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1. Cíl metodiky 

Cílem metodiky je identifikace a lokalizace mikroskopických částic obsahujících uran 

v environmentálním stěru na základě analýzy stop štěpných produktů (Fission Track 

Analysis - FTA) s následným stanovení poměrů izotopů uranu v reprezentativním vzorku 

identifikovaných částic pomocí metody hmotnostní spektrometrie sekundárních iontů 

(SIMS). Metodika FTA-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. 

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 sběr 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 

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 kombinaci metody analýzy stop štěpných produktů 

FTA a metody SIMS (Hmotnostní spektrometrie sekundárních iontů) [4]. Výhoda FTA-SIMS 
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v porovnání s APM-SIMS spočívá v možnosti předvýběru částic pomocí FTA bez ztráty 

materiálu částic, ke kterému dochází během vyhledávací APM-fáze metody APM-SIMS. 

Výhody tohoto předvýběru se projeví zvláště v případu přístrojů SIMS s malým magnetem, 

které jsou provozovány v mono-kolekčním režimu.  Varianta FTA vyvinutá v CVŘ má navíc 

výhodu oproti ostatním verzím FTA v tom, že podložky s nanesenými prachovými částicemi 

připravené postupem FTA lze přímo vkládat do držáků vybraných typů hmotnostních 

spektrometrů a rastrovacích elektronových mikroskopů bez nutnosti mikromanipulace. 

Principem metody FTA je vystavení podložky s nanesenými prachovými částicemi toku 

tepelných neutronů, které způsobí štěpení 235U, 239Pu a dalších štěpitelných nuklidů, jejichž 

štěpné produkty zanechají v přiloženém průhledném detekčním materiálu poruchové stopy, 

které lze dále zviditelnit chemickým leptáním a analyzovat pomocí optického mikroskopu. 

Prvním krokem metody FTA je extrakce prachových částic z environmentálních stěrů 

mokrou cestou – sonikací v etanolu nebo suchou cestou – nasátím pomocí vakuového 

impaktoru. Následně jsou částice vhodnou lepivou látkou (např. kolodiem) fixovány na 

podložku (sklo, křemík, uhlíková planžeta) a ta spojena s detektorem stop štěpných 

produktů, což může být např. plastová fólie. Skladba podložka-detektor je pak ozářena 

neutrony v jaderném reaktoru. Po ozáření jsou detektory od podložky odděleny a vyvolány 

leptáním za zvýšené teploty zpravidla v roztoku hydroxidu sodného. Latentní stopy, které 

vznikají v důsledku interakce vysoce-energetických produktů štěpení s hmotou detektoru, 

jsou procesem leptání zvětšené a pozorovatelné optickým mikroskopem. Počet a velikost 

stop závisí na typu štěpitelného nuklidu (235U vs. 239Pu), jeho koncentraci, toku neutronů a 

jejich energetickému spektru. Pozice středu, ze kterého se hvězdicově rozbíhají latentní 

stopy odhaluje polohu uranových nebo plutoniových částic. Výsledkem FTA analýzy jsou 

souřadnice zájmových částic vztažených vůči referenčním bodům, které lze snadno 

identifikovat navigačním systémem cílového přístroje pro stanovení izotopických poměrů, 

tj. hmotnostního spektrometru. Předností FTA je mimořádná citlivost a průkaznost 

lokalizace částic jaderného materiálu. 

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 
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spočívající ve výhodné kombinaci citlivosti, obrazové rozlišovací schopnosti a možnosti 

analyzovat všechny prvky a izotopy periodické tabulky. 

2.2. Přístroje, vybavení a materiál 

2.2.1. Přístroje 

 Výzkumný jaderný reaktor LVR-15 (CVŘ, Česká republika) 

 Potrubní pošta pro ozařovací kanál H1 reaktoru LVR-15 (Ústav jaderné fyziky 

AVČR, Česká republika) 

 SIMS IMS-7f (Cameca SAS, Francie) 

 Rastrovací elektronový mikroskop s iontovým zdrojem, FIB-SEM typ Lyra 3 

(Tescan, Česká republika) 

 Optický mikroskop Olympus BX-51 (Olympus, Japonsko) 

 Optický mikroskop Nikon ECLIPSE LV100ND (Nikon, Japonsko) 

2.2.2. Vybavení a materiál 

 Grafický software NIS Elements Br by Laboratory Imaging, Ltd. 

