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1. Cíl metodiky 
 

Cílem metodiky je identifikace mikroskopických částic obsahujících uran 

v environmentálním stěru a stanovení zastoupení izotopů uranu v reprezentativním vzorku 

jednotlivých vybraných částic pomocí metody hmotnostní spektrometrie sekundárních 

iontů (SIMS) s automatizovaným vyhledáváním a identifikací zájmových částic (APM) na 

základě hmotností vybraných izotopů. Metodika APM-SIMS je navržena tak, aby splňovala 

požadavky na metodiky používané síťovými laboratořemi Mezinárodní agentury pro 

atomovou energii na kontrolu dodržování smlouvy o nešíření jaderných zbraní.  

Metodika je využitelná i pro identifikaci a  stanovení izotopického složení mikroskopických 

částic obsahujících plutonium nebo thorium. 

Metodika je určená pro pracoviště, která mají zkušenosti s analýzou vzorků pomocí metody 

SIMS. 

2. Popis metodiky 

2.1. Úvod 

Nevyhnutelným doprovodným jevem výroby, skladování, transportu, manipulace s jaderným 

materiálem je produkce mikroskopických prachových částic a jejich uvolňování do okolního 

prostředí. Tyto částice nesou informaci o chemické, radiologické i geologické historii, která 

může být využita pro zjištění původu, procesu výroby a potenciálního využití zdrojového 

materiálu. Navíc, těchto částic se vzhledem k adhezním a aerodynamickým 

charakteristikám nelze zbavit a možnost jejich zachycení environmentálním stěrem je 

vysoká. Pod pojmem environmentální stěr rozumíme odběr vzorku za účelem kontroly 

dodržování deklarovaných nebo odhalování nedeklarovaných jaderných aktivit v jaderných 

provozech a instalacích a v jejich nejbližším okolí. Dalším charakteristickým rysem metody 

je analýza jednotlivých mikroskopických částic, které na rozdíl od analýz objemových, 

nesou nezkreslenou nezprůměrovanou informaci. Nelegální aktivity tak není možné 

maskovat ředěním materiálu. 

Na přesná měření izotopického složení mikroskopických částic je nutné použít přístroj, 

jehož konstrukce zaručuje vysokou citlivost a stabilitu. Obecně jsou tyto přístroje založeny 

na hmotnostní spektrometrii a hlavní odlišnosti spočívají ve způsobu ionizace analytu a v 

konstrukci iontově-optické soustavy. Navíc, v případě, že daný typ hmotnostního 

spektrometru neumožňuje zobrazovací a vyhledávací režim, je nutné jej kombinovat 
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s metodami, které provedou identifikaci zájmových částic a poskytnou jejich souřadnice 

před vlastním měřením izotopů. Používanými vyhledávacími metodami jsou metoda 

analýzy stop štěpných produktů FTA [1]  a metoda SEM-EDX. Metodami používanými 

síťovými laboratořemi MAAE jsou FTA-TIMS [1] a APM-SIMS [2]-[3]. Testovány byly 

metodiky založené na FTA-SIMS [4],  FTA-LA-ICPMS [5], TOF-SIMS [6], Laser-SNMS [7] a 

AMS [8].  

Popisovaná metodika je založena na metodě SIMS (Hmotnostní spektrometrie 

sekundárních iontů) doplněné softwarem APM (Automated Particle Measurement) pro 

automatizované měření částic [9].  

Principem metody SIMS je emise ionizovaných atomárních částic z povrchu vzorků 

pevného skupenství v důsledku působení svazku urychlených iontů. Urychlovací napětí 

budících iontů je 0,5 až 20 kV dle charakteru měření nebo možností konkrétního přístroje. 

Jev, při kterém dochází k emisi částic způsobené dopadem urychlených iontů, se nazývá 

odprašování. Určitá malá část odprašovaných atomárních částic je ve formě kladně nebo 

záporně nabitých iontů, které se nazývají sekundární ionty a které jsou u metody SIMS 

nositelem informace o izotopickém složení vzorku. Tyto ionty jsou pak hmotnostně 

separovány pomocí magnetu nebo pomocí jiného konstrukčního provedení hmotnostní 

separace. Obvykle je svazek budících iontů zfokusován na malou stopu, typicky 1 m až 

100 m, a rastrován po povrchu, takže při měření vzniká mikrokráter o velikosti řádově 

100 m x 100 m a o hloubkách desetiny m až desítky m dle zadání měření. Měření musí 

probíhat ve vakuu a to vyžaduje, aby vzorky pro SIMS byly netěkavé a kompatibilní 

s vakuem. Metoda SIMS má význačné postavení mezi chemicko-analytickými metodami 

spočívající ve výhodné kombinaci citlivosti, obrazové rozlišovací schopnosti a možnosti 

analyzovat všechny prvky a izotopy periodické tabulky. Metoda SIMS patří do třídy 

zobrazovacích hmotnostní spektrometrů, což lze výhodně využít při hledání zájmových 

mikroskopických částic. 

