 
Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o uplatnění zá
ruk na základě Smlouvy o nešířeni jaderných zbraní'' / * 
Vyhláška dalo stanoví, že účelom evidence a kontroly ja
derných materiálů jo provoncc jejich neoprávněného použití 
к cinyn účelům, než pro které jsou určeny, včasné odhalení 
ivjrát a pomoc pi.'i na-/ráčení materiálů původnímu úeolu. 
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Statním, dozorem nad evidencí a kontrolou jaderných ma-
toriálů je zmocněna ČSKA.I2, která prostřednictvím svých in
spektorů provádí kontrolu ve všech organizacích, jejichž 
činnost souvisí s výrobou, využitírr: a skladováním jaderných 
uatsriálů. Vyhláška stanovuje způsoby evidence a kontroly, 
systém evidence i povinnosti jednotlivých vedoucích eviden
ce. Vyhláškou je stanovena i povinnost provádět fyzickou 
inventuru jaderných materiálů, podávat evidenční zprávy, 
z.láStní zprávy v případě nehod a předběžná oznámení pro 
případ předpokládané spotřeby jaderných materiálů (raateri-
ály zpětně nezískatelné}. Vyhláška stanovuje též podmínky 
mezinárodních převodu jaderných materiálů i povinnosti orga
nizací při inspekcích ČSKAiii a Agentury. Analýzou jaderných 
materiálů pro potřeby б SKAL ;je vyhláškou pověřena Ústřední 
kontrolní laboratoř Řez. 

Agenturou byla vypracována i doporučení pro fyzickou 
ochranu jaderných materiálů, a to ;}ak při použití, zpraco
vání, skladování, tak i při dopravě ^IHFCIIÍC/225; • Па 
náklade tohoto doporučení vypracovává ČSSR i ostatní stá
ty vlastní předpisy ochrany jaderných materiálů, které bu-
clo nutno bezpodmínečně dodržovat. 

Z pokynu к provedení vyhlášky CSKAJ.y vyplývá, že 
každá organizace trvale noho dočasné vyrábějící, používa
jící nebi, přechovávající jaderné materiály, na něž se 
vztahuje vyhláška t. j. 

a i výchozí materiály: přírodní uran, ochuzený uran, 
thorium a jejich sloučeniny, které jsou buoí ve fy
zikální a chemické formě vyžadované pro technolo
gicky proces izotopové separace nebo pro výrobu 
palivových článků, 

b) zvláštní štěpitelné i ateriály: -*"Pu, **"%, uran 
obohaceny •>JU nebo C'J-?\J a materiály dosahující 
iiaden nebo více z výše uvedených izotopů 
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je povinná vest evidenční а provozní záznamy, provádět 
fyzickou inventuru jaderných materiálů a podávat pravidel
ně správy podle těchto pokynu. 

Pro evidenci a kontrolu jaderných materiálů je ČSSli 
ijzdělona do řady oblastí bilance materiálu (ШЗА). Oblast 
bilance materiálu zahrnuje zpravidla organizaci, ve které 
jsou fyzicky přítomné jaderné materiály, t.j. fyzická hra
nice pozemku organizace je bfanlcí pi"o MBA. Sestává-li or
ganizace z několika jaderných zařízení ČSKAi* může rozdělit 
organizaci na několik MBA. Zásadou jo však to, že všechny 
obvyklé vstupy a -výstupy jaderného materiálu do MBA musí 
byt 'měřitelné. 

Podstatou evidence je zjištění množství jaderného ma
teriálu v 1ДЗЛ a postižení toku jaderného materiálu mezí 
jednotlivými МВЛ. К tomu slouží provozní a evidenční zá» 
známy v ШЗА a zprávy zasílané ČSKAii. 

Ověřování jaderného materiálu probíhá v klíčových me
řících bodech (KMP), určeních ČSKAE po dohodě e organiza
cí» Oblast bilance materiálu jo tak klíčovými měřícími bo
dy rozdělena na několik častí, které se zpravidla kryjí 
s jednotlivými pracovišti na kterých jsou umístěny jaderné 
uatoriály. Pro menaí organizace je pravidlem, že jsou jako 
celek považovány za jedno klíčové měřící místo. Dávkou ja-
r.ev-njch materiálů rozumíme část jaderných materiálů s níž 
£o zachází v klíčovém měřícím bodě jako s evidenční jed
notkou. Dávka je charakterizována ni. j. tím, že chemická a 
fyzikální forma materiálu a obohacení je stejné. 

Předpokladem používání jaderných materiálů libovolnou 
с r^anizací je písemné povolení SSKAD к odběru jaderných 
materiálu od tuzemských, příp. zahraničních dodavatelů. 
Organizace je povinna sdělit 6.SICA.I-; účel použití jaderných 
viatorî .iů, technicky zdůvodnit potřebu, deřinovat potřebné 
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vuiciství, chemickou a fyzikální formu materii lu a jeho obo

lu с-3ní. ilezbytné je též popsat předpokládané manipulace 
e -iateriálom se zřetelem na možnost vzniku provozních ztrát, 
OJ. nezapočitatelného materiálu a vypracovat systém evidence 
a kontroly jaderných materiálů včetně postupu provádění 
fyzické inventury. . 

Organizace, která uvažuje provozovat jaderné zaříze
ní je povinna předložit ČSKAI2 údaje o konstrukci jaderné
ho zařízení. Údaje o konstrukci jaderných zařízení slouží 
к sestavení Dodatku o zařízení ve kterém je specifikováno 
rozdělení do oblastí bilance jaderných materiálů, jsou ur
čeny klíčové měřící body (KMP;, požadavky a metody měření 
jaderných materiálů, kalibrace měřících zařízení, způsoby 
vedeni provozních dokladů, stanovení konteonmentu (celosti, 
neporušenosti) a dozoru, požadavky zvláoti í zprávy a rozsah 
a iietnost inspekcí Agentury» 

Informace o konstrukci, které jsou poskytovány Agen-
tuře zahrnují zejména účel a kapacitu zařízení, název a 
-.'\ábxšni, popis uspořádání so zřetelem na formu, umístění 
a tok jaderných materiálů, popis Kontrolních opatření 
к zajištění kontějnmentu a dozoru a popis postupů к zajiště
ní evidence a kontroly materiálu včetně stanovení oblastí 
bilance Materiálu, měření toku a postupů pro provedení fy
zické inventury jaderných materiálů. 

/a/ 
Z Pokynů77' též jednoznačně vyplývá, že za dodržová

ní předpisů o evidenci a kontrolo a fyzické ochraně jader
ných materiálů odpovídá vedoucí organizace, ve které se 
jaderné materiály nacházejí. Vedoucí organizace jmenuje 
pracovníka odpovědného za souhrnné vedení evidence, prová
dění kontroly a provádění fyzické inventury a to zvláště 
pro každou oblast bilance materiálu. Písemným příkazem 
jsou stanoveny povinnosti a zodpovědnost vedoucího eviden
ce jaderných matoriálů, rozdělení organizace do jednotli
vých oblastí bilance materiálu a stanoveny příslušné klí-
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čove měřící body, P.íkazem ;,e "tea stanoveno: - způsob 
předávání informací o pohybu materiálu uvnitř organizace 
a miuo ni, - vedení provozních záznamů, - vedení eviden
čních záznamů, - systém a metodika raei'eni o kalibraci ná~ 
drží a přístrojů a způsob vzorkování, P:líkazeni je součas
na stanoven i postup hodnocení rozdílů mezi měřením ode
silatele a příjemce, postupy komisionální likvidace pro
vozních ztrát jaderných, materiálů, které zaručí zpětnou 
nezískatelnost, postupy vyhodnocení neuapočitatelného ma
teriálu, způsoby fyzické ochrany jaderných materiálů a 
povinnosti pracovníku pro případ ztrát, porušení celist
vá JÍ nebo funkce zařízení ČSKAL) a Agentury jimiž se vyko
nává dozor a fyzická ochrana, 

:ty.sŽ&'\ pyJ-ý^SSS. jaderných materiálů spočívá ve vedení 
provozních záznamů a na jejich základě ve vedení eviden
čních záznamů. Pohyb jaderného materiálu se děje mezi 
oblastmi bilance materiálu, a je zaznamenáván formou in-
venturních změn a fyzických inventur; záznamy musí obsa
hovat název dávky, identifikaci materiálu, údaje o dávce 
a výchozí údaje. 

^ojpj.n^z_ázr\Bx^ se vedou na každém pracovišti s jaderný
mi materiály nebo v každém klíčovém močícím bode, Musí za-
ciiycovat každou změnu v inventuře jaderného materiálu 
včetně popisu operací nebo činností, pri kterých došlo 
к in vent umí změně, způsoby močení včetně typu přístroje 
a údajů o jeho kalibraci, údaje ze vzorkování, analýz a 
odhady náhodných a systematických chyb. Provozní záznamy 
zahrnují i záznamy o inventurních změnách, které vedou 
к ukončení evidence nebo které způsobí, že materiály se 
stanou nepřístupnými nebo obtížně přístupnými fyzické kon
trole. Provozní záznamy obsahují údaje o provozu zařízení, 
/o kterých dochází к jaderné spotřebě nebo výrobe tak, aby 
•aó.ornou spotřebu nebo výrobu jaderných materiálů bylo 
iiiužno určit. 
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.^íppp^Jíí^zázss^SL ^^de vedoucí oviden-e jaderných materiá
lů na základe provoznícli záznamů a hlášení a to tak, aby 
bylo možné kdykoliv stanovit dokladovou inventuru jader-
i?; ch vaateriálů a všecliny změny î i/entury v příslušné oblas
ti bilance materiálu a v příslušných klíčových mědících bo
dech. LVidenční záznamy musí obsah-, at i veškeré výsledky 
iiiei/snx fyzické inventury a KIUEÍ prokazovat s ohledem na 
každou dávku jaderného materiálu identifikaci materiálu, 
ůda^e o dávce a výchozí údaje. 

Dokladpvár iny enjtora ле základním evidenčním záznamem a védo 
se zvlást pro každou oblast materiálové bilance P. to na 
formuláři -Dokladová inventura jaderných materiálů" 

iyzická inventura je základní a nejdůležitější činností, 
;;íž so rcalizvije evidence a kontrola jaderných materiálů. 
Spočívá ve fyzickém ověření každé položky inventai'e a jejím 
měření t.3. vážení a příp. stanovení analytické koncentra-
CG a izotopického složení, ityzícká inventura se provádí nej-
léně jedenkrát ročně v termínu stanoveném vedoucím organi
zace, provádějí jí pracovníci, kteří vedou provozní zázna
my. Vedoucí evidence a kontroly jaderných materiálu ehro-
mažcíuje záznamy, kontroluje postupy a správnost fyzické 
inventury a na základě provozních záznamů o fyzické inven
tuře zpracovává soupis fyzického inventáře (Physical Inven
tory List - PIL) a zprávu o materiálové bilanci (Material 
Balance Report - MBfí). Výsledkem fyzické inventury je zjiš
tění skutečného množství jaderných materiálu přítomných 
v určený den v organizaci, resp» v MBA. Bilance jaderných 
uateriálů slouží к určení velikosti nezapočítatelného ma
teriálu mezi dvěma fyzickými inventurami (Material Unacoun-
ted i?or - MOP)» MUF je definován -jako rozdíl mezí konečnou 
dokladovou a fyziclrou inventurou. Velikost nezapočítatel-
ného materiálu musí organizace zdůvodnit ve zvláStní zprávě. 
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Organizace, která je povinna vént evidenci podává ČSKAiS 
evidenční zprávy, zvláutní zprávy a předběžná oznámení» 

iiVijiejricní_j;ĵ áv̂  jsou ~ zpráva o změně inventury (Inventory 
Change Report - ICR) 

- soupis fyzicko inventury (Physical 
Inventory Listing - PIL) 

- zpráva o materiálové bilanci (Mate
rial Balance Report - HBR; 

Zprávu o změně inventury podává organizace do pěti dnů po 
hlášeném přírůstku nebo úbyťat v množství jaderných materi
álů, soupis fyzické inventury (PIL) a správu o materiálové 
bilanci (MBR) do 10 dnů po ukončení fyzické inventury» К vy
plňování formulářů ČSKAIi pro evidenci jaderných materiálů 
slouží jako instrukce "Hávod ČSKAB:,/ , který byl vydán 
jako příloha 1: '''Pokynům"' •" . 

S\ láatní zprávy podává organizace ČSKAi-í v těch případech, 
kdy došlo Je porušení zařízení ČSKAI3 nebo Agentury určených 
ke kontrolní činností чvýpadkem proudu apodv) 

Pi..'edběžnér oznámení slouží aako podklad pro následující po
volení od 5SKAii) spoti-eby nebo rozjedení jaderných mateři* 
álů (porušení pečetí Agentury}. 