 Naprašovačka zlata Q150T S 

 3D tiskárna 

 Ultrazvuková lázeň Elmasonic S40  

 Laboratorní centrifuga MPW-251 

 Přístroj na přípravu ultra-čisté vody GenPure Standard 

 Sklokeramická topní deska CERAN 11A, s rozsahem teploty 50 – 500 °C 

 Vortex HEIDOLPH REAX TOP, s rychlostí rotace do 2500 rpm 

 Radiochemická digestoř 

 3D tiskárna Zortrax M200 

 Environmentální stěr obsahující zájmové částice 

 Laboratorní nádobí a spotřební materiál 

 Laboratorní stojan 

 Svorky na uchycení laboratorního nádobí  

 Dóza na mikroskla s víčkem dle Coplina – kruhová 

 Podložní mikroskopická sklíčka 
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 Miska z varného skla, 2 l 

 Laboratorní teploměr 

 Polyethylenová ozařovací pouzdra, vnitřní průměr 3 cm a délka 9,5 cm  

 Polyethylenová pěna 

 Plastové pinzety 

 SEM držáky, průměr 12,5 mm a délka 8 mm  

 Oboustranně lepivé uhlíkové příchytky, průměr 12,5 cm 

 Alobal 

 Vodivá měděná páska 

 Podložky na bázi vysoce čistého křemíku: tloušťka 525 μm, nařezané na rozměry 1 

cm x 1,5 cm  

 Polykarbonátový detektor Lexan: tloušťka 375 μm, nařezaný laserem na rozměry 1 

cm x 1,5 cm s třemi referenčními otvory o velikosti 200 μm 

 Destilovaná voda 

 Ethanol, p. a. 

 Methanol, p. a. 

 Kolódium 

 Roztok pro fixaci částic, roztok kolódia v etanolu v poměru 1:30 

 Hydroxid sodný, p. a. 

 Roztok hydroxidu sodného o koncentraci 6,5 mol.dm-3 

 Držák na vzorky s maskou s jedním otvorem pro SIMS: 1-držák (Cameca SAS, 

Francie)  

 Kalibrační mřížka pro SIMS 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) 

 Referenční vzorek pro SIMS 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 
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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 sáčku. 

Příprava vzorků pro FTA spočívá v (i) extrakci částic ze stěru do roztoku etanolu s kolodiem, 

(ii) nanesení roztoku s částicemi na křemíkovou podložku, (ii) vytvoření skladby podložka-

částice-detektor, (iv) ozáření skladby v neutronovém poli, (v) vytvoření referenčních značek, 

(vi) leptání detektoru se stopami štěpných produktů. Výsledným výstupem FTA je 

křemíková planžeta se zafixovanými částicemi a třemi referenčními značkami umístěná 

v transportním obalu, průvodní list obsahující souřadnice referenčních značek a uranových 

částic a návod na transformaci souřadnic do souřadného systému jiného spektrometru 

nebo mikroskopu. 

2.3.1. Extrakce částic z environmentálního stěru 

1. Čtvercovou tkaninu environmentálního stěru rozbalíme z PE sáčku a rozstřihneme 
na čtvrtiny. 

2. Jednotlivé čtvrtiny stěru vložíme do 250 ml kádinky s 20 ml etanolu a sonikujeme 
v ultrazvukové lázni po dobu 20 minut. 

3. Po sonikaci vyndáme stěry z roztoku, umístíme do skleněné Petriho misky a sušíme 
v radiochemické digestoři do následujícího dne. Po vysušení vložíme stěry do 
původních PE sáčků a archivujeme pro případné další použití. 