2.2. Přístroje, vybavení a materiál 

2.2.1. PŘÍSTROJE 

 SIMS IMS-7f (Cameca SAS, Francie) 
 Optický mikroskop Olympus BX-51 (Olympus, Japonsko)  

2.2.2. VYBAVENÍ A MATERIÁL 

 držák na vzorky s maskou s jedním otvorem: 1-držák (Cameca SAS, Francie)  
 kalibrační mřížka typu MIREAS (mřížky a mikroskopické struktury Ta na 

monokrystalu křemíku) v držáku na vzorky s maskou se 4 čtvercovými otvory: 4-
držák (Cameca SAS, Francie) 



www.cvrez.cz 

CENTRUM VÝZKUMU ŘEŽ S.R.O.   

Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec, Česká republika 
T: +420 266 173 181, F: +420 266 172 398 
E: cvrez@cvrez.cz, W: www.cvrez.cz  

 

 

5 

 referenční vzorek tvořený uranovými částicemi z certifikovaného standardu CRM 
129-A nebo ekvivalentního CRM (NBL Program office, USA) nanesený na 
křemíkové planžetě a upevněný v 1-držáku 

 další vybavení a materiál je popsán v příloze 1 – Příprava vzorků ze stěru 

 

2.3. Příprava vzorků 

Vzorky jsou přijímány ve formě environmentálního stěru – bavlněné tkaniny o rozměrech 

10 cm x 10 cm s obsahem prachových a zájmových částic odebraných z jaderných zařízení. 

Stěr je uložen a dodáván ve dvojitém zipovacím igelitovém sáčku (Obr. 1 a). 

Cílem přípravy vzorků je odebrat dostatečné množství zájmových částic na křemíkovou 

planžetu (v závislosti na odebíraném stěru, od 5 000 do 50 000 částic) a zabránit 

přeplněným planžetám (více než 100 000 částic), které mohou být zdrojem kontaminace 

přístroje. K extrakci částic ze stěrů se používá vakuový impaktor – model navržený v 

laboratoři MAAE v Seibersdorfu (Rakousko). Křemíková planžeta s průměrem 25 mm 

pokrytá vazelínou, která zajišťuje adhezi částic na planžetě, se vkládá do vakuového 

impaktoru, který je následně připojen k membránové vakuové vývěvě. Proud vzduchu 

procházející vakuovým impaktorem odsává ze stěru částice, které se zachytí na křemíkovou 

planžetu umístěnou uvnitř impaktoru. Po extrakci je odstraněna vrstva organického 

materiálu zahřátím planžety s částicemi na 400°C. 

Výstupem tohoto postupu je planžeta (podložka) s nanesenými částicemi ze vzorku stěru. 

Tato planžeta je vložena do 1-držáku, který je tímto připraven na vložení do přístroje SIMS 

(Obr. 1 b).  

 

 

Obrázek 1. (a) Environmentální stěr prachu, (b) Planžeta s nanesenými prachovými částicemi v 1-držáku pro SIMS. 
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2.3.1. VYBAVENÍ A MATERIÁL PRO EXTRAKCI ČÁSTIC 

 Membránová vývěva 

 Silikonové hadičky 

 Parafilm 

 Jednorázový plastový rukavicový box (glove bag) 

 Přívod inertního plynu (Ar, N2) 

 Vakuový impaktor 

 Křemíková planžeta (wafer) s průměrem 1“ (Tab. 1) 

 Uhlíková planžeta s průměrem 1“ (Tab. 1) 

 Malá plastová krabička na uložení planžety 

 Plastová pinzeta 

 Pipeta 2-20 µl + špička 

 Kovová a plastová pinzeta 

 Velká Petriho miska 

 Rukavice do čistých prostor 

 Alkoholové ubrousky 

 Drobné laboratorní vybavení 

 

Tabulka 1: Specifikace materiálů planžet vhodných pro analýzu APM-SIMS. 

Materiál  Uhlík Křemík 
(monokrystal) 

Křemík 
(monokrystal) 

Povrch Sklovitý, vodivý Vyleštěný, vodivý Vyleštěný, vodivý 
Průměr 25,2 mm 25,2 mm 20 mm x 20 mm 
Tloušťka 3 mm 0.5–3 mm 0.5–3 mm 
Měrný odpor Ω.m Ω.m <50 Ω.m 

2.3.2. CHEMIKÁLIE PRO EXTRAKCI ČÁSTIC 

 Zásobní roztok vazelíny v N-heptanu 

 Ethanol 

2.3.3. PŘÍPRAVA PRO EXTRAKCI ČÁSTIC 

Nejprve je nutné veškeré používané prostory, vybavení a materiál umýt ethanolem, případně 

otřít alkoholem napuštěnými ubrousky. 