Pii každém provozu jaderných zařízení dochází к РГО-
ypzníra _ztrátám a ke vzniku různých druhů odpadu< Pokyny' 
stanovují, v "Dodatku o zařízení;' limity provozních ztrát 
pro každou oblast bilance materiálu» Překročení ztrát je 
tížeba hlásit ČSKAE formou zvláštní zprávy» 
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Ti-:vesní ztráty jsou dvojího druim 

г.) fie/"Wfc-íen£Mgroyozní̂ ztrátjr, vznikající rozprášením, odpa

řením, jako výsledek nedokonalosti analyticlcých metod a 
?^^2Р2^ШВ^Р£3^аШ-Вф ^У"^ ztráty se zjistí při prove
dení fyzické inventury a výsledkem je nezapočítatelný ma
teriál -vMUP) 

b) zLiÔ ené̂ grovozní̂ ztrátjf představují takový změřený odpad 
jaderného materiálu, který je v dané organizaci či MBA 
s ohledem na ekonomii zcela nevyužitelný (je však techno
logicky zpětně získatclný). Velikost změtených provozních 
ztrát musí být analyticky změ.ená, nebo na základě měře
ní odhadnutá (nelze vypočítat z materiálové bilance jako 
rozdíl mezi hmotností materiálu vstupujícího do procesu 
o. hmotného produktu) • 

Pled likvidací materiálu ze změteného odpadu si organi-
zacc /yžádá souhlas к likvidaci» Likvidace musí být pro
vedena takovým způsobem, aby jaderný materiál nebyl, zpět
né získatelný» 

Zadrzsn^j^ad je takový jaderný materiál, který oe 
v dané ИВА bezprostředně nevyužitelný nebo pro fyzikální 
formu a umístění obtížně přístupný běžné inspekci, při
čemž до zpětně získatelný. Zadržený odpad se nezahrnuje 
do božné fyzické inventury, musí v šal; být veden v eviden
ci, 

Z pokynů к provádění vyhláSky &SKAE/"/ vyplývá povin
nost organizace vyrábějící, přechovávající nebo spotřebová
vající jaderné materiály vybavit své pracoviště technickými 
prostředky nutnými ke kontrole a mezení jaderných materiálů 
a to zejména s ohledem na kategorii jaderných materiálů, 
jojich množství přítomné nebo prosazené a na technologické 
operace. Autorizovaným pracovištěm pro potřeby analýz a 
•к?'.oni jaderných materiálů jo v SSSR Ústřední kontrolní labo-
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rat o:.' CUKL) tf«TV &ež, která provádí analýzy potřebné pro 
CSKAJJ a p:VípadnČ za úhradu analysy zejména izotopického slo-
2oni jaderných materiálů pro organizace, které nemají vlast
ni technické prosti'edky к jejich provedení» 

4. AUTOMATIZOVANÉ ZPRAC0VÁ1IÍ BVIDISHČHÍCH DAT 

Z Dohody mezi vládou ČSSR a Agenturou o uplatnění zá
ruk vyplývá pro každý stát povinnost vybudovat vlastní sys
tém evidence a kontroly jaderného materiálu, ověiovací čin
nost prováděná Agenturou vychází z evidence materiálu dopl
něné dalšími opatřeními přímé kontroly. 

Vzrůstající množství evidovaných jaderných materiálů 
si vyžádalo postupné vybudování systému počítačového zpra

ží "> •' 
cování dat Agentury (systém ADABAS)' Ji a postupně jsou bu
dovány státní systémy pro automatizované zpracování evi
denčních dat o jaderných materiálech* Čs, systém byl uveden 
do provozu v průběhu roku 1979 a je i nadále zdokonalován , 

Postup využívá počítače, který pomocí výpočetních pro
gramů umožňuje plně automatizovat procesy zpracování ínfor-
nací, včetně uložení informací v paměti počítače. Byl tak 
vytvoi.o-n celostátní automatizovaný systém evidence údajů 
o jadorných materiálech pro potřeby Odboru jaderné bezpeč
nosti a záruk ČSKAJ3. iívidence jaderných materiálů je obec
ně založena na vedení a prodávání evidenčních d*t, jež se 
podle svého účelu vypracovávají formou 

- zprávy o změně inventury 
- soupisu fyzické inventury 
- zprávy o materiálové bilanci 
- dokladové inventury jadorných materiálů 

Současně bylo nutné respektovat stanovisko Agentury a to, 
že cílem je vytvoření unifikovaného "Informačního systému 
1.<1Алл!;, který má být se státními systémy evidence a kontroly 
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jaderných materiálů propocen. 

Konkrotní řešení s:i vyžádalo, kromě /ytvolení koncep
ce vstupu a zpracování dat, sestavení souboru 12 programu, 
ktoré "byly po odladění a odzkoušení přepracovány do opti
mální formy. Cely programový soubor pi^edstavuje asi 4 200 
příkazů na 4 000 děrných štítku, evidenční data lze kromě 
tisku zaznamenávat i na mignetickou pásku ve tvaru vhodném 
pro vstup do počítače Agentury, 

Obecné údaje o programech 

Programy pro evidenci jaderných materiálů byly vypra
covány v jazyce PL/1 a jejich testování probíhalo na počí
tač:!. iíC 1040 v odboru výpočetní techniky ÚJV, kde ae nadále 
provádí rutinní zpracování evidenčních dat. 
Soubor programů lze podle souvislostí rozdělit do čtyř 
skupin: 
a. programy pro vstup a kontrolu úda^ů (INPUT, SitáliEP) 
V programy pro ošetřování kmenového souboru dat (PRDTTDAT, 

COlžlklCT, COPYBXCL, COPYILCL) 
c) programy pro vy tvá:.'oni výstupu evidenčních zpráv ve 

formě formulářů a záznamu na magnetickou pásku (ICR, 
PIL, MBH, COHCISKT) 

d] programy pro výpis knižní inventury, vedení dokladové 
inventury, vytváření nového výpisu fyzické inventury a 
materiáloé bilance С BIL, PIL, MBH)» 

Г-ákladním souborem pro zpracování dat je tzv. kmenový 
soubor (BDAT), který obiahuje pro každou oblast bilance 
materiálu poslední soupis fyzické inventury (PIL), zprávu 
o Materiálové bilancí (MBR) a veškeré zprávy o změně in
ventury (ICR) od doby konání fyzické inventury. 

Soubor BDAT je postupně doplňován dalšími údaji za 
použití programu INPUT a programu pro ošetřování kmenové
ho souboru dat. Soubor BDAT fJe vstupním souborem pre pro-
ramy kontroly a pro programy vy tvá:'.'с ní výstupu evidenčních 
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Výstupní soubory označené BILDDA'i a BILSDAT, vytváře
né v programu BIL, jsou vstupními soubory pro program PIL 
HLui. ITázvem TAPbí je o značíc vany soubor zapisovaný na magne
tickou pasku, jež 30 předávána kezinárodní agentuře pro 
atomovou energii. Jako PRINT se označuje soubor obsahují
cí tiskové sestavy a muže být buď vytisknut prostřednictvím 
systémového výstupního programu při zpracování nebo uložen 
na magnetickou pásku a podle potřeby dále vypsán v libo
volném počtu kopií. Vypracovaný soubor programů umožňuje 
zpracování evidenčních dat v nové formě a tvoří nástroj 
kvalitativního zvýšení účinnosti řídící činnosti v oblas-
ti zámkových procedur. Zavedením automatizovaného systé
mu opracování dat o jaderných materiálech se tak ČSSR za
řadila, mezi relativně malý počet států, které teatc; pro
gresivní způsob evidence 0±ií realizovaly a rutinně jej 
používají. 

:j. TiSCHNICKÍ KRITERIA PRO APLIKACI SYSTÉMU ZÁRUK 

Vyhláška ČSKAil č, 28 o evidenci a kontrole jaderných 
/8 materiálů ' dělí jaderné materiály pouze na 

a' výchozí materiály t.j. uran přírodní, ochuzený, thorium 
a jeho sloučeniny v chemické nebo fyzikální formě vy
žadované pro technologický proces izotopické separace 
nebo pro výrobu palivových článku 

b} zvláštní štěpné materiály t,j# -"̂ Pu, JJ\J, uran oboha-
2 35 233 v 

cený *^U nebo J-,M a dále se vyhláška zmiňuje o efek
tivním kilogramu jako o zvláštní jednotce užívané při 
uplatňování záruk na jaderné materiály а Ъ v souvislos
ti s mezinárodními převody jaderných materiálů. 
Pro naplnění smyslu zárukové činnosti jako prevence 

neoprávněného použití к jiným účelům,než pro které byly 
určeny, bylo nezbytné vypracovat potřebný prováděcí sys-
•cé\. vycházející z extemíc/i kriterii (fyzikálních, techno-
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logických}, určit postup, kterým je možné v jednotlivých 
scatech а па jednotlivých zaií zeních splnit určené cíle, 
zp.véct zánikovou činnost a vyhodnocovat výsledky ?. hledis~ 
ka stanovených cílů. 

interní kriteria záruk o vé činnosti vycházejí 
1,. •z minimálního množství jaderného materiálu, potřebného 
pr. výrobu jaderné výbušniny, 2} z minimální doby potřebné 
pro konverei různých druhů materiálů, na než jsou uplatňo
vány záruky na komponenty jaderné výbušniny (ve formě kovu), 
Z tohoto hlediska mluvíme o zámkově významném množství a 
o dobo nezbytné ke konverze. 

Zárukově významné množství ê odvozeno od prahového 
množství jaderného materiálu, t.j. množství potřebného 
pro /ýbuané zaiízení. Zárukově významné množství je přos-
no definováno jako množství materiálu, které nevylučuje 
uiožnost být převedeno chemickým procesem, jadernou trans
mutací nebo obohacovacím procesem na jadernou výbušninu. 

Pro praktické účely dělíme z tohoto hlediska jaderné 
materiály na přímo a nepřímo použitelné. Mezi přímo pou-

233 
žitelné materiály zařazujeme plutonium, -^U a uran s obo
hacením více než 20 % ^ U (H1SU). Významná množství jsou 

?33 
0 k& Pr0 " U a plutonium, 25 kg pro HiiU. Hepřímo použi
telné materiály (použitelné po separaci nebo transmutaci): 
U o obohacením méně než 20 % ^ U (LEU), významné množství 
75 kís a thorium - významné množství 20 t. 

Doba potřebná ke konversi je definována jako dot* od 
.y-íjmu neoprávněně odejmutého materiálu do konce výroby 
komponenty jaderné výbušniny. 

Z hlediska doby nezbytné pro konverzi dělíme jaderné 
iíiatoriály do 4 kategorií: 



- 13 -

I. kategorie 

Vi. kategorie 

III. kategorie 

IV. kategorie 

Do problematiky externích kriterií zahrnujeme i analýzy 
možných způsobu diverze laatoriálu. 

Převáděcí systém MUSÍ Ъ/t schopen detekovat anomálie 
v kontrole i;iateriálu vznikající následkem diverzní činnosti 
a to v čase menším пси je doba potiebná pro konverzi, aby 
tak mohlo být jednáním na diplomatické úrovni zabráněno 
o Plnosti narušující dohodu o nešířeni. 

6. KOJÍTEЛ&ШТТ A DOZOíl V ZÁRUKOVÉM SYST&áU AGEKTUiiY 

"videncG jaderných iratoriálů jo z hlediska záruk 
•'.̂or.itury opatiením prvořadým* Doplňkovým proatiedkom je 
do'-or a kontějnment. Oba prostředky slouží ke splnění ur
čeného cíle: včasné detokec diverze význa:.mého r.možství 
.ademého íiiateríálu a to jako prostředek odrazující od ta
kovéto činnosti • 

Kontejnment (celost, neporušenost} a dozor jsou zajiš
ťovány jednak bezprostředně inspektory Agentury nebo nej
rušnějšími typy zařízení a přístrojů, jejichž úkolem je 
zaznamenávat výskyt specifické činnosti nebo situace. Cí
lem je dosažení záruky, žo nedošlo к zatajenému pi'istupu 
к Materiálu а к manipulací s ním» 

-^U, IliJU, plutoniuia v kovové íoranČ - doba 
nezbytná pro konverzi 7 - 1 0 dní 

233 
- kysličníky a čisté soli, U, HBU a plu
tonium - Soba nezbytná pro konverzi 1-3 
týdny 

- plutonium, KJU nebo 233-U ve foroě ozáie-
ného paliva - doba nezbytná pro konverzi 
1 - 3 měsíc3 

- uran s obsahem ыепе než 20 % * U, J"TJ a 

thorium - doba nezbytná pro konverzi 1 rok. 
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Agentura rozeznává tví fcroy dozoru a zajištění in
tegrity rjateriálu. První dve ^S№ charakteristické pro 
U-UU&SJV sta» rozvoje jaderno опс-г^с-tiky, třetí souvisí 
~ -.vscavbov. zá/odů, ve ktcryca, vzhledán к charakteru zpra-
cová-zaiiélio nateriálu гzvláštní Štěpné mteriály) v >ro*-aui-
ne i->ru*;f iu*szí nóLazpcci obašixtéi.a zneužití pro vojenská 

Frvní forem dozoru ;-c bezprosti-edně součástí běžné 
:^nspekce nebo inspekce fyzické inventury. Spočívá v ovei*-
rxí teno, že každá in/ontumí polaská sovúJLasi С vyloučení 
duplicity;, celistvost aat:ri.álu i^balu; je neporušena» 
-̂ olclarovaaé údaje nejsou falsiíikuvány. 

йгиял Гсгаа roz5i:'.4z;;e platnost ove:->;né fyzické in^ren-
.-лгу a to zejk&na na zařízeních :sanipulu.ících з diskrétní-
:.:'. uáv":;ani paliva (palivové kazety>• Prost.edky dozoru a 

li:>ntc jnusntu indikují nap-, zatnu lokalizace isateriálu; po

kud je SL'Z-ГШ. uspokojivě vysvětlena výsledky fysické inven
tury zůstávají v platnosti. Pro3ti^dky dozoru a kontě jn-
uencu tak snižují nároky na bezprostřední Činnost inspekto
ru a to v případě státního systému činnost inspektoru Kord-
se nebo obecni inspektsrú Agentury. 