4. Získaný roztok ethanolu s U-částicemi přeneseme do centrifugačních zkumavek a 
centrifugujeme 10 minut při 2200 rpm. 

5. Po centrifugaci ze zkumavek odpipetujeme supernatant tak, aby v nich zbyl 1 ml 
roztoku. 

6. Roztoky s částicemi přeneseme do jedné zkumavky a výsledný roztok 
centrifugujeme při stejných podmínkách. 

7. Po centrifugaci ze zkumavky odpipetujeme supernatant tak, aby v ní zbylo 1 ml 
roztoku s částicemi a zkumavku uzavřeme. 

8. Do uzavíratelné skleněné vialky napipetujeme 30 μl kolodia a 30 μl methanolu. 
Roztok mícháme skleněnou tyčinkou do rozpuštění kolodia. 

9. Roztok s částicemi sonikujeme v ultrazvukové lázni po dobu 5 minut. 

10. K roztoku kolodia a methanolu přidáme 1 ml roztoku s částicemi. 

11. Skleněnou vialku uzavřeme a roztok promícháme ve vortexu. V případě, že roztok 
není čirý a nacházejí se v něm vlákna organického materiálu z kolodia, k roztoku 
přidáme dalších 30 μm methanolu a opakovaně promícháme ve vortexu. 



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  

 

 

8 

2.3.2. Nanesení částic na podložku z křemíku 

1. Křemíkové destičky s rozměry 1 cm x 1,5 cm vyčistíme ethanolem, abychom 
odstranili povrchovou ochrannou organickou vrstvu. 

2. 10 μl roztoku z bodu 2.3.1. napipetujeme na křemíkovou podložku a necháme 
vysušit při laboratorní teplotě. Pro jeden ozařovací cyklus připravíme 4 ks vzorků a 
jeden slepý vzorek bez částic (blank) pro kontrolu křížové kontaminace. Zbytkový 
roztok uzavřeme a archivujeme pro případné další použití. 

3. Jednotlivé křemíkové podložky vložíme do držáků vytištěných na 3D tiskárně. 

2.3.3. Vytvoření skladby podložka-částice-detektor 

1. Z polykarbonátových detektorů odstraníme průhlednou ochrannou folii a přiložíme 
na křemíkové podložky s částicemi. 

2. Skladby podložka-částice-detektor přichytíme plastovými svorkami vytvořenými na 
3D tiskárně a upevníme plastovými šrouby tak, aby při manipulaci nedocházelo ke 
vzájemnému posunu podložky a detektoru (Obr. 1). 

3. Skladby zabalíme do PE ozařovacích pouzder určených pro ozařovací kanál potrubní 
pošty a zafixujeme pomocí polyethylenové pěny, aby v průběhu ozařování 
nedocházelo k pohybu skladeb v ozařovacím pouzdře. 

 

Obrázek 1. Skladba podložka – částice – detektor fixována v plastových svorkách na ozařování vytištěných na 
3D tiskárně. Skladba v držáku je upevněna plastovými šroubky a maticemi. 

2.3.4. Ozáření skladby v neutronovém poli 

1. Ozařování skladeb probíhá v neutronovém poli reaktoru LVR-15 v ozařovacím 
kanálu H1, potrubní pošta. Ozařovací čas skladeb volíme tak, aby fluence tepelných 
neutronů v daném ozařovacím kanálu dosahovala hodnot 4 x 1015 cm-2, což 
odpovídá časům v rozmezí 100 s – 120 s v závislosti na reaktorové kampani. 

2. Ozářené skladby v PE pouzdrech uskladníme v olověných kontejnerech po dobu 
dvou dnů. 

3. Skladby vybalíme z PE pouzder v radiochemické digestoři. Jednotlivé skladby 
upevníme uhlíkovými příchytkami na SEM držáky. 

1 cm 
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2.3.5. Vytvoření referenčních značek 

1. SEM držáky se skladbami vložíme do naprašovačky zlata a naneseme vrstvu zlata 
o tloušťce 50 nm. Důvodem tohoto kroku je zabránit nebo omezit nabíjení