Následně se připraví pracovní místo (laminární box): obalení topné desky alobalem, 

podložení topné desky alobalem, vytvoření prostoru pro manipulaci se vzorkem z alobalu. 

Zkontroluje se funkčnost membránové vývěvy a přívodu inertního plynu. 



www.cvrez.cz 

CENTRUM VÝZKUMU ŘEŽ S.R.O.   

Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec, Česká republika 
T: +420 266 173 181, F: +420 266 172 398 
E: cvrez@cvrez.cz, W: www.cvrez.cz  

 

 

7 

2.3.4. POSTUP PŘI EXTRAKCI ČÁSTIC 

 

Čistá planžeta se umístí do malé plastové krabičky popsané kódem vzorku a pomocí pipety 

se na její povrch nakápne 8-10 µl roztoku vazelíny v N-heptanu. Pohybem krabičkou se 

roztok nechá roztéct po celém povrchu planžety, čímž se na planžetě vytvoří lepivá vrstva 

pro zachycení nasávaných částic ze stěru. Po odpaření rozpouštědla se krabička uzavře. 

Do laminárního boxu se vloží jednorázový plastový rukavicový box, do kterého se umístí 

krátké silikonové hadičky, vakuový impaktor, planžeta v krabičce, plastová pinzeta, velká 

petriho miska a jeden pár rukavic do čistých prostor. 

V k tomu určených místech rukavicového boxu se vystřihnou otvory tak, aby jimi bylo možné 

prostrčit silikonové hadičky. Po prostrčení hadiček se tyto přilepí k boxu parafilmem tak, 

aby byly hadičky utěsněné. Vnější konce hadiček se napojí na přívodní hadici inertního plynu 

a na hadici nasávající do vývěvy. Spoje se utěsní vrstvou parafilmu. 

Rukavicový box se uzavře a napustí inertním plynem tak, aby bylo možné v něm pohodlně 

pracovat. Pro jednodušší manipulaci se přes rukavice boxu na ruce navlečou ještě rukavice 

do čistých prostor. 

Pozn.: Po vložení vzorku a uzavření rukavicového boxu je vhodné jej popsat kódem 

vloženého vzorku, případně i blanku. 

Odšroubuje se spodní část vakuového impaktoru a na uvnitř umístěné O-kroužky se 

plastovou pinzetou opatrně umístí předpřipravená planžeta. Zkontroluje se její umístění a 

vakuový impaktor se uzavře lehkým zašroubováním. Vakuový impaktor nesmí být 

zašroubován velkou silou, jinak by mohlo dojít k poškození či zlomení křehké planžety. Větší 

otvor vakuového impaktoru se napojí na nasávací hadičku napojenou na membránovou 

vývěvu. 

Pomocí plastové pinzety se vzorek stěru vyjme ze sáčku a umístí na velkou petriho misku. 

Po zapnutí vývěvy se vakuovým impaktorem nasají částice ze vzorku. Vzorek je třeba 

pečlivě přidržovat plastovou pinzetou. Dle předpokládaného obsahu zájmových částic na 

vzorku se nasají částice z určité plochy, např. slepý vzorek se prorastruje celý a ještě jednou 

po otočení o 90°. V případě vzorku stěru, u kterého očekáváme velký obsah zájmových 

částic, je nasáto jen několik přímek přes délku vzorku (např. uhlopříčku). 

Pozn.: Pokud by docházelo k příliš rychlému odsávání inertního plynu z rukavicového boxu, 

je možné nechat mírně otevřený přívod inertního plynu v průběhu nasávání částic. 

Po vypnutí membránové vývěvy se vzorek plastovou pinzetou vloží zpět do původního 

sáčku. Vakuový impaktor se odpojí od nasávací hadičky a opatrně se otevře jeho spodní 

část, kde je umístěná křemíková podložka. Podložka s částicemi se plastovou pinzetou 
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uloží do popsané plastové krabičky. Tato krabička se následně vyjme z boxu a ihned pečlivě 

otře alkoholovým ubrouskem. 

Jednorázový rukavicový box se umístí na stranu, aby nedocházelo ke kontaktu s topnou 

deskou. Topná deska se zapne a nastaví teplota 400 °C. Po dosažení této teploty se 

kovovou pinzetou umístí planžeta na topnou desku na 10-20 sekund. Před umístěním zpět 

do krabičky je třeba nechat planžetu vychladnout. Krabička s planžetou se umístí do dvou 

popsaných zip-sáčků a je možné ji vyjmout z laminárního boxu. 