Vletí i"or&a dozoru je nezbytná na za. í zeních с vciícyu 
prosasenÍL: z>'lá:itních <;těpnj:cli atoriálú, kdy běžnými evi-
cbnčníni prosti" cdky ne-iuže být cílů syatéuu záruk dosaženo* 
v teclitu piípadech pouze systematicky dozor inspektora 
agentury uužo vyloučit njžn. neoprávněný Unik nateriálu* 

Agentura roslíuujc ti i l:ate£or±c p.-.ástrojů a za.ízení 
pro «iecly dozoru' ': 
1} systémy pečeti 
2.. óíloí-tro-optické aystéssy 
Z. .ú»ni\;yry 
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Pečeti jsou používány jednak papírové pro krátkodobé 
použj-tí, kovové, z opticky vodivých- materiálů a elektro
nicko v systém VACOSS), Výhodou papírových a kovových poče
tí je jednoduchost, pečeti-z opticky vodivých, materiálů vy
žadují použití speciálních nástrojů, vyvíjené elektronické 
systémy umožňují dálkovou kontrolu neporušenosti pečeti. 
Z eiektrooptických systému jsou běžné používány 8-mm kame
ry s elektronicky řízeným snír.iáním jednotlivých* obrázků 
v zadaném časovém režimu, Nedostatkem je omezená kapacita 
filmu, nutnost procesu vyvolávání, citlivost materiálu к 
zai'eni а to, že na snímek nelze promítnout časové údaje. 
V tomto směru jsou výhodnější televizní systémy dozoru, 
sestávající z videorekordéru, elektronického systému spou
štění a videokaleniáre - hodin. Použití těchto systémů ome
zuje jejich cena a náročnost údržby. 

Z monitoru jsou aplikovány monitory výkonu reaktoru 
pro nezávislé stanovení obsahu plutonia ve vyhoi-elém palivu, 
pasivní neutronové gama detektory pro indikaci transportu 
ozářeného materiálu, vyvíjeny jsou detektory energetického 
spektra neutronů pro kontrolu výzkumných reaktorů (akti
vační detektory), detektory neutronového toku a j. 

Pro účely státního zárukovéno systému je vhodný vlast
ní systém pečetí, doplňující činnost Agentury v období 
mezi běžnými inspekcemi, nebo inspekcemi fyzické inventury. 

7. KONTROLA. A HVIDJtíNCB JADERNÍCH MATBRIÁLU NA ZAŘÍZENÍCH 

7.1. Jaderné elektrárny 

V současné době je rozvoj energetiky charakterizován 
přednostním rozvojem lehkovodních reaktorů (LWR), tlakových 
чPv'/li} nebo varných {Bv/R). Z hlediska aplikace zánikových 
metod lze charakteristické rysy těchto typů reaktorů defi
novat takto: 
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1) aktivní zona reaktoru je umístěna v tlakové ocelové 
nádobě, která jo za provozu uzavřena. Výměna paliva 
probíhá při odstavení reaktoru, po sojmutí víka. 

2; Viněna paliva se provádí zpravidla Ix ročně a trvá ko
leni 60 dnů. Při výměně paliva je vyjímána přibližně 1/3 
palivových kauet, které jsou nahrazeny čerstvým palivem. 

3} Reaktory používají jako palivo nízkoobohacený uran, 
palivo je více než jednoho obohacení a to od 1,5 do 
4,0 %» Palivové elementy sestávají z tablet U02 v zir-
kóniovém povlaku, soubor palivových elementu tvoří 
palivovou kazetu, Převážná část jaderných elektráren 
přijímá kompletované kazety, vyhořelé kazety jsou po 
kratší nebo delší době chlazení odesílány zpět výrobní*» 
iiu závodu, resp. závodu na přepracování paliva bez jakého
koliv zásahu. U kazet některých typů reaktoru je kon
strukčně vyloučena demontáž kazet bez použití speciál
ních zařízení či operací jako např, sváření. 

Pi'-i uplatnění zárukových procedur byl zvolen princip 
strategických bodů, ktorými jsou klíčové měřící body ÍKMP), 
t. j. místa kde lze jaderné materiály ověřit. Klíčové 
měřící body dělí oblast bilance materiálu (jaderná elektrár
na! na několik částí. Rozeznáváme klíčové měřící body 

a) pro stanovení toku jaderného materiálu 
b) pro provádění fyzické inventury 

Běžný typ elektráren в lehlí o vodními reaktory se skládá 
z následujících klíčových meřících bodů 
Tok materiálu KMř 1 příjem jaderného materiálu 

1ШР 2 úbytek a produkce v palivu vy
jímaném z reaktoru 

К1ЛР 3 transport materiálu z elektrárny 
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•Jateriál na jaderné elektrárno 

КЫР A Sklad čerstvého paliva 
КШ? В Palivo v aktivní zóně reaktoru 
KMP С Sklad vyhořelého paliva 
Kx.iP D Další dislokace materiálu na elektrárno 

Tok materiálu mezi dvěma následujícími inspekcemi je 
dex'inovan sumou všech inventumích změn, které proběhly 
ze. určené období, jako suma položek obou typů materiálu • 

О то Q ОС 
- *~J U a ^ U, t. j. všechny příjmy materiálu registro
vané KMP 1, transport odpovídající KMP 3 a úbytek a pro
dukce materiálu odpovídající KMP 2. 

ířhcžství materiálu na jaderném zařízení ke dni inven
tury představuje neozáiený materiál ^čerstvé kazety), ma
teriálu v aktivní zóně a materiál ve skladě vyhořelého 
paliva lypříp. další položku tvoří materiál v jiné formě 
ii)2 palivové kazety - štěpné komory, kalibrační standar
dy a pod.)• 

Úbytek materiálu a produkce plutonia v reaktoru může 
být ověřován pouze na základě výkazů operátora, к čemuž 
slouží diagram zavážky rsaktoru, údaje o tepelném a elek
trickém výkonu zařízení, výpočtech vyhoření jednotlivé 
kazety a pod. 

Ověření přítomnosti materiálu, na zařízení (jaderné 
elektrárně) je zvláště jednoduché, pokud se jedná o typ 
palivových kazet, které vylučují výměnu jednotlivých pa
livových elementů. V tom případě platí jednoznačně, že 

2 38 
celkové množství J U v elektrárně sestává z materiálu 
• neozářenych kazetách, v kazetách aktivní zóny a kazetách 
ve skladu vyhořelého paliva. 

Počet položek - kazet vo skladu čerstvého paliva bý
vá od 5 - 10 do 200. iJormální postup inspekce spočívá 
v ověřoni počtu kazet a jejích identifikačních čísel. V 
aoucasné době nejsou к dispozici zařízení ke kvantita-
t:vr.řmu ověření paliva; ze strany MAAÍJ je vyvíjen tlak na 
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v;y .o;; nodes truktivní cla mot od pro ověřování čerstvého pali
va. 

Sklad vyhořelého paliva představuje z hlediska záruk 
strategicky významné místo vzhledem к přítomnosti pluto
nia vyprodukovaného v reaktoru. Vysoká aktivita omezuje 
inspekční činnost na ověnení počtu a identifikačních čísel 
kaajt. Používá se metod dosoru jako filmové a televiní ka~ 
mory, filmy a pod. к zamezení neoprávněných manipulací s pa-
livoL-. Urychleno jsou vyvíjeny &ama spektrometrické systé
my ke kvalitativnímu hodnocení stupně vyhoření a tím к ově
ření výpočtů operátora. 

Lze konstatovat, že ověřování vyhořelého paliva .je 
limitováno nedostatkem vhodných nedestruktivních metod, 
tyto musí být nahrazovány prostředky dozoru. Fyzická inven
tura na jaderné elektrárně se provádí zpravidla na konci 
v; ..leny paliva, před montáží víka reaktoru, současně se pro-
vedo ověření paliva ve skladu čerstvého a vyhořelého pali
va. Víko reaktoru bývá opatřeno plombou, aby byla vyloučena 
neoprávněná manipulace s palivem (garantována ínte&rita 
paliva;• 

'17' 
V případe reaktorů typu VVL'R-440/ " jsou kazety ob

sahující 120 k^ uranu opatřeny identifikačním číslem či
telným i pod vrstvou vody v reaktoru při výměně paliva 
nebo v bazénu vyhořelého paliva. Je však nutné konstatovat, 
žo velikost kazety \126 palivových elementů) nedává mož
nost použít jednoduché nedestruktivní metody к ověření ob
sahu jaderného materiálu. Výrobce nepředpokládá výměnu jed
notlivých palivových elementů v kazetě, ačkoliv techniolcy 
JO výměna možná; z hlediska výrobce je výměna elementů po
važována za neoprávněnou manipulaci, což snižuje riziko 
'•' sár iě rné с hyby * • • 
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Čerstvé palivo s obohacení.! do 3»6 % ^V nepřodstavu-
je ze strategického hlediska zvláštní nebezpečí, relativně 
vysoká je strategická hodnota ozářeného paliva - jedna ka
zeta obsaiiuje e.z 1 kg plutonia. Z tohoto důvodu je nutné 
soustředit zánikové postupy zejména na oblast vyhořelého 
paliva. Manipulace s ozářenými kazetami je však nesmírně 
obtížná, což zjednodušuje kontrolu. Dozorem a kontrolou 
celistvosti (neporušenosti) lze dosáhnout uspokojivých 
výsledků. 

7.1.1. Technické prostředky pro zvýšení efektivnosti záruk 
na jadernách eloktárnách typu W E R 

Pro zvýšení efektivnosti záruk se předpokládá v pro
jektech budovaných jaderných elektráren realizace násle-
dujících technických prostředků záruk Arentury' : 

1; Zařízení pro pečetění víka reaktoru nebo jiných prvků. 
Umístění pečeti se předpokládá v místě vhodném pro pe
riodickou kontrolu a současně chráněném proti poškoze
ní pří běžných pracech v reaktorové hale. 

2) Automatická filmová nebo televizní kamera к zajištění 
dozoru nad vyhořelým palivem včetně dozoru v reaktoro
vé hale, ve skladu vyhořelého paliva a podél cest tran
sportu kontejneru s palivová. 

3) Počítač ozářených kazet, transportováných ze skladu 
do transportního kontejneru, 

4) Zařízení pro pečetěi.1 transportního kontejneru, které by 
umožňovalo realizovat plánovaný transport paliva bez 
nutnosti inspekce Agentury. 

5) Gama spektrometrický kolimovaný systém vyhodnocování pa
livových kazet ve skladu vyhořelého paliva. Vyhoření by 
mulo být stanoveno s přesností do 10 % С USD;, obsah plu
tonia в 3 % přesností. 
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6) Pvistroj nezávislé registrace výkonu (elektrického} reak
toru. Předpokládaná pi-esnost do 10 VJ (RSD). 

7; Zaiísení pro kontrolu parametru čerstvého paliva. 
P'esnost měření by měla být taková, aby bylo možné zare
gistrovat neoprávněnou demontáž několika elementů, t.j. 
nejméně 5 % (RSD). 

7.2. Závody na výrobu Jaderného paliva 

Obecně můžeme paliva jaderných reaktorů rozdělit na 
paliva kovová a keramická, 3vym významem v současné době 
zcela převažují paliva keramická, používaná dnes v nejběž
nějších lehkovodních reaktorech, v reaktorech materiálo
vých i rychlých. Z hlediska záruk (zárukově významných 
množství) je rozhodující zda se jedná o paliva s nízkým 
obohacením pro běžné typy energetických jaderných reakto
rů vLUU), nebo paliva experimentálních a rychlých reakto
rů 4H1!U, směsná-uran plut oni ová paliva). Je možné i použi
tí směsného paliva pro běžné typy lehleovodních reaktorů, 
tato možnost zatím nebyla ve větší míře uplatněna. 

Z technologického hlediska se závody na výrobu božné
ho paliva (LEU) - palivo pro reaktory typu PWIí a BWH a 
paliva vysoce obohaceného (IL-IU) neliší. Výchozím materiá
lem je IDJV odpovídajícího obohacení, který je dodáván v 
kapalné formě у tlakových sudech, v chemické části závodu 
probíhá konverze na U-,0Q a redukce na U02« V metalurgické 
a keramické části závodu je materiál homogenizován, liso
ván do tablet, tablety sintrovány a broušeny. V závěrečné 
části výroby jsou montovány a zkoušeny palivové elementy 
a kompotovány palivové kazety. Odpady jsou jednak ve for
mě kapalné (z konverze, srážení a broušení), jednak pevné, 
vrácené do výroby a pevné odpady určené na uložíěto (kon
taminované filtry, rukavice). 
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Vedlo Skladu sudů se vstupním materiálem (UF^) 8. 
skladu finálních výrobků (palivových kazet) jsou zpravidla 
я:.'-i Kovány tři mezisklady, t. j. sklad kysličníku uraniči-
tého a sklad hotových sintrovanych tabloť, pro pevné od-
pády, vracené do výroby pal; slouží sklad odpadu. 

Z hlediska záruk MAA3 ;;o celý závod jednou oblastí 
bilance materiálu, zpravidla se třemi kc-itrolními měřícími 
body p m tok materiálu (vstup, vy stup, ne vratné odpady) a 
s pěti kontrolními měřícími body pro fyzickou inventuru 
v sklady UrV, palivových kazet, dva aosiskiady - UOp a 
sintrované tablety, a sklad vratného odpadu). Takto jsou 
nap:, uplatňovány záruky na závodě Ш Ж Ш (Hansu }' '. Po
někud odlišná je koncepce systému záruk uplatňovaného 
v USA, i když' požadavky na evidenční systém jsou stejné. 
]'.Tap:..;. na závodě EXXOH Huclear Company (Richland - USA) 
jsou zavedeny na základě požadavku národního systému evi
dence a kontroly vnitřní oblasti kontroly materiálu, které 
sestávají jednak oblastí bilance materiálu (na závodě 
jsou 3), jednak z oblasti kontroly položek (ICA) - t.j. 
vstupní a výstupní sklady, mezisklady a sklady vratného 
i nevratného odpadu (mimo odpalovací nádrže kapalných 
odpadů, které jsou součástí první výrobní MBA). Každá ze 
tri fází výroby tvoří samostatnou oblast bilance materi
álu podřízenou bezprostředně orgánu evidence a kontroly. 
Uvedená koncepce používá к•••> kontrole б КМР toku materiálu 
12 IQviP fyzické inventury. Výhodou uvedeného systému, apli
kovaného na závodě fy KÍXLjt "' (údaje o toku materiálu 
jsou zpracoávány počítačem; ý: to, že fyzickou inventuru, 
která se provádí při odstaveném závodě jo možné realizo
vat ve velni krátké lhůtě (malé ztráty produkce). 

