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Abstrakt: 
Metodika cílí na nedestruktivní ověření množství U-235 ve vzorcích obsahujících U-235 a U-238 v 
libovolné fyzikální formě. Cílem metodiky je poskytnout nedestruktivní metodu zkoumání, která 
doplňuje zavedenou metodu gama spektrometrie a dokáže poskytnout nezávislou informaci i v 
případech, kdy by výsledek gama spektrometrické analýzy mohl být zkreslen např. vlivem 
samostínění ve vzorku, či vlivem uzavření vzorku v obalu s významným zeslabením gama záření. 
Toho je docíleno využitím neutronů jako testovacího záření i jako měřeného záření. 
Cílem metodiky bylo využít radiační signaturu dominantně přímo spojenou se štěpným izotopem 
U-235, konkrétně detekce zpožděných neutronů doprovázejících štěpení. 
Metodika slouží k: 

 vytvoření měřící sestavy pro detekci obohaceného uranu s generátorem neutronů typu DD 
a počítání zpožděných neutronů, 

 nastavení a ověření zdroje neutronů a měřících systémů, zejména ke stanovení pracovních 
parametrů neutronového generátoru, ověření jeho vlastností relevantních pro využití při 
popisované aplikaci, a nastavení detekčních přístrojů a způsobu sběru a zpracování 
měřených dat, 

 interpretaci experimentálních dat ve vztahu k ověření množství U-235 ve vzorku, detekci 
obohaceného uranu a ověření obohacení. 

Seznam dokumentů: 
1. Metodika pro detekci obohaceného uranu aktivním zkoumáním s využitím DD generátoru 
neutronů a detekce zpožděných neutronů 
2. Osvědčení o uznání uplatněné schválené metodiky 

V případě zájmu o plný text metodiky kontaktujte řešitele Ing. Tomáše Bílého, Ph.D., e-mail: 
tomas.bily@fjfi.cvut.cz 
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