2.3.5. KONTROLA VZORKU 

 

Množství zájmových částic na připravené planžetě je vhodné zkontrolovat rychlým 

prohlédnutím v optickém mikroskopu nebo skenem v SEM. Pokud je hustota částic vyšší 

než 100 000 částic na planžetu je vytvořena dceřiná planžeta nasátím částic z  části plochy 

původní planžety. Příprava dceřiné planžety je obdobná jako v předchozím kroku, jen 

zdrojovým vzorkem je před tím připravená planžeta.  

 

 

 

 

2.4. Optimalizace parametrů a předvoleb SIMS 

Popisovaná metodika byla vyvinuta v Centru výzkumu Řež s.r.o. na přístroji SIMS typové 

řady IMS Nf, modelu IMS 7f vyráběného firmou CAMECA (Francie); N znamená číslo 

modelu, které odpovídá generaci přístroje. Podrobná technická specifikace IMS 7f viz. [10].  

Cílem optimalizace parametrů SIMS je nastavit měřící podmínky pro analýzu částic. K tomu 

je použita kalibrační mřížka typu MIREAS (2.2.2.), režim iontového mikroskopu a postup 

popsaný v Uživatelském manuálu [11]. Výsledkem je konfigurační soubor měření ISF 

(Instrument Status File) a nastavený přístroj s optimální stopou primárního iontového 

svazku na povrchu vzorku (řádově 1 µm pro nejmenší proudy) a optimální transmisí 

sekundárních iontů při daném hmotnostním rozlišení. Hlavní experimentální parametry a 

proudové předvolby jsou uvedeny v tabulce 2. Potom je provedeno měření pozadí, měření 

výtěžku a optimalizace nastavení elektronového násobiče EM (Electron Multiplier) pro 

detekci sekundárních iontů, které budou využity pro fázi 2.6. - zpracování experimentálních 

dat. 
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Tabulka 2. Parametry a předvolby nastavení SIMS. 

Typ primárního iontu O2
+ 

Urychlovací napětí primárních iontů +15 kV 
Extrakční napětí sekundárních iontů +5 kV 
Energie dopadu primárních iontů 10 keV 
Vymezení obrazového pole pro sekundární iontovou optiku při 
aktivovaném dynamickém přenosovém optickém členu (DTOS) 

150 µm 

Kontrastní clona 400 µm 
Polní clona 1800 µm 
Vstupní clona otevřená 
Výstupní clona otevřená 
Nominální hmotnostní rozlišení (50% výšky píku) 300* 
Energetické okno pro sekundární ionty 50 eV 
Proudové předvolby  300nA, 100nA, 25nA, 

10nA, 5nA, 1nA, 
500pA, 300pA 

* V případě očekávané hmotnostní interference je nastaveno hmotnostní rozlišení od 600 do 3000 včetně 

2.5. Měření částic  

Analýza uranových částic je rozdělena na dva kroky: 1) vyhledávání uranových částic mezi 

velkým množstvím nespecifických prachových částic nanesených na planžetě a 2) měření 

izotopických poměrů u vybraných zájmových částic s vysokou správností a přesností. Krok 

1) je proveden pomocí softwaru pro automatizované měření částic - APM (Automatic 

Particle Measurement) vyvinutého firmou Cameca. Krok 2) využívá SIMS-režim 3D 

hloubkového profilování. Výsledkem měření jsou soubory dat obsahujících 3D hloubkové 

profily izotopů uranu pro každou částici. 

2.5.1. HLEDÁNÍ A IDENTIFIKACE URANOVÝCH ČÁSTIC 

Software APM integrovaný s řídícím softwarem SIMS umožňuje provádět dvojrozměrné 

skenování planžety o průměru 25 mm v relativně krátké době 4 – 6 hodin a získávat iontové 

obrazy částic obsahujících vybrané izotopy, v případě popisované metodiky je to 235U a 238U. 

Vzhledem k tomu, že maximální oblast rastrování iontového svazku je 500 µm x 500 µm, 

rozdělí APM software analyzovanou oblast planžety na čtvercová pole o velikosti 500 µm x 

500 µm nebo menší a přesun mezi těmito poli je realizován motorizovaným mechanickým 

posunem stolku. APM software obsahuje pokročilé funkce počítačového zpracování 

obrazu, které umožňují rozlišit v automatickém nebo interaktivním režimu jednotlivé částice 

od pozadí obrazu. Výsledkem APM analýzy jsou iontové obrazy polí na planžetě a seznam 

částic s jejich souřadnicemi, intenzitami 235U a 238U, velikostmi a dalšími předvolenými 

parametry. Tato data následně slouží pro výběr jednotlivých mikročástic uranu pro jejich 
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přesnou izotopickou analýzu. Kritériem pro výběr částic jsou ve většině případů poměr 

izotopů 235U/238U a intenzita těchto izotopů. 