Významné ze záruko.ého hlediska ;je stanovení očeká
vaných chyb (nahodilých a systematických) měření, t. j. 
cr.yb měření pro všechny klíčové měřící body toku materiá
lu a fyzické inventury - pro stanovení hmotnosti, anály-
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tichého stanovení obsahu kovu a izotopickélio složení, a 
nedestruktivní metody, Z velikosti chyb měření, je pro 
půlroční nepřetržitý provoz áávodu stanovena neurčitost 
bilance materiálu dle postupu Toclmického manuálu МАА1У ' • 

••"• г-. ,• 

Так пар: , pro závod NUKKM' ' činí odhad neurčitosti bilan
ce niateriálu 0,3 - 0,5 lA což při produkci 200 kg HEU pali
va ročně je kolem 0,3 1:̂, HEU. Yo srovnání se zárukově 
v̂ znaiiinyti ianožstvím v25 k^ J U} je možné stanovit, že 
efektivita zámkového systému je velmi dobrá. 

Pro závody na výrobu směsného paliva (Los Alamos) 
jsou zaváděny tzv. dynamické systémy kontroly výroby pa-

/21 22/ liva (DYJUAC)' * . Proces spočívá v rozdělení výrobního 
postupu na jednotlivé operace a záruková evidence je ve 
větším počtu oblastí bilance materiálu (až 15)» Každá dáv
ka materiálu je při překročení hranice mezi MBA evidována 
počítačem, který vykazuje okamžitý stav materiálu v li
bovolné oblasti bilance v relaci ke stanoveným limitům 
a hodnotám a současně i celkové bilanci v závodě. Systém 
tak jednak podává informaci o dávce materiálu vstupující 
a vystupující z procesu, jednak o jednotlivých položkách 
u/niti: závadu. Inspekční orgán ke konci každé směny má 
úplnou informaci z porovnání obou údajů, 

7.3. Závody na přepracování paliva 

V současné době je jediným technelogickým procesem 
používaným pro přepracování paliva lehkovodních reaktoru 
va za určitých podmínek i rychlých reaktoru) proces PUREX, 
Kazety jsou demontovány a palivové elementy řezány na 
5 cm kousky, loužené roztoky kyseliny dusičné, nerozpust
né zbytky povlakového materiálu jsou po kontrole obsahu 
uranu a plutonia ukládány do úložiště pevných radioaktiv
ních odpadu. Vysoce aktivní roztok obsahující uran, plu
tonium a produkty štěpení postupuje po filtraci na extrakční 
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mnohostupnové zařízeni, ve kterém jsou odděleny nejprve 
produkty štěpení a v další:,', cyklu odděleno plutonium od 
uranu. Konečným produktem jsou koncentrované dusičnanové 
roztoky uranu a plutonia, p. ípadně uran ve formě neroz
pustné soli nebo UOo a plutonium ve formě PuOp» Vysoce a 
stvedně aktivní odpadní roztoky obsahující vedle produktu 
štěpeni stopy uranu a plutonia osou analyzovány na obsah 
U a Pu a dočasně skladovány v nádržích před konečným zpra
cováním. 

Optimálním z hlediska záruk je rozdělení závodu na 
tii oblasti bilance materiálu a to MBA-1 sklad vyhořelého 
paliva včetně operace loužení rozřezaných palivových člán
ků, MBA-2 představuje hlavní část vlastního procesu pře
pracování, t. 3» extrakci a reextrakci, vstupní data jsou 
získávána v kalibrovaných nádržích umožňujících přesné 
stanovení objemu a odběr vzorku. MBA-3 tvoří sklad produk
tu, t. j. uranu a plutonia ve formě roztoku nebo pevných 
sloučenin. 

Výhodou tohoto rozdělení je to, že MBA-1 pracuje 
pouze s údaoi odesilatele, které porovná s údaji o příjmu, 
IwBA-2 pouze s udá,}i vlastního procesu, a MBA-3 je eviden
ce produkovaného materiálu. Tímto postupem je značně zjed
nodušeno vyhodnocování zámkových dat» Pro MBA~1 a 3 je 
zvýrazněno uplatnění prostí^dkú dozoru a kontějnmentu, 
pro ЬША-2 зе významné sledování toku materiálu a jeho 
bilance. Pečlivá analýza údajů o toku materiálu, technolo
gickém zařízení a provozu ukazuje, že je možné aplikovat 
systéra dozoru, pečetí a dalších metod na strategických 
bodech bez větších těžkostí příp. zásahu do vlastního pro
cesu. 

Experimentálně byl uvedeny systém 3 oblastí bilance 
vnateriálu ověřován na experimentálním závode WAK v Kores-
vula vkapacita 35 t kovu ročně, t. j. cca 300 kg Pu) urče-



- 29 -

1С/ néíti pro přepracování paliva s vyholením do 39 000 MW.d/ť . 
Celkem je ustanoveno 8 kontrolních meřících bodu \3 KMP 
toku, 5 KláP fyzické inventury). Analýzou dosahovaných chyb 
iaěření stanovení hmotností, objemů а analytických postupu 
byla pro půlroční nepřetržitou kampaň stanovena neurčitost 
bilance materiálu kolem 1,3 %, 002 odpovídá 1,2 kg pluto
nia. Ze srovnání se zárukově význačným množstvím plutonia 
\Q kg) je možné stanovit, že stávající technické možnosti 
jsou plně v souladu so zárukovými požadavky a systém záruk 
lze v plné míře na poloprovozním závode uplatnit. 

7.4. Závody na obohacování jaderného paliva 

Stávající závody na obohacení jaderného paliva jsou 
převážné míře založeny na klasickém difúzním postupu, 

t. j. obohacování plynného UIV difúzí porovitými membrá
nami. Nove budované závody používají též oddělování v ply
nové odstředivce a oddělování pomocí lavalovy dýzy, kdy 
se směs plynů protékající dyzou obohacuje na obvodu lehký-
Vili izotopy, ve středu pak těžším U. 

Pro všechny uvedené postupy je charakteristické, že 
o>.řhac ovacím procesem postupuje materiál v jedné chemické 
formě na vstupu procesu je přírodní uran s obohacením 

2 35 0,71 % U při průchodu oL-liac ovací kaskádou se nástřik 
dělí na dva proudy a to produkt s obohacením zpravidla 
uo 4 C/J U a na ochuzený UIV se zbytkovým obsahem kolem 
0,3 % 2^5U. Produkt ve formě kapalného UJřg v tlakových 
sirdoch je expedován na závody na výrobu paliva. 

Z hlediska záruk je významným ten fakt, že bez zása
hu do procesu obohacování, analýzou údajů o vstupu a 
výstupech lze získat veškeré potřebné údaje, nezbytné pro 
uplatnění záruk* Z analýzy půlročního provozu hypotetické
ho závodu (plynové odstředivky) o kapacitě 200 t 
ročně lze dokázat, že hlavním zdrojem nepřesnosti pro 
ř̂-iMOvoní bilance jo dosahovaná ?r:esnost hmotnostně spektro-
'•• vrřď.cnc stanovení obsahu Jé>\] ^0,15 (л>). Absolutní 
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množství -Í->U odpovídající 0,2 w celknvé nepřesnosti pii 
235 

v-ÚQ uvedeném prosazení je 2,5 - 3 k£ U» Zárukově vy-235 znamné množství představuje 75 ke U s obohacením do 
235 

20 A- U, ve srovnání s tím uvedená nepřesnost materiálo
vé bilance je velmi malá. 

Pro zneužití kapacity závodu pro výrobu vysoce obo-/18'' haceného uranu je z uváděné analýzy ' zřejmé, že by 
bylo nutné použít 1300 kg uranu s 3 % obohacením -"U 

2 35 
к výrobě 25 kg uranu s 90 ti obohacením U, Lze tedy kon-

235 
statovat, že neoprávněné odejmutí 75 kg J U je p:; i půl
ročním intervalu fyzických inventur s určitostí detekova-
telné. 

3. HISDESTRUKTIKVÍ METODY AHALÝZY JADEKHÝCH MATERIÁLU 

3.1. Gama spektrometrie 

8.1.1. Úvod 
Měvení gama záření štěpitelného materiálu lze pou

žít jednak к identifikaci materiálu, jednak i ко stanove
ní množství jednotlivých nuklidů. Pro jednoduchá stano
vení (napi'. obohacení standardního paliva) obvykla posta
čují systémy s nízkým rozlišením iKaJ(TI)detektory) s 
jednokanálovym analyzátorem, často vhodně upravené pro 
rutinní ověřování. Pro účely MAli byl vyvinut a je běž
ně používán přístroj &AM-2. Výhodou ílaJ(Tl) detektorů jo 
relativně vysoká účinnost, malá poruchovost a dobrá trans-
portovatelnost celého zařízení. Zaiízení s několika de-

235 
toktory jsou běžně používána pro stanovení obsahu t"'^\J 
v pevných odpadech o nízké specifické hmotnosti (filtry, 
rukavice). 

Pro identifikaci materiálu a mezení obsahu jednotli
vých nuklidů v nestandardních materiálech je používáno 
cU: lektorů s vysokým rozlišením. Meze detekovatelnosti 
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235 239 г 
U a ^ Pu stuánovýta Go(Li) detektorem uvádí následují

cí tabulka: 
239 235 

Tabxiika 1. Meze detekovatelrosti •* Pu a ^ U za použití 
studnového Ge(Li, detektoru - mikrogramy 

Doba měření 
(sekundy) 

102 

• 1 0 * 

10 4 

v? 

2 3 9 P u 
51,63 коV 

0,240 

0,040 

0,010 

0,003 

235y 

185,7 keV 

6 

1,1 

0 , 3 

0,09 

235 
Typické spektrum U3O0 s 1 % obohacením JJ\i podává 

obr. 1. Kvantitativní vyhodnocení spektor je vždy kompliko
váno vlastní absorpcí záření v detekovaném materiálu, ma
teriálu povlaku, obalu a různou detekční účinností vlast
ního detektoru. Z uvedeného důvodu ^e pri absolutních mě
řeních nestandardních materiálů vždy nutné zavádět přísluš
né korekce. 

Pro stanovení relativní detekční účinnosti vychází
me ze známých absolutních zastoupení linek ^ama, pokud 
možno ve stejné energetické oblasti; pokud tonu tak není 
musíme používat metody aproximace relativní detekční účin
nosti na měřenou oblast. 

Pro stanovení detekční účinnosti je též používáno 
K-rontgenfluorescenčních linek uranu oblasti 92 - 99 keV, 
nebo pomocných záiáčů gama a to pro stanovení J Ui i D >f 
a •''Co, pro stanovení ^ U: 5 4,ín a ^'Ce a pro stanovení •j -iq Tře 133 

Pu: ?Se a Ba (stanovení koncentrace pomocí diforen-
ční'v.j 7/;slabeni /, 



кг 

I 
ю 
>» 
S, 
2 

ID4 

10J 

10* 

10J 

ИГ 

234 Th 92.6 keV 
231 Th 84.2 keV 

234 Th 63.3 keV 
I 

UK X-RAYS 

234. U 53 keV 

235 

235 

U 185.7 keV 

I 
U 143.8 keV 

\ 235 U 163.4 keV 

i /4 f ".«ivA«v.^./y \ч*Ч* K-Vyv*',/ \*v 

235 U 205.3 keV 
h 
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50 100 150 E n e r e l e ' keV 200 
l_4~i-4..t~l^.i.l-i.i.^-i.4-4-l~«-»-»-4 I 4-

Enorgie, keV 

Obr. 1. Spektrum U-JOQ a I % obohaoiiním (Go(Li) detektor) 
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Významnou o b l a s t í v y u ž i t í s p e k t e r ^aaa ;.ti s t anovení 

i zo top ického s l o ž e n í p l u t o n i a . I í e ; t a s t ^ w i používané ener^xe 

scuení £azaa udává t abu lka 2 . 

Tabulka 2 . Gaaa p o c h o d y používané pro vypočet i so top ickékc 
s l o ž e n í p l u t o n i a 

., ~_ „r.ut<AA «-,,,.-.; ^ 'v^w- Takt o r pi-epečtu p loch 
pouer nuJcliuu anergic- /xcv/ r ^ *̂  

p í :u na роазёгу a touu 
2 3 C r t / ^ 4 i P u 132,8 /14b, ó 1 r 183 
2 3 9 R i / 2 4 1 ř u 203,5/ "20S.0 15€5,0 
2 4 0 P u / 2 4 1 P u 160 ,4 /164 ,6 50.7 

2 35 219 
Pro s t anoven í obsahu \I a ^ Pu v sudech s odpady 

tSv=u v y / l n u t a z a ř í z e n í , ve k t e rých kulimovaný tíe(Li) d e 
t e k t o r ргогаеги^е j e d n o t l i v á mezikruš í r o t u j í c í h o sudu. 
Opravy na a b s o r p c i z á ř e n í ;ÍSOU prováděny pomocí poaocnycJi 
ZČLÍČŮ v Л S e ) , Pi-i 30 iainuto-.'era iatL.ení ^c úiožno 

235 stanovit napl'. Množství •'•ч* b .-' '-; 200 litrovém sudu 
s odpadeu' o speciíické hmotnosti 0,6 i-Jcm . 