 

Kroky APM analýzy: 

1. Nastavení softwarového modulu APM a provedení hmotnostní kalibrace s využitím 

standardu uranových částic podle postupu popsaném v Uživatelském manuálu [10]. 

Experimentální parametry APM jsou v tabulce 3. 

Tabulka 3. Parametry nastavení APM pro hledání uranových částic. 

Izotopy v pořadí, v jakém budou měřeny 235U+, 238U+ 
Velikost rastru (jednoho pole) 500 µm x 500 µm 
Primární proud (předvolba) 300 nA 
Vymezení obrazového pole pro sekundární iontovou optiku při 
aktivovaném dynamickém přenosovém optickém členu (DTOS) 

150 µm 

Čas záznamu obrazu jednoho pole pro 235U+, 238U+ 12 s, 2 s 

Kondiciování povrchu odprašováním (pre-sputtering) 300 nA, 5 s 
Střed analyzované oblasti vůči počátku souřadnic 1-držáku vzorku  [0,0] 
Velikost analyzované oblasti: poloměr 8500 µm 
Krok stolku 500 µm 
Počet polí 1100 

 

2. Hledání a identifikace uranových částic na planžetě připravené z environmen-

tálního stěru, který je předmětem analýzy, pomocí softwaru APM. Spuštění modulu 

APM je popsáno v Uživatelském Manuálu [11]. Výsledkem tohoto kroku je APM-

soubor s  obrazovými daty z obrázku 2 a,b, která obsahují informaci o intenzitě 

signálů 235U+, 238U+ a polohách zatím neidentifikovaných částic. 

  

3. Obrazová analýza iontových obrazů polí spočívající v nalezení hranic částic a jejich 

odlišení od pozadí, očíslování částic, určení souřadnic středů částic, velikosti částic 

a prvního odhadu obohacení částic. Pro segmentaci obrazů je použit algoritmus 

„Auto-threshold“ vyvinutý firmou Cameca, který je součástí modulu APM. Odlišení 

částic od pozadí je v tomto algoritmu založeno na lokálních maximech obrazu (viz. 

Obr. 2 b), což ve výsledku znamená, že každé částici a jejímu blízkému okolí jsou 

iteračním postupem přiřazeny jiné prahy pro segmentaci [12]. Parametry použité 

v popisované metodice jsou v tabulce 4. Na obrázku 2 c je obraz pole z obrázku. 2 

b po provedené segmentaci a identifikaci. 
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Tabulka 4. Parametry pro zpracování obrazových dat APM. 

Zvolený typ iontového obrazu pro aplikaci „Auto-
threshold“ algoritmu 

sumární obraz 235U++ 238U+ 

Velikost filtru na vyhlazení obrazu před prahováním 3 x 3 
Počet pulzů na jeden pixel definující pozadí vyšší hodnota ze 7 pixelů nebo 5% 

maxima v daném obraze 

Minimální počet přilehlých pixelů definující částici 20 
 

 

4. Sestavení tabulky se seznamem nalezených uranových částic a jejich charakteristik 

ve formátu Excel® (viz. Tab. 5). 

Tabulka 5. Seznam částic a jejich charakteristik. 

Číslo 
částice 

Velikost 
pixel 

Indexy 
pole 

Souřadnice 
pixel 

Souřadnice 
µm 

Intenzita  
pulzy/s 

Chyba 
% 

Poměr 
intenzit 

Chyba 
% 

  #X #Y X Y X Y 235U 238U 235U+238U 235U+238U 235U/238U 235U/238U 

1 450 12 3 117 90 -1400 5000 1,38E1 3,50E2 3,64E2 1,72 3,94E-2 4,83 

2              

 

5. Sestavení rozptylového diagramu obohacení 235U/238U a sumárních intenzit 
235U+238U částic. Příklad diagramu je na obrázku 3.  

Obrázek 2. (a) Intenzity 238U+ jednotlivých polí kruhové analyzované oblasti o poloměru 8500 µm. (b) Iontový obraz 238U+ 
jednoho z polí v (a). (c) Obraz (b) po segmentaci a identifikaci částic. 
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6. Vyhodnocení APM analýzy se provede podle obrázku 2 a obrázku 3. Pokud obrázek 

2 a obsahuje v oblasti analýzy dvě a více polí s nulovým signálem vedle sebe (např. 

z důvodu přechodné nestability přístroje), je APM analýza vyhodnocena jako 

neprovedena podle specifikace a je zopakována.  