Další významnou oblasti uplatnění r.ataa spektrometric-
kých metod je stanovení stupni» vyholení paliva surienía 
£ai-ia akti.'ity produktů štěpení nonitorú vyhor-mí. 

Aby nebylo nutné pro%4xd.*ít absolutní kalibraci spektro
metru, používá se zpravidla metody izotopových korelací a 
n&joaeiéjí ^sou asizny poměry aktivit "*4Cs/ ^ Cs a 
«-W i37o. 

J t m u n é t é ž upozorn i t na vyznaní sama s p e k t r o m e t r i e -
X c h ne t od p i i zá ruko .é kon t ro lo procosu přepracování p a i i -

'23 
т. - ačanovení ztrát p:.i loužoní palivových článků' *" • 
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8.1.2. Systémy s nízkým rozlišením 

V ÚKL ÚJV Řež byla* vyvinuta pasivní metoda nedestruk-
tivního stanovení obsahu U v palivu za použití srovná-
vacího standardu ; К měření bylo použito běžného jedno-
kanálového amplitudového malyaátoru RFI se scintilaoním 
detektorová. Pro ověřovací měření bylo použito palivových 
článku IRTM a palivových prutů Ж-10. Obsah 235U byl sta
noven z vyhodnocení plochy píku o energii 185,72 kcV. Z vý
sledků vyplývá, že i pil použití ."jednoduché a dobré trns-
portovatclné aparatury činila relativní směrodatná odchyl
ka pro mě:, ení paliva s obohacením 80 % (články IRTK) 0,28 % 
a pro palivo EK-10 s 10 % obohacením 0,42 %, Relativní smě»* 
rodercná odchylka průměru 10 měření dosahovala pro výše uve-
doná měření 0,09 % a 0,13 %* Byla zjižjíována i správnost 
metody, která pro uvedené typy palivových článků činila 
0,89 % a 1,70 %. 

Ověřováním jednoduché metody stanovení obsahu ^ U 
v no ozářených materiálech různého obohacení (do 10 %) dvou-
kanálovým analyzátorem (SAM-2; se zabýval Humphrey . 
Byl prověřován systém kalimaco záření, odečet pozadí, 
vhodnost standardů, stanoveny absorpční koeficienty pro 
materiály od berylia do uranu a vliv»tloušíky stěn kon
tejnerů z nejrůznějších materiálů pro detekování záření 
(linka 186 keV). 

Modernizovaná forma dvoukanálového spektrometru SAM-2, 
nazvaná BSAlVí (Brookhaven líational Laboratory Survey Assay 

/26 ' Meter}' ' též obsahuje vedle intrincického Ge detektoru 
a CdTo detektoru NaJ(Tl) detektor, který je pro detekci 
•^U považován za optimální. Vysoké stability detekčního 

systému je dosahováno implantovaným Am zdrojem a pří
slušnými stabilizačními obvody. 
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8.1.3» Systémy s vysokým rozliaením 

V ÚKI byla též věnována pozornost vývoji absolutní 
âr.ia cpektrometrické metody nedestruktivního stanovení 
bohacení uranu izotopem U, t. j.bez použití srovnáva-

/27 ' 
čího standardu , vhodné zejména pro materiály různého 
složení a tvaru. Vyvinutá metoda y-) založena na stanovení 
relativní detekční účinnosti gama pť.ochodů U a Pa 

O "JO 

vdce.iny nuklid U), které ^sou v palivu zastoupeny. 
Protože energetické oblasti pokryté piechody uvedených izo
topů se vzi;,emnš nepřekrývají a obsahy izotopu nejsou zná
my, nebyla normalizace hodnot relativní detekční účinnosti 
p: imo možná» Bylo proto použito metody aproximace závis
losti relativní detekční účinnosti na energii a pro určení 
faktoru sestaven jednoduchý program. Měiení byla prováděna 
na ^ama spektrometričkem systému s Ge(Li) koaxiálním de
tektorem s amplitudovým analyzátorem Plutimat 20. Analyzo
ván byl soubor 9 vzorků rozdílných uranových materiálů se 
známým vcertiíikovanymž obohacením'stanoveným hmotnostní 
spektrometrií. Obohacení -"u bylo v rozsahu od 1,97 do 
^0,20 /o. Přesnost byla posouzena vyhodnocením relativní 
směrodatné odchylky, jež činí pro 1 měření 7,56 % a pro 
průměr 10 račiení 2,52 %, Relativní správnost průměru 10 mě-
..ení dosahuje hodnoty 11,70 ;.;. 

/op / 
Dragněv a Darajanov' °' použili pro stanovení detekční 

účinnosti £,ama spektromefcrické metody piochodů gama a 
renccníluorescenčního zá:',cní v oblasti 92 - 99 koV. Inton-
aity у schodů 234Th (92,367 keV a 92,792 kcV) byly použity 
nro stanovení koncentrace * U ve vzorku, pomocí Tli - Kati 235 Ij.nky energie 93,35 koV byla stanovena koncentrace ^U. 
Pro stanovení izotopickélio složení plutonia použili výše 
ii.vedeni autoví' gama přechodů v oblasti 250 - 414 ke V 
a 148 - 203 koV. První oblast sloužila ke stanovení poměru 
nuklidů 241Pu/239Pu a 2 4 1AJU/ 2 4 1PU, druhá pro stanovení 
*3r'?u/241ru a 240Pa/241Fu. 
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/29/ 
Despres stanovil pro dostatečně tlusté vzorky U02 

чobohacení 0,7 - 9»б /lOiê rychlost plošné emise fotonu o 
energii 186 keV je konstantní, úměrná obohacení a její hed-

—1 — 2- v <• 
nota je чЗ,19 +, 0r04 »s cm ;, což umožňuje přímé měře
ní obohacení. Pro stanovení izotopickélio složení plutonia 
použil' Ge(Li) detektor, dosažitelnou přesnost stanovení 
odhaduje na 1 - 5 Я s výjimkou Pu. Eberle . ' doporuču
je použit pro stanovení Pu oblast 640 koV (přechody 
642,3/64C keV). 

Pro potřeby ministerstva energetiky USA (US Department 
of Energy) byla vyvinuta mobilní jednotka pro nedestruktiv-'19 31/ ní stanovení jaderných materiálů' •y>J-K/, Jednotka obsahuje 
vedle pasivních a aktivních neutronových systémů též zaří
zeni pro £,агаа spektrometrii, к vyhodnocení spekter slouží 
počítač PDP-11. Pro stanovení izotopického složení pluto
nia jsou používány gama přechody uvedené v tabulce 2. Po-
o.rouné ov'éiené uvedení metody provedla laboratoř Sattelle 
wd.chland) pomocí standardních materiálů IIBS ЯКЫ-94б 
a 94b. Analýza gama spekter plutonia a použitelností Qaraa 
p.ochodů . různých oblastech spektra se zabývá Gunnik/ ">'>i • 

/29/ 
Jaderné středisko C2A v Saclay též používá pro stanove
ní izotopického složení plutonia germaniového detektoru a 
analýzy gama přechodů v oblasti 120 - 450 keV. Podle auto
rů lze dosáhnout 1 - 5 % přesnosti s výjimkou Pu, obsah 2"jq 241 kterého však zpravidla souvisí s poměrem Pu/ Pu, což 
umožňuje stanovit i koncentraci tohoto izotopu. Jaderné 
centrum Karlsruhe'"' ' ověřovalo gama spektrometrickou me
todu na malých vzorcích a standardech KBS 946, 947 a 948» 
Analyzována byla spektra o energii 125 keV a vyšší, výsl#d» 
ky byly porovnávány s hmotnostně spektrometrickou analýzou. 
Pro stanovení Pu byl použit £ama přechod o energii 
160,3 keVj vzhledem ke složitostí kombinovaného píku a re
lativně malým úspěchem. Autoři dávají při rutinním měření 
p:.-ednost oblastem 330 - 450 koV a 640 koV, Hodnocením vý
sledku srovnávacího experimentu чstanovení izotopického 
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239 241 poměru J JPU/ Pu) v laboratořích iívropského společenství 
pro rozvoj* zárukových metod (iiSARDA) se zabýval Ilarry ^ • 
.Laboratoře v Loe Alanos' použiva,ji ke stanovení izoto-o OQ 241 24-1 2 39 pického složení plutonia s.poměry -^Pu/ Рц а ч Am/ "^Pu) 
též analýzy komplexu přechodů &аыа v oblasti 332 - 345 keV. 
'Tato oblast je představována 2 složenými píky a jedním jed-

239 noduchym pikem J Pu (345 keV}, к vypracování je používá-
v .- ^2C' 

no složitého fitaěního programu. DragneT" ' doporučuje 
použít spektrometrického systému s vysokým rozlišením a 
při stanovení izotopického složeni vychází z oblasti ener
gii přechodů sama 90 - 210 keV. 

C.1.4. Stanovení stupně vyhoření paliva 

Pro státy nevlastnící zJ.vody na přepracování jaderné
ho paliva a používající typy palivových kazet, které nelze 
demontovat, není stanovení сtupne vyhoření paliva a obsa
hu fítépitelných prvků ve vyhořelém palivu bezprostředně 
nezbytné pro zajištění státního systému, nicméně tyto meto
dy ijsou pro rozvoj záruk významné a ;je jim celosvěto\rě vě
nována značná pozornost a to i z důvodů optimalizace provo
zu energetických reaktorů. 

V ШЖ' 3 ' byl studován stupen vyhoření paliva reak
toru WI2U-70 a to v jednotlivých palivových elementech i 
v celé kazetě s přesností £ 4-0 % pomocí kolimováného Ge(Li) 

detektoru. Vyhoření bylo vyhodnocováno v kazetě jednal: 
radiálně, jednak horizontálně. Aby nebylo nutné provádět 
absolutní kalibraci spektrometru bylo použito izotopových 
korelací, sledovány byly poměry koncentrací produktu ště
pení 134Cs/137Cs a 154I3u/137C8 v závislosti na "vyhoření* 

lietoda byla ověřována i na palivu energetického čs. 
reaktoru К 150 elektrárny A-l (typ IIWGCR)'37/• Jako moni
torů vyhoření bylo použito 3 Cs, 44Ce a atomového poměru 
l3';0s/137Cs. Pomocí atomového ponoru 106Ru/137Cs byl 
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stanoven obsah plutonia ve vylio:.'">16т pruivu, metoda byla 
jvei-ována destruktivní radiochemickou analýzou. Odvozeny 
korelační vztah je platný pro vyholení v rozsahu 200-800 
itf.d/tu. 

V ÚKL ÚJV Řež byly nedestruktivní a destruktivní ые-
tody aplikovány na vyhořelé palivo elektrárny A-l o prú-
i.iemém vyhoření 4600 Ш.а/tU v doba provozu článku 276 dnů, 
doba chlazení 620 dnu; '• Jako monitorů vyhoření bylo 

"T "XT T *í 1 1 Ciť' 

použito Cs, JxfCs a líu, ;,iě:.ena byla koncentrace sta
bilních izotopů neodymu, a izotopické složení U a Pu hmot
nostně spektrometric.kou metodou. 

Podrobně bylo sledováno vyholení paliva energetických 
reaktoru WJuU У/ neutronovými metodami, Autoi;i vidí ne
dostatek £,aii"ia epektrometrické metody v absorpci záiení ve 

137 vlastním palivu Сзеп asi 25 SJ sama kvant Cs může být 
pi'-i mě:, eních kazety detekováno) a upozorňují, že pi'i garaa 
spoktrometričkem měření namísto poměru Cs/ ^ Cs by měla 
být dávána přednost poměru "^liu/ Cs vzhledem к menší 
citlivosti na poměr tepelných a epitermálních neutronu. 
v reaktoru» 

Vývoji metod l^olimace a úpravám GeýLí) detektoru ;je 
-/Snována práce Beraha' ̂  /. Tsujimira ' sledoval vztah 
monitorů vyhoření к obsahu Pu/U ve vyhořelém palivu u var
ných a demonstračních energetických reaktoru (BWIi, JPDIÍ-»!), 
i3yla stanovena lineární závislost mezi nedestnUctivně sta-

134- 137 
novenym poměrem J vCs/ J Cs a poměrem Pu/U (%) ve vyhoře
lém palivu (výtěžky procesu přepracování na závodě)* 

Byly též stanoveny lineární závislosti mezi vyhoře-
137 

ním a absolutní aktivitou Cs u jednotlivých kazet, Ne
destruktivní gama spektrometrická metoda je použitelná i 
pro identifikaci jednotlivých palivových kazet (místo za
loženi v reaktoru) pudle distribude produktu štěpení (zá-
: oni ĵ ama) v kasetě» 
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Gaiiia spektronetrička metoda byla aplikována i na pa
livové články těžkovodního výzkumného reaktoru (reaktor 
ILÁ;/42/. Sledován byl obsah 10GIiu, 137Ca a 1 3 4Cs v 17 pa
livových elementech 2 různých palivových kanálu. 

V rámci kontraktu s Agenturou byly gama spektrometric-
ky vyhodnocovány palivové kazety reaktoru WR-SM v Rossen-
doríu • Vyhoření bylo stanoveno na základe mei'eni kon
centrací * Cs a ^ C e , doba chlazení z poměru Ce/ Cs 

95 /95 
nebo Zr/ lib. Pro učely záruk bylo autory doporučeno pou
žívat relativních měření a to роыегй ^ Cs/ ^ Cs nebo 
•?4iiW J Cs po stanovení vyhoření a porěru Ce/ Ce pro 

stanovení doby chlazení, 

Gai.ia spektrometrička mii: ení byla též aplikována v pří
padě vyhořelého paliva materiálového reaktoru LITR (Austrá-
Ij.o.y , aplikací na palivo energetických reaktorů typu 
VViiú-365 a WER-440 se zabýval leningradsky tym/4 . Auto
ry že diskutována otázky použitelnosti vztahu aktivit 
] 34 137 ' 

Cs/ Cs pro stanovení stupně vyhoření paliva o počá
tečním obohacení 3,0; 3»3 a 3,6 %. Byla dokázána lineární 
závislost vyhoření na poměru aktivit ^ C s / ** Cs v celém 
rozsahu vyhoření od 0,7 do 4,1 at, %» Tento vztah nezávisí 
na počátečném obohacení paliva. 

Prů razné typy reaktorů: W3R-440, KS-150, TRIIIO a 
další, vyhoření v rozsahu 100 do 30 000 MW.d/t a doby 
chlazení od měsíců do několika let byla sledována použi
telnost monitorů vyhoření - produktů štěpení v práci tŷ v. 
Agentury . Standardní odchylka stanovení pro různé typy 
reaktorů, doby chlazení a ne 0 různě óřsí vyhoření jo asi 15 % 
v o srovnání s údaji deklarovanými operátory. 
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8.2. NEUTRONOVÉ HBTODY ANALÝZY JADERNÍCH MATERIÁLU 

5.2.1. ÚVOD 

Pasivní neutronové uetody, t. j. bez vnějšího neutro
nového zclro,:a jsou omeceny na jadomé lateriály enit-.vjící 
: uL-itelná množství neutronů spontánnír- štěpenín \.nuklidy 
'-3^л,24°Ри,242ги,23аи; nebo sa-r-če alía, kdy neprino na 
základě v«C»n) reakce с lehkytd jádry ^sou enitovány neu
trony. Takto пергЬлно mohou byt stanoveny zái.ičo s vysokou 
•morfií alia záření ,;ако 234Uř

238Ri,2j>9Pu a 2 4 0Pu. Kehled 
o výtěžcích pro jednotlivé nuklidy podává tabulka čí. 3» 

lía uvedonéiii principu jsou založeny metody měření 
celková пишу neutronů, t. j. neutronů Štěpeni včetně «iaifa, 
n] neutronů, nebo piňi коincidenčním uspořádání meiíci apa
ratury pouze neutrony spontánního Štěpení. Měi;ení celkové 
cui„;y emitovaných neutronů může byt ко kvantitativnímu sta
novení použito pouze ttílidy, když ir.otipické a chemické slo
vení nateriálu jo známé a konstantní. Znalost chemického 
složení není nutná pi/i stanovení obsahu plutonia koinci-
doiioni-' nevoním nap:,', v odpadech, izotopickě složení mě-
voného materiálu niusi byt včak znáno nebo stanoveno ^ama 
spektrometrickým měřením. 

Aktivní neutronová metoda, t.j» mě:'.'ení neutronu inďu-
kcváného Štěpení používá externího neutronového zdro;je nebo 
-.eiierátoru neutronů, měří se štěpení indukované v jader-
пё.л materiálu a to jednak měřeni';', neutronu štěpení nebo zá-
voní &ама# Vyšší seleJctivnosti metody lze dosálinout použi
tím rychlých neutronů (s energií kolem 15 i«íevr> nebo naopak 
neutronů termalízovaných, nebo kombinací obou způsobů» 

Obsáhlou informaci o neznámém materiálu lze získat i 
i;iě:'ením zpožděných neutronů. Této metody je jednak použí
váno pro stanovení velmi nízkých koncentrací uranu v nej-



Tabulka 3. Výtěžek neutronů spontánního Štěpení a (alfa,n) neutronu 

Nuklid poločas rozpadu 
( l e t ) 

spontánní 
štěpení 

w -

výtěžek 
Í« a fa.n) 

v kysličníku 
Celkově 

fflflr.TrríTiMP.ffuaftfwfwr* 
235 
238 
238 
239 
240 
241 
242 
241' 
242 
244 

U 
U 
Pu 
Pu 
Pu 
Pu 
Pu 
AID 
Cm 
Cm 

7.10 
4 .51 
8.78 
2,44 
6 .55 
1.47 
3.87 
4 ,33 
4.46 
1.81 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

10 
1 0 : 
io: 
io; 
io: 

io: 

10! 

io: 

10 
io: 

8 

-1 

5 
1 
2 
2 
0, 
1 
1 
5, 
2, 

12 
14 
51 
16 
14 
10 
68 
79 
13 

1.10 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
X 
X 

10 
10 
10: 
10 
10: 

10 
10: 

10 
10' 
10* 

-4 
-2 

-2 

-2 

-1 

1.11 
1.33 
1.84 
5.38 
2 .01 
1.96 
2.87 
3.64 
4.75 
1.03 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

10 
10 
io; 
io: 
io: 

-3 
-4 

10 
1 0 ! 
10! 

1 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
3 
2 

62 
15 
09 
38 
11 
97 
68 
64 
60 

1.12 

x 
x 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

10 
10 
io; 
10: 

10" 

io; 
io: 
10* 
io' 

-3 
-2 
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i'usii ;t;.
;JicIi raateriálech, pulsiiír.i гл«: eníu pi:i šx: co impulsu 

\;,C -..^lisekuná lze s tanovit i xv.-itopické složení uranu. 

iíoutronové lactody c c:u l.'aeto používány i px*o stanove
ní ořechu š t šp i te inych natc-riJ.lú ve vyhoielém pal ivu, nuk-
torá uspořádání experimentu uiuo^nuji vyhodnocení vyhoření 
:. po délce palivového elementu a pro nsateriály з vysokyu 
ryliořenínu 

G.2.2, Paaivní neutronové metody 

Его potieby pasivních neutronových ntěiení byl vyvinut 
/ laboratoř ích Los Alaiaos p:'. onaciiy koincidenčni p. í s t r o 
určen., pro r u t i n n í stanovení plutonia (vě t š í množství). . 
Celkový obsah plutonia ;stanovován jo obsah nuklidu íu) 
vj uoříné u r č i t pouze pi.i znánér,! izotopickém s ložení . К de
tekci ÍQ používáno 18 proporcionálních počítačů plněných 
3 * 252 
Í̂3, ко kalibraci sloužil zdro;, s deiinovanýra obsaheia ^ Cf. 

Pro potřeby inspekční činnosti MAiá je tento piístroj do-
pl-ien gaiia spektrometrickys. saiízeníva sestávajícím z in-
irinsického Ge detektoru a 1000 kanálového analyzátoru 

с 

.•"ТТЛ/ 48/ . Uvedená kombinace přístrojů umožnu.ie stanovení 
obsahu plutonia ve vzorcích různé ^conetrické formy, chc— 
ť.r.cicého složení p:,;i obsahu plutonia od 50 do 2000 c>» Sta
novení izotopického složeni plutonia, které ;je nezbytné 
.>ro urooni celkového množství plutonia ve vzorku vychází 
z fjaua spektrometrického stanovení izotopického poměru 
241Pu/239Pu Uinky 370,934 keV a 413.712 keV ) a ze sta
novení pouoru 240Pu/239Pu (linky 160,3 keV a 129,294 keV}. 

Chyby stanovení plutonia v celé:.; rozsahu koncentrací 
od 50 do «фоо ft jsou v rozmezí 3-Ю %, 
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8.2.3. Stanovení obsahu štěpitelných materiálu aktivní 
neutronovou metodou 

Pro účely zámkové kontroly i kontroly výroby paliva 
byla vyvinuta celá řada zařízení používající izotopické 
zdroje neutronu a registraci gama záření štěpení a neutronů 
štěpení' l**1*?* щ Neutronové metody jsou použity pro účely 
záruk i na závodě Nukem Hanau (IfSR) » který je oriento
ván na produkci jaderného paliva s vysokým obohacením t, j. 
pro potřeby materiálových reaktorů a vysokoteplotních reak
torů. Kontrolou neutronovými metodami prochází veškerá pro-

252 
dukce, t.j«. např. metoda zpožděných neutronů (ozařování Cf 
zdrojem - měření neutronu štěpení ^Ke detektory) byla apliko
vána na 400 000 kusů kulových článků vysokoteplotních reak
torů. 

Rychlé ověřování obsahu •>JU v nejrůznějších kontejne
rech a obalech se provádí pomocí Sb-Be neutronového zdroje. 
Přístroj je kalibrován pro 14 typů materiálů,, průměrná od
chylka stanovení nepřesahuje 5 %. 

Aktivní neutronová metoda byla též aplikována na kon
trolu neozářeného paliva rychlého reaktoru (vysoké obohace
ní 2 3 5U)' 5 3Л Zdrojem neutronu bylo 252Cf, v detektoru by-3 lo použito 12 •'Не trubic. 

/52/ Laboratoře v Harwellu'3 ' vyvinuly přístroj pro rela-
tivně přesné stanovení obsahu *^U v palivových elementech 
materiálového reaktoru (MTR). Palivo je slitina 20 % uranu 
s hliníkem, uran je obohacen do 45 %f palivo je ve formě 
dutých válců. Obsah stěpitelného materiálu je stanovován na 
základě absorpce neutronů moderovaných polyetylénem (šest 
zdrojů ** Am), detektor (̂ He trubice) je umístěn uvnitř mě
řeného palivového elementu (dutý válec). Přístroj stanovuje 
bezprostředně hmotnost -^U s chybou 1,0 - 1,6 %, 
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Velká pozornost je věnována použití zpožděných neutronu 
pro identifikaci materiálu. Byly analyzovány celkové výtěž
ky zpožděných neutronů pro jednotlivé štěpitelné materiály v 
závislosti na energii bombardujících neutronů. Zpravidla je 
používáno pulzních urychlovačů protonů (Van de Graáff) s ná-

7 7 7 
sladující produkcí neutronů na terči Li (reakce Li(p,n) Be), 

Pulsní neutronový zdroj umožňuje stanovení celkového vý
těžku zpožděných neutronů, štěpení je monitorováno paralelní
mi štěpnými komorami, předem kalibrovanými foliemi štěpného 
materiálu. Měření byla provedena pro 233U,235U,239Pu a 242pu/49/ 
při energiích neutronů 3,1 MeV, 235U,239Pu,233U,242Pu,232Th a 
o op 

J U při energiích neutronů 14»7 MeV,. Uebyly však nalezeny vý
raznější a specifické skupiny zpožděných neutronů s extremně 
dlouhými nebo krátkými poločasy, vhodné pro identifikaci slo
žitějších typů materiálu. Hlavním důvodem omezené použitel
nosti metody je značný rozptyl experimentálních křivek závis-
losti účinného průřezu štěpení na energii neutronu a z 
toho vyplývající chyba měření vlastního materiálu (až 13 % ) • 

8.-2.4» Stanovení obsahu štěpitelných materiálu ve vyhořelém 
palivu * 

Hatsudou/?-v byla použita metoda zpožděných neutronů 
v kombinaci s měřením okamžitých neutronů ke stanovení obsa-
hu JJ\Í a -^Pu ve směsném kysličníkovém palivu lehkovodních 
reaktoru s vyhořením 6000 MW.d/t. Jako zdroje neutronu bylo 
použito tlustého Li terče bombardovaného protony (NAIG Van 
de Graaff), průměrná energie neutronů byla 150 keV, maxi
mální 350 keV. Obsah 235U a 239Pu v měřené tabletě činil 
235U : Ю 9 + 3 mg, 239Pu : 13 +. 2 mg. Výsledky byly v soula
du s destruktivní hmotnostně spektrometrickou analýzou. 

Aktivní neutronové metody bylo též použito pro stano
vení obsahu štěpitelného materiálu v palivových elementech 
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experimentálního reaktoru AVR'-?4' (grafitové leulové články 
o výchozím obsahu 1 g "'U (93 % obohacení a 5 g Th - směs 
kysličníku). Vysokému vyhoření paliva - až 170 000 MW.d/t 
odpovídá vysoká aktivita kulových článků (až 100 Ci). Jako 
neutronového zdroje bylo použito " Sb-Be, neutrony byly 
detekovány upravenými BF., detektory. Bylo stanoveno, že do-

23*5 tekovatelný minimální obsah JJM je pro vyvinutou metodu 
60 mg izotopu., 

Steinem' ' byla nedestruktivní pasivní i aktivní neu
tronová metoda aplikována na U-Th palivo vysokoteplotního 
reaktoru THTR (coated paticles) s předpokládaným vyhořením 
100 000 MV/d/t, čemuž odpovídá výsledný obsah 400 mg ^ U a 

2 36 70 mg J U na hmotovou částici s výchozím obsahem 1,1 g 
235 93 % U a 5 g thoria. Ke stanoveni štěpitelných izotopu 

ve vyhořelém palivu bylo použito jednak zpožděných neutronu, 
r\ o O nebot časové charakteristiky zpožděných neutronu -^U a 2 3 5 , 

U jsou rozdílné a jednak netody коincidenčního měření 
neutronu štěpení iniciované Cf zdrojem (40 ug). 