2.5.2. MĚŘENÍ IZOTOPICKÝCH POMĚRŮ VYBRANÝCH URANOVÝCH 

ČÁSTIC 

Proces měření přesných izotopických poměrů u jednotlivých uranových částic spočívá 

v zaznamenání signálů jednotlivých izotopů jako funkce doby odprašování. V režimu měření 

jednotlivých částic se používá primární iontový svazek o proudu řádově 100 pA při 

rastrování oblasti 10 µm x 10 µm okolo vybrané částice. Jednotlivé izotopy jsou měřeny 

sekvenčně v pořadí od nejlehčího izotopu k nejtěžšímu. Proces sekvenčního měření jedné 

hodnoty pro každý z nastavených izotopů definuje jeden měřící cyklus. Pro akumulaci 

dostatečného množství pulzů pro požadovanou nebo přijatelnou přesnost je potřeba 

minimálně 10 – 30 cyklů.  

Součástí procesu měření izotopických poměrů u jednotlivých částic je nastavení přístroje 

SIMS na kalibračním standardu a změření izotopických poměrů u vybrané částice 

identickým způsobem jaký je použit pro měření částic ze stěrů o neznámém složení. Data 

z tohoto měření jsou použita pro opravu na hmotnostní frakcionaci [13], pro kterou se 

použije standard uranových částic CRM 129-A nebo CRM 030A nebo CRM 010 nebo jejich 

kombinace nanesená na jedné planžetě. Toto kalibrační měření je nutné provádět ve stejný 

den před měřením izotopických poměrů jednotlivých částic.  
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Rozptylový diagram obohacení

Obrázek 3. Semilogaritmický rozptylový diagram obohacení a naměřených intenzit signálu izotopů uranu ze stěru 
uranové palivové pelety. Každý bod reprezentuje jednu částici. Šedé obdélníky naznačují přítomnost populací o dvou 
různých obohaceních. 
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Kroky izotopické analýzy jednotlivých částic: 

1. Provedení hmotnostní kalibrace s využitím certifikovaného standardu uranových 

částic, který může být totožný jako u měření APM ve 2.5.1.1., podle postupu 

popsaném v Uživatelském manuálu [11] a s nastavením s proudovou předvolbou a 

rastrem číslo 1 podle tabulky 6. 

2. Měření kalibračního standardu pro opravu na hmotnostní frakcionaci, které spočívá 

ve výběru částice ze seznamu příslušného APM-souboru, redukci proudu primárních 

iontů na 300 pA a zároveň s tím rastru na 10 µm x 10 µm, provedení měření částice 

v režimu 3D hloubkového profilování. Redukce proudu a rastru je prováděna v 6 

krocích podle tabulky 5 s cílem udržet částici ve středu zorného pole a zároveň při 

tom minimalizovat její odprašování před vlastním měřením. V závislosti na kvalitě 

obrazu lze některou z předvoleb přeskočit. Postup provedení těchto operací je 

popsán v Uživatelském manuálu [11]. 

3. Měření částic stěru se provede identickým postupem jako měření kalibračního 

standardu z bodu 2, přičemž kritérii pro výběr částic jsou velikost signálů 235U nebo 
238U, poměr signálů 235U/238U, velikost částice. Vybrané částice by měly pokrýt 

všechny různé populace v celém rozsahu obohacení vyskytujícího se ve stěru.  

 

Tabulka 6. Nastavení SIMS pro přesné měření izotopických poměrů uranu v jednotlivých částicích. 

 

 

Počet částic pro opravu na hmotnostní frakcionaci 5 
Počet částic pro přesné měření izotopů uranu 10 - 30 
Izotopy v pořadí, v jakém budou měřeny a časy snímání 
dat 

234U+ - 5 s, 234U+- 2 s, 236U+- 4 s, 
238U+- 2 s,238U1H+- 4 s 

Posloupnost přepínání proudových předvoleb a 
velikostí rastru 

1. 25 nA, 500 µm x 500 µm 
2. 10 nA, 350 µm x 350 µm 
3. 5 nA, 100 µm x 100 µm 
4. 1 nA, 50 µm x 50 µm 
5. 500 pA, 15 µm x 15 µm 
6. 300 pA, 10 µm x 10 µm 

Kondiciování povrchu odprašováním (pre-sputtering) 300 nA, 5 s 
Typ, urychlovací napětí energie primárních iontů,  
extrakční napětí sekundárních iontů, DTOS, clony, 
energetické okno, hmotnostní rozlišení 

viz. tabulka 1 
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2.6. Zpracování experimentálních dat 

Pro každou částici z bodu 2.5. jsou provedeny následující kroky zpracování dat v uvedeném 

pořadí: 

1. Převod 3D profilů na 1D profily pomocí programů WinCurve ® a WinImage ® 

(Cameca, SAS), přičemž jako oblast 1D profilů je vybrán vnitřek hranice částice, 

která je vzata v polovině maxima signálu. Výsledkem tohoto kroku je pro každou 

částici tabulka se sloupci : čas od začátku odprašování, intenzity N(234U+), N(235U+), 