Kalibrace zařízení byle. provedena pomocí neozářených 
p "1С 

i-:ulovych palivových článků so známým obsahem C ^ U (0,2-1,4 g). 
Pro účely stanovení výsledného obsahu štepitelných 

izotopů se nejlépe osvědčila •*' metoda analýzy nízkoener-
getickými neutrony (Sb-Be zdroj), Neutrony štěpení jsou de
tekovány BP^ detektory po průchodu roztokem kyseliny borité 
obsahujícím neutronové jedy. V roztoku je selektivně pohlcen 
svazek primárních neutronů zdroje. Pro sférické palivové 
články s výchozím obsahem 1 g -^U a době měření 1000 sekund 
je statistická chyba měření menší než 1 %• 

Neutronové metody byly aplikovány na vyhořelé palivo 
lehkovodních reaktoru typu VVRP/ ™', Hlavním důvodem pro 
zavádění těchto metod je ten fakt, že při gama detekci ka
zet reaktorů jen kolem 25 % zá:'ení např* ^'Cs může být de
tekováno a to vlivem absorpce záření ve vlastním paliv» 
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a tak není možné získat dostatečnou informaci o vnitřních 
Článcích palivové kasety, Z tohoto důvodu jsou vyvíjeny 
neutronové metody a to jak pasivní, tak i aktivní. Při pa
sivní metodě jsou palivem editovány vlastní neutrony spon
tánního štěpení, (alfia,n) neutrony produkované reakcí s kys-

18 líkem 0 a posléze i tzv. fotoneutrony vznikající gaaa.n 
reakcí na lehkých jádrech jako Be a DpO (gama kvanta s ener
gií 1,8 - 2,3 MeV), V případě paliva s dostatečně vysokým 
vyhořením dochází v palivu ke hromadění jader Pu, Pu, 
4 Cm, 4Jnu Tato jádra podléhají spontánnímu dělení a neu-
trony mohou být detekovány spolu s alfa zářiči -^Pu, Am, 
kdy neutrony jsou produkovány (alfa,n) reakcí* Bylo stano
veno, že již po několikaměsíčním chlazení je zdrojem více 
než 90 % neutronů izotop 4HCm s poločasem spontánního dě
lení 18 let (obr, 2), Produkci uvedeného nuklidu v palivu 
znáznorňuje následující schéma (obr, 3), Bylo stanoveno, 
že při zvýšení vyhoření paliva na dvojnásobek (z 12000 na 
28000 MWd/tU se emise neutronu zvyšuje 60x, Z uvedeného 
vyplývá, že vlastní neutronové štěpení je citlivým indiká
torem vyhoření paliva, Z hlediska záruk je zvláště cenný 
ten poznatek, že při současném něření fotoneutronů lze sta-

/39/ 
novit i počáteční obohacení paliva kazety, Metoda'JJ' byla 
též aplikována pro podélné vyhodnocení vyhořelých palivo
vých článku a výsledky porovnány s gama spektrometrickou 
metodou. 

8,3, Rentgenfluorescenční metody analýzy jaderných materiálů 

8,3.1, Úvod 

Princip rentgenfluorescenční analýzy spočívá v exci
taci a detekci sekundárního fluorescenčního záření, které 
vzniká při interakci primárního záření gama, nebo X-záření 
s hmotou. Sekundární fluorescenční záření vzniká též při 
interakci urychlených nabitých částic s hmotou (metoda PIXE;, 
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tato metoda je však používána převážně pro analýzy biolo
gických materiálu, úletů na filtrech a pod. pro analýzy ja
derných materiálu používána není. 

Fluorescenční záření má určitou energii, která je cha
rakteristická pro daný prvek Mendělejovy tabulky (Moselyho 
vztah) a intenzita rentgen-luorescenČního záření je úměrná 
jeho koncentraci. 

Primárním zdrojem záření pro buzení fluorescenčního 
záření může být Roentgenova lampa (klasický způsob - buze
ní X zářením), radioaktivní izotop, nebo vlastní alfa, beta 
nebo gama záření měřeného preparátu. Při použití vlastního 

2 38 2 32 záření preparátu ( U, ^ Th a jejich dceřinní produkty, 
gama záření štěpných produktů ve vyhořelém palivu) zpravid
la mluvíme o pasivní rentgenfluorescenční metodě. 

К rozlišení a detekci sekundárního fluorescenčního zá
ření je při klasickém uspořádání (Roentgenova lampa) pou
žíváno difrakčního krystalového spektrometru u izotopové a 
pasivní rentgenfluorescenční analýzy a u metody PIXB je 
používáno pro měření vhodných analytických linek bučí scin-
tilační sondy (v kombinaci s absorpčními filtry) nebo nej-
častěji polovodičových detektorů (Ge(Li), Si(Li)). 

Principem vzniku rentgenfluorescenčního záření je 
fotoefekt z některé slupky blízké к jádru (KrL) a následné 
naplnění vakance přeskupením obalových elektronu. Energie 
charakteristického rentgenového záření je dána rozdílem 
mezi energií slupky na které se vytvořila vakance a energií 
slupky, ze které přeskočil elektron, vyplňující tuto vaknci. 
Z uvedeného vyplývá, že energie záření, které má vybudit 
К nebo L sérii rentgenového záření musí být vyšší než je 
vazebná energie elektronu na slupce К nebo L# Excitace je 
nejúčinnější, převyšuje-lí hodnota excitujícího záření těsně 
vazebnou energii» 



50 -

Budícími zdroji při radionuklidové rentgenofluorescenční 
analýze bývají nejrůznější radioisotopy (̂  Co, Am, Cd) 
nebe i kombinované zdroje ( Pu-Al, Ĥ-Zr)voltoe zdroje se 
řídí podle prvku, který je stanovován. 

Kvantitativní analýze prvků pomocí rentgen-fluorescen-
čního záření spočívá v porovnání intenzity charakteristické 
čáry fluorescenčního záření stanovovaného elementu s fluo
rescenčními čarami standardů o známé koncentraci téhož 
prvku, které byly měřeny za stejných podmínek jako vzorek. 
Porovnává se odčítáním z kalibrační křilrky. Někdy se pro 
porovnání používá vnitřních standardů, t. j. ke vzorku se 
přidá známé množství elementu, emitujícího rentgenfluores-
cenční záření ve stejné oblasti, ale jiné energie než určo
vaný element. Intenzity obou linek fluorescenčního záření 
se měří současně. Záření, které vzniká při interakci budí
cího záření s analyzovanou látkou, dosahuje kromě rentgen-
fluorescenčního záření stanovovaného elementu i další slož
ky (obvykle nežádoucí), jako např, Comptonovo rozptýlení 
záření, fluorescenční záření ostatních elementů ve vzorku, 
spektrum budícího zdroje a pod. Tyto složky záření se od
straňují selekcí rentgenfluorescenčního záření, nejčastěji 
amplitudovou selekcí nebo pomocí Rossových filtru. 

Pro stanovení uranu rengenfluorescenční analýzou (ra-
dionuklidovou, klasickou i pasivní) se nejčastěji využívá 
L а К energií rentgenfluorescenčního záření» 

8.3.2. Stanovení uranu v roztocích 

Výhodou stanovení je rychlost e možnost použití průto
kového uspořádání měřící cely. Používáno je stanovení pomo
cí К i L linií. Tak např. v práci Poberga a De Ruva'-* ' by
lo dosaženo při stanovování uranu ve vodných dusičnanových 
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— 3- —1 roztocích o koncentracích 2,10 "bi-10 К chyby měření kolen» 
1 %. Při použití I* linie pro stanovení roztoku o koncentra-

/57/ ci uranu v rozmezí 10 g U/l - 1 mg U/l byla v práci Mc Kaye' 
stanovena limitní hodnota 500 ppm uranu. Ertel a Kuhn 
stanovili chybu při stanovení uranu, jehož obsah byl 12,5 g 
U/l, činí +1,68 %. Aplikací analytických linek uranu 1л, 
Ьд , Ly pro jeho stanovení studovali i další autoři ' . 
Chyba stanovení pro obsah uranu 5 g U/l je + 0,8 Й a pro 
10 g U/l + 0,4 %. 

V ÚKL ÚJV Řež se touto problematikou zabývali Křtil a 
/6l/ 

Mencl' . Jako budícího zdroje к excitaci K-linek fluores
cenčního záření uranu jejichž energie se pohybuje mezi 84 
a 111 keV použili radionuklidového zdroje Ce + Ce 
připraveného ozařováním přirozené směsi izotopů v jaderném 
reaktoru. Schema excitačního zařízení je uvedeno na obr. 4, 
rentgeníluorescenční záření uranu bylo registrováno plánár-
ním Ge(Li) detektorem o celkovém objemu 0,08 cnr (rozlišo
vací schopnost přístroje pro •* Bu (121,8 keV) byla 2 keV), 
ve spojení s 1000 kanálovým analyzátorem (ÚJV Řež). Doba 
měření spekter se pohybovala od 5 do 10 minut. Metoda byla 
ověřena na stanovení obsahu uranu v roztoku karbidu uranu. 
Chyba stanovení uranu při obsahu 20 mg U/ml činila +_ 1,6 %• 

Eberle se spolupracovníky vyvinuli metodu nedes
truktivního měření speciálních jaderných materiálu jako 
uranu a plutonia v roztocích založenou na absorpci záření 
gama (resp.X-záření) roztokem. Metoda využívá diskontinu
ity účinného průřezu absorpce na К nebo L absorpční hraně. 
I.etoda se ukázala jako výhodná pro stanovení koncentrací 
.jednotlivých prvků významných z hlediska záruk. Metoda by
la vypracována jednak pro diskretní gama záření blízké ab
sorpční hraně a též ve variantě s kontinuálním fotonovým 
svazkem. Podrobně byla metoda aplikována na roztoky uranu, 
může však být použita i pro kontinuální nebo diskontinuál-
ní měření roztoku plutonia. 
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Řez A-A 

Obr. ke. Schéma excitačního zařízení, používaného při 
rentgen-fluorescenční analýze uranu. 

O • řez zařízením; D • umístění záf46ů; / - pláSC krýoeiatu; 2 - Oe 
(Li) detektor; 3 • Be okénko; 4 - Cd filtr; 5 • Cu fiftr; б - Fe plátová» 
ní; 7 • Pb stíněni;* - záříc; 9 • měřicí nástavec pro umístěni vzor* 

ku (papír); 10 - měřený vzorek 
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Běžné zdroje záření gaaa, které by energií svazku od
povídaly K-absorpční hraně uranu nejsou к disposici. Bylo 
proto použito kombinace rentgenfluorescenčního záření uranu 
ve spojení se zdrojem záření gama o energii 122,06 ke V 
• 57 
V. Co), Experimentální uspořádání je uvedeno na obr. 5. 
Tlouštka uranové folie - zdroje fluorescenčního záření by
la svolena tak (300 um), aby byla částečně transparentní 

57 
pro záření Co a současně dostatečně tlustá s ohledem na 
výtěžek fluorescence. Z výsledků práce bylo stanoveno, že 
přesnost stanovení koncentrace uranu зе + 0,3 í • 

Densitometrická měření s pomocí spojitého X-záření 
(generátor) byla realizována na roztocích o koncentracích 
uvanu od 30 do 300 g/l. Přesnost měření pro různé doby mě
ření, koncentrace uranu a rozměry kyvety udává obr. 6. 

8.3-3. Stanovení uranu a plutonia v palivových elementech 
a tabletách 

Eberle'"* ' popisuje metodu stanovení koncentrace plu
tonia ve směsném U-Pu palivu za použití fluorescenčního 
záření. К linky uranu a plutonia byly excitovány pomocí 
^'Co zdroje (energie 122,06 keV - aktivita zdroje 10 mCi). 
Experimentální uspořádání vyplývá z obr. 7. Pro kvantita
tivní vyhodnocení je nutno odečíst interferující složku 
vlastního záření gama palivového elementu a výsledné hodno
ty je nutné též korigovat účinností detektoru a dalšími 
parametry. Jak vyplývá z výsledku metoda je výhodně použi
telná pro standardní materiály za předpokladu předběžné 
kalibrace zařízení. 

/62/ Dragněv' ' se spolupracovníky vypracovali pasivní 
rentgenfluorescenční metodu stanovení koncentrace uranu a 
thoria. Je založena na měření poměru intenzit K* linky 
rentgenfluorescenčního záření (94,460 keV) a kombinované 
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Obr. 5. Schematioké znázornění aparatury pro rentgenfluoroaoenSni 
měření koncentrace uranu v roztoku 
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Obr. 7. Experimentální uspořádání rentgenfluorescenčního m§ 
palivového článku obsahujícího uran a plutonium 
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linky gama záření -̂ !?h, -* U a dceřinných produktu (92,8 ke V). 
Podmínkou použití metody je rovnováha uranu a thoria s dce
řinnými produkty. Energetická blízkost uvedených linek do
voluje vyhnout se jinak nezbytným opravám na celkovou de
tekční účinnost a metody je možné použít i bez standardů. 
Autoři uvádějí přesnost metody 0,2 - 0,3 %, přesnost je pře
vážně závislá pouze na době měření, není závislá na rozmě
rech a formě měřeného vzorku. 

/63/ V Htnfordu' ' byla pro stanovení uranu a plutonia ve 
směsném kysliČníkovém palivu vyvinuta rychlá metoda s vyso
kou relativní přesností (hodnota RSD +_ 0,2 % ) . S ohledem na 
dobrou homogenitu sledovaného materiálu a pro snížení tlouší-
ky stínění.zvolili autoři vyhodnocování I4-, přechody uranu a 
plutonia, jako excitačního zdroje bylo použito rhodia (se
kundární terč). 

8.3*4. Stanovení obsahu plutonia ve vyhořelých palivových 
článcích 

Rentgenfluorescenční metody bylo použito pro stanovení 
/ "36/ 

plutonia v ozářeném palivu - kazetě reaktoru . Bylo pou
žito pasivní metody, kdy rentgenfluorescenční záření bylo 
iniciováno zářením produktů štěpení, obsažených v palivu. 