N(236U+), N(238U+), N(238U1H+) 

2. Oprava intenzit na mrtvou dobu , pozadí EM Npozadí a výtěžek EM YEM podle vzorce  

𝑁′ =
1

𝑌𝐸𝑀
∙

(𝑁𝑚ěř𝑒𝑛𝑜 − 𝑁𝑝𝑜𝑧𝑎𝑑í)

1 − (𝑁𝑚ěř𝑒𝑛𝑜 − 𝑁𝑝𝑜𝑧𝑎𝑑í) ∙ 𝜏
 

kde N‘ je opravená intenzita,  =27 ns je nominální hodnota pro instalovaný EM a 

Npozadí a YEM  byly získané z měření v časti 2.4. 

3. Oprava intenzit na časový posun detekce izotopů v rámci jednoho cyklu, přičemž 

jako referenční čas se bere střední hodnota času cyklu a metodou opravy je 

lineární interpolace pro tři sousední cykly  

4. Oprava intenzity N(236U+) na hmotnostní interferenci s hydridem 235U1H podle 

vzorce 

𝑁′( 𝑈 
236 ) = 𝑁( 𝑈 

236 )𝑚ěř𝑒𝑛𝑜 − 𝑁( 𝑈 
235 ) ∙

𝑁( 𝑈 𝐻 
1

 
238 )

𝑁( 𝑈 
238 )

 

5. Vytvoření poměrů intenzit izotopů N(234U)/N(238U), N(235U)/N(238U), N‘(236U)/N(238U)  

6. Výpočet koeficientů hmotnostní frakcionace 234, 235, 236 z naměřených dat pro 5 

částic kalibračního standardu podle vzorců  

a. 𝛼 =  
234 𝑁( 𝑈) 

234 𝑁( 𝑈) 
238⁄̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝑚ěř𝑒𝑛𝑜

𝑁( 𝑈) 
234 𝑁( 𝑈 

238⁄ )𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛é
 

b. 𝛼 =  
235 𝑁( 𝑈 

235 ) 𝑁( 𝑈 
238⁄ )̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝑚ěř𝑒𝑛𝑜

𝑁( 𝑈) 
235 𝑁( 𝑈 

238⁄ )𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛é
 

c. 𝛼 =  
236 𝑁′( 𝑈) 

236 𝑁( 𝑈 
238⁄ )̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑚ěř𝑒𝑛𝑜

𝑁( 𝑈) 
236 𝑁( 𝑈 

238⁄ )𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛é
 

kde v čitateli jsou střední hodnoty poměrů izotopů pro 5 částic změřených v kroku 

2.5.2./2 a ve jmenovateli jsou certifikované hodnoty poměrů izotopů. 

7. Oprava izotopických poměrů na hmotnostní frakcionaci podle vzorců  

a. [𝑁( 𝑈 
234 )/𝑁( 𝑈 

238 )]′ = 𝑁( 𝑈 
234 )/𝑁( 𝑈 

238 )𝑚ěř𝑒𝑛𝑜 ∙ 𝛼 
234  

b. [𝑁( 𝑈 
235 )/𝑁( 𝑈 

238 )]′ = 𝑁( 𝑈 
235 )/𝑁( 𝑈 

238 )𝑚ěř𝑒𝑛𝑜 ∙ 𝛼 
235  

c. [𝑁′( 𝑈 
236 )/𝑁( 𝑈 

238 )]′ = 𝑁′( 𝑈 
236 )/𝑁( 𝑈 

238 )𝑚ěř𝑒𝑛𝑜 ∙ 𝛼 
236  

8. Pro každou vybranou částici výpočet průměrné hodnoty �̅�, směrodatné odchylky 𝜎 
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�̅� =
1

𝑁
∑ 𝑥𝑖

𝑁

𝑖=1

   ,       𝜎 = √
1

𝑁 − 1
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑁

𝑖=1

 

kde xi je poměr izotopů v i-tém cyklu po všech opravách, N je počet cyklů. 

 

2.7. Vyhodnocení a hlášení výsledků 

Pro analyzovaný stěr jsou vytvořeny výsledná tabulka 7 a obrázek 4 a 5: 

Tabulka 7. Výsledné izotopické poměry. 