Předpokladem pro úspěšné stanovení obsahu plutonia je, 
ze 
1)obsah uranu v palivu musí být znám nejméně s takovou přes

ností, s jakou je požadováno stanovení plutonia (což lze 
bez problémů splnit u paliva s nízkým obohacením), 

2) obsah plutonia v povrchové vrstvě článku musí odpovídat 
obsahu v celém průměru článku (v opačném případě je nez
bytné zavádět dodatečné koeficienty nehomogenity), 

3) je nezbytné provádět měření podél celé osy kazety (palivo
vého elementu), aby bylo možné stanovit nerovnoměrnost 
podélného obsahu plutonia (podél osy článku) 
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Autoři na kazetách výzkumného reaktoru stanovovali obsah 
plutonia 
-- v palivu při dlouhodobém chlazení ( 250 dnů) pomocí К - čar 
uranu a plutonia za pomoci kolimovaného germaniového de
tektoru, 

- v palivu krátkodobě chlazeném (75 dní) za pomoci diirak-
čního krystalu a Ge detektoru. Pomocí systému s difrak-
čním krystalem je možné snížit zatížení detektoru vysoko-
energetickým a rozptýleným zářením. Doba, nezbytná pro 
stanovení obsahu 1 % plutonia s relativní odchylkou 
+ 1 % závisí na době chlazení paliva a vyžaduje, podle 
použitého systému, jednotky - desítky hodin měření. 

8.4. Kolorimetrická metoda analýzy jaderných materiálu 

Výhodou této nedestruktivní metody je to, že je možné 
měření i větších vzorků a lze se tedy vyhnout odběru vzorku. 
Metoda není zatížena chybou autoadsorpce v měřeném vzorku. 

Nevýhodou metody je časová náročnost a není možné sta
novit izotopicke složení materiálu. Principy kolorimetrické 
metody a konstrukce kolorimetrú je popsána v práci Schnei-

/64/ aera' ^' • 

Metody je používáno v Argonttské laboratoři (ANL-USA)' ^ 
pro stanovení plutonia v nejrůznějších materiálech (odpady, 
směsné kysličníky, slitiny). Citlivost metody je 20 ppm 
plutonia a dosažitelná přesnost je lepší nož 0,1 %, Měřaní 
je vhodné doplnit gama spektrотоtrickým stanovením izotopic-
kého složení* 

/66/ 
V práci Strohma' ' jsou uvedeny zpřesněné údaje o 

poločasech rozpadu izotopu plutonia a jsou potvrzeny výše 
uvedené údaje o přesnosti měření. Hlavní předností metody je 
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nulový efekt matrice» což je zvláště významné pro stanove
ní plutonia v odpadech nejrůznějšího složení. 

Systematicky se touto problematikou zabývá laboratoř 
/67/ 

v Aifcyquerke' a to pro potřeby evidence jaderných materi
álů v USA. 

9. DESTRUKTIVNÍ METODY ANALÝZY JADERNÝCH HATERIÁLU* 

9.1. ÚVOD 

Destruktivní metody analýzy jaderných materiálů před
stavují významný obor, který úzce souvisí nejen s oblastí 
záruk nešířeni jaderných zbraní, ale s celkovým rozvojem ja
derné energetiky. Analytické metody zahrnují stanovení hla
vních komponent jaderných materiálů během celého palivového 
cyklu od surovin až po odpady, vysoce přesné stanovení ura
nu, plutonia a thoria pro zárukové systémy, stanovení izo-
topického složení jaderných paliv, stanovení stupně jejich 
vyhoření a zjišíování nečistot v jaderných materiálech. Pře
vážná část vyvinutých postupů má svoje uplatnění i v záruko-
' - -I 4.-/68/ 

ve oolasti' '• 
Z materiálů obsahujících uran bývají nejčastěji ana

lyzovány kysličníky uranu, nerozpustné soli, kovový uran, 
UFg, karbidy a slitiny uranu. Z materiálů obsahujících 
plutonium se zpravidla jedná o kovové plutonium a směsný 
kysličník (U, Pu)02» 

Příprava vzorku к analýze vyžaduje převedení vzorku do 
roztoku a to rozpouštěním případně tavením, к izolaci sta
novovaného prvku ze směsi slouží nejčastěji metody sorpce 
na měničích iontů, extrakční postupy a pod. 
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9.2. Stanovení uranu a plutonia 

Ke stanovení obsahu uranu bývá nejčastěji používáno ae-
tody Davies-Gray s potencioniGtrickou indikací bodu ekvivalen
ce, metoda je zejména vhodná pro stanovení uranu v přítom
nosti plutonia, železa a produktu štěpení, reprodukovatel
nost je přibližně 0,1 %, Pro přímé stanovení uranu ve směs
ných palivech, sloučeninách a materiálech je vhodný postup 
ITBL (Bberle), t. j, vážkově objemová titrační metoda, která 
poskytuje velmi přesné a spolehlivé výsledky, odhad směro-
datné odchylky 5 paralelních stanovení bývá za příznivých 
experimentálních podmínek i pod 0,01 % rel. Pro přesné sta
novení uranu v čistých jaderných materiálech je vhodná me
toda potenciometrická (reprodukovatelnost £ 0,05 %)• Použí

váno je též coulometrické stanovení uranu při konstantním 
potenciálu (reprodukovatelnost Js 0,2 %) a stanovení spektro-
xotometrické (pomocí dibenzoylmetanu)» 

Pro analýzy čistého kovového uranu a kysličníky (table
ty paliva) je aplikovatelná gravimetrická metoda, po korek
ci na obsah nečistot je dosahováno reprodukovatelnosti ko
lem 0,05 %• Polarografická metoda stanovení uranu je rela
tivně málo přesná (1 - 2 %), má však svůj význam vzhledem 
к rychlosti a cítlivostii Ke stanovení miligramových množ
ství uranu slouží netoáa titrace odměrným roztokem dvojchro-
wanu draselného za přítomnosti VOSO-. Při dodržení vypra
covaného postupu je chyba stanovení pro 20 - 25 mg množ
ství uranu mezi 0,02 - 0,08 %. Pro stanovení miligranových 
až mikrogramových množství uranu zejména v ozářeném palivu 
byla vyvinuta metoda hmotově spektrometrického stanovení 
izotopíckým zřeďováním za použití značkovacího izotopu 
233 JJM, Reprodukovatelnost stanovení, vyjádřená relativní 
chybou jednoho stanovení (RSD) je lepší než 0,20 %. 
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Ke stanovení plutonia se osvědčila oxidačně-redukČní 
iitrační metoda, založená na redukci Pu(YI). Chyba stano
vení při obsahu 10 ag Pu -o stanovovaném alikvotu je 0,1 % 
rel. Metodou měření alfa-radioaktivity plutonia (radio
metrická metoda) lze ve vzorku s cbsahec l>i£ kovu dosá
hnout chyby stanovení koles; +. 3 £, metoda je vhodná pro 

analýzy vyhořelého peliva (stanovení stupně vyhoření). Pro 
analýzy velo! čistých roztoků a sloučenin se osvědčilo ne-
přímé stanovení oxidačně redukční titrační metodou, zalo
žené na oxidaci Pu(IlI). Chyba stanovení při obsahu kolem 
10 ng v alikvotu je 0,15 % rol. Pro stanovení aikrogramo-
vych množství plutonia, zejména vo vzorcích silně ozáře
ných uranových paliv je používáno hmotově spektrometrické-
ho stanovení koncentrace plutonia metodou izotopového 
zřeďování (značkovací izotop Pu). Reprodukovatelnost, 
vyjádřená relativní chybou jednoho stanovení (HSD), je 
zpravxdla lepší než 0,4 $• 

Pro 3tanovení izotopického složení uranu ve vzorcích 
různého původu a chemického složení (kovový uran, slouče
niny uranu, slitiny typu Zr-U, Al-U, uranové palivo) je 
používáno hmotnostně spektrometické metody. Za použití 
vhodného typu standardu je reprodukovatelnost výsledVů, 
vyjádřená hodnotou celkové chyby, závislá na zastoupení 
izotopů. V rozsahu zastoupení 2 - 100 % je hodnota RSD 
lepší než 0,1 %, v rozsahu 0,5 - 2 % lepší než 0,2$ a 
v rozsahu dc 0,5 % obvykle 0,5 %• 

Pro hmotnostně spektrometrické stanovení plutonia 
izolovaného ze vzorků různého původu, jako např. ze vzorků 
vyhořelého paliv, sloučenin plutonia a pod. je vyvinuta 
obdobná metoda jako v případě uranu. Za předpokladu, že 
množství plutonia nezbytné к provedení jedné analýzy je 
alespoň 50yug<£» dosahovatelná rcprodukovatolnost výsledků 
vyjádřená relativní hodnotou celkové chyby zhruba stejná 
;:ako v případě uranu. 
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Byla též vyvinuta metoda pro stanovení izotopového 
složení uranu a plutonia ve směsi dvou prvků, které byly 
společně izolovány ze vzorku jaderného paliva. Metoda je 
použitelná pro analýzu vzorků, ve kterých je poměr koncen
trací U/Pu v rozmezí 2 : 1 - 700 : 1, Metoda poskytuje 
údaje o izotopovém složení, jejichž přesnost a správnost je 
srovnatelná s výsledky analýz prvků po jejich úplném vssá-

2 3P 
jemném rozdělení. Zastoupení izotopu Pu v plutoniu je 
určováno na základě měření relativních alfa aktivit,chybe epek-238 trometrického stanovení Pu v plutoniu ее podle jebo sestoupení 
pohybuje v rozmezí 1 - 5 % rel. 

9.3. Stanovení stupně vyhoření jaderného paliva 

Běžně je používáno stanovení stupně vyhoření na zákla
dě měření radioaktivních štěpných produktů - monitoru vy
hoření. Pro stanovení postačují nepatrné vzorky jaderných 

137 
paliv, stanovení vyhoření je založeno na izolaci J Cs, 
4^Ce a y:?Zr z určité části roztoku štěpných produktů a na 
určení jejich absolutní radioaktivity komparačním způsobem. 
Metoda vyžaduje použití absolutních standardů a stanovení 
výtěžku separace. Celková chyba stanovení vyhoření radio-
chemickými metodami se pohybuje kolem + 6 %, ke stanovení 
je nutno znát ozařovací historii paliva. 

Podstatně lepších výsledků je dosahováno na základě 
měření stabilních izotopu neodymu ( Nd), metoda je vhod
ná pro stanovení vyhoření v kovových i keramických pali
vech. Pro výpočet není nutné znát ozařovací historii, přes
nost stanovení závisí pouze na štěpném výtěžku» Za použití 
metody izotopového zředění (značkovací izotop obohacený 
142 

Nd) není nutná kvantitativní izolace neodymu z roztoku 
148 

ozářeného paliva. Přesnost stanovení obsahu Nd činí ko
lem 1,8 %, celková chyba stanovení vyhoření činí + 2,5 % rel» 
při vyhoření 7000 MWd/t. 
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• 2 35 
Výhodná.je i metoda určení vyhoření JJM ze změny v 

isotopovém složení uranu v průběhu ozařování. Pro analýzu 
postačují mikrogramová množství paliva, úroveň zapracování 
radioaktivity je nízká a izotopové složení je měřeno rela
tivně. Metoda je vhodná pro vyšší vyhoření (*v 10 % ) , je 
nutno mít к dispozici vzorek výchozího paliva a hodnoty 
neutronových účinných průřezů. Počet štěpení U se vypo
čítává jednak na základě celkového úbytku • U (štěpení a 

2 36 
záchyt), jednak podle vzrůstu obsahu U. Chyba stanovení 
počtu štěpení pro palivo o vyhoření kolem 7000 MWd/t činí 
3»3 % - 5,4 % podle zvolení metody výpočtu. 

Uvedené metody jsou popsány např. v Manuálu MAAEr , me 
metody ověřené v ÚKL ÚJV Řež jsou podrobně popsány v Manu
álu metod pro analytickou kontrolu jaderných materiálu I a 
II ' . Uvedené práce dosahují i veškerou další litera
turu z oblasti destruktivních metod analýzy jaderných ma
teriálů. 

9.4. Srovnávací experimenty 

Vyvíjené destruktivní metody, Často náročné svým 
postupem vyžadují jednak použití standardních materiálu, 
jadnak je jejích správnost nutno ověřovat srovnávacími ex
perimenty. Vzhledem к náročnosti přístrojové základny, 
náročnosti časové a malého počtu laboratoří zabývajících 
se uvedenou problematikou v jednom státě jsou tyto expe
rimenty organizovány převážně jako mezinárodní. ÚKL se 
zúčastnila mezinárodního srovnávacího experimentu věnova
ného zárukovým postupům, organizovaného MAAE ve Vídni 
(РАБ'ЕХ 1 a 2), účastní so rozsáhlého mezinárodního expe-

/71/ rimentu SALE (Safeguards Analytical Laboratory Evaluation' ' 
zaměřeného na stanovení jaderných materiálu a je organizá
torem mezilaboratorního srovnávacího experimentu zemí RVHP 

/72/ 
SROK, jehož 2» etapa je v současné době vyhodnocována' . 
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ю. ZXVŽR 

Celosvětový rozvoj jaderné energetiky má i evůj negativ
ní důsledek, t.j. zvyšování množství štěpitelného materiálu, 
který muže být státy nebo i dostatečně kvalifikovanými eku-
pinami zneužit к výrobě jaderných zbraní. Jedním z pros
tředku zmírnění hrozby jaderného konfliktu je i Mezinárodní 
systém záruk nešířeni jaderných zbraní, který vyžaduje od 
státu zavedení systému evidence a kontroly jaderných mate
riálu a umožnění kontroly ze strany mezinárodní organizace. 

Systém záruk tak spolu s fyzickou ochranou jaderných 
materiálu tvoří nezbytný předpoklad dalšího rozvoje jader
né energetiky a jeho význam je srovnatelný s problematikou 
bezpečnosti jaderných zařízení. 

Cílem práce je podat celkový přehled o systému záruk, 
jeho aplikaci v mezinárodním měřítku i v ČSSR s důrazem na 
vlastní metody kontroly a to jak destruktivní, tak i nedee-
truktivní. Práce uvádí možnosti i omezení jednotlivých me
tod včetně výsledků dosažených v tfeL ÚJV Řež. 
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