Datum Kód stěru/ 
vzorku 

Číslo 
částice 

234U/238U �̅� 
234U/238U 
   

235U/238U 

 �̅� 

235U/238U 
   

236U/238U 

�̅�  

236U/238U 
   

16-06-2020 3456-02-01 141 0,00034083 0,00000019 0,033902 0,000012 0,00003021 0,00000012 

         

         

 

Provede se kontrola, zda jsou v tabulce 7 zastoupeny částice ze všech identifikovaných 

populací částic z obrázku 3. a zda jsou v obrázku 4 nebo 5 vidět body ležící výrazně mimo 

hlavní trend. Pokud není seznam částic v tabulce 7 dostatečně reprezentativní pro celou 

planžetu, připraví se další planžeta ze stejného stěru, provede nová analýza a tabulka 7 se 

doplní o další částice. Podobně, v případě bodů ležících mimo hlavní trend se vyhodnotí na 

základě dodatečných informací nebo podle předchozích zkušeností s podobnými vzorky, 

zda se může jednat o indikaci skutečné přítomnosti částice mimo hlavní populace anebo o 

odchylku způsobenou měřením. V prvém případě se zopakuje měření s novou planžetou 
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Obrázek 4. Rozptylový diagram pro 234U vs. 235U. 

Obrázek 5. Rozptylový diagram pro 236U vs. 235U. 
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2.8. Řízení kvality 

Před měřením jednotlivých vzorků je analyzovaných 5-6 částic referenčního materiálu. 

Pokud průměrný výsledek těchto měření je v mezích nejistoty odpovídající certifikované 

hodnotě daného materiálu, přistoupí se k měření částic stěru. V opačném případě je 

provedena oprava postupu a měření referenčního materiálu opakováno, dokud postup a 

jeho provedení nesplňuje požadované parametry.  

Jednou týdně je provedeno měření jiného referenčního materiálu a výsledky jsou umístěny 

na odpovídající časový kontrolní diagram. V případě, že hodnoty výsledků daných měření se 

liší od certifikovaných hodnot, provede se oprava nastavení SIMS a kontrolní měření 

opakuje, dokud postup a jeho provedení nesplňuje požadavky.  

Jednou za tři měsíce se provede čištění iontového zdroje DUO a elektrody imerzní čočky, 

která je nejvíce vystavená kontaminaci z předchozích měření.  

Před každou sérií vzorků je analyzován slepý vzorek, který je tvořen čistou planžetou, která 

projde totožnou procedurou jako vzorky. Jestliže jsou na slepém vzorku nalezeny částice 

obsahující dlouhodobé radionuklidy (nebo jiné s měřením interferující prvky), je provedeno 

čištění analytické komory přístroje a dalších použitých pomůcek či laboratorních prostor, 

kde probíhala příprava planžet. Následně je analyzován nový slepý vzorek. 

Pro zamezení křížové kontaminace mezi jednotlivými vzorky či standardy, jsou tyto 

udržovány jednotlivě zabaleny v popsaných plastových krabičkách. Mezi jednotlivými 

vzorky jsou vždy vyčištěny používané pomůcky a pracovní prostory. Kritická operace 

extrakce částic ze stěru probíhá v jednorázových rukavicových boxech. 

2.9. Záznamy 

Záznamy jsou uchovávány v elektronické formě.  

Uchovávány jsou: 

 Průvodní list vzorku 

 Podrobné údaje o vzorku 

 Záznam o průběhu měření 

 Výsledky měření 

 Záznamy o měření slepého vzorku 

 Protokol/ zpráva o experimentu 
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3. Novost postupů 
Popsaná metodika je pro Českou republiku zcela nová jak z hlediska zaměření na stanovení 

izotopického složení uranových částic tak z hlediska použití metody SIMS v jaderné 

forenzní analýze.  

  

4. Popis uplatnění metodiky 
Výše uvedená metodika je určena pro podporu 

-  orgánů státní správy v oblasti inspekční a kontrolní činnosti, zejména pro monitorování 

smlouvy o nešíření jaderných zbraní 

-  orgánů činných v jaderně-forenzním vyšetřování 

-  státních nebo soukromých organizací pro kontrolu kontaminace jadernými materiály a to 

jak z pohledu zatížení životního prostředí tak z pohledu monitorování pracovního prostředí 

-  státních nebo soukromých organizací pro verifikaci deklarovaných parametrů dodávek 

obsahujících jaderné materiály 

Metodika je určena pro pracoviště vybavené přístrojem SIMS konstrukčně založeném na 

magnetu. Tato pracoviště mohou metodiku nabízet formou komerčních analýz anebo 

provádět v rámci dotovaných projektů a podpůrných programů. 

Metodika je využívána v rámci „Rámcové smlouvy o provádění identifikace mikročástic 

jaderných materiálů“ uzavřené mezi Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a Centrem 

výzkumu Řež, s.r.o. dne 29. 6. 2020. 
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7.  Dedikace 
 

Vývoj metodiky byl podpořen projekty MŠMT Udržitelná energetika (SUSEN) - 

CZ.1.05/2.1.00/03.0108 a Výzkum pro SUSEN - LQ1603 a projekty smluvního výzkumu 

s SÚJB  – č. smlouvy SÚJB 02/190019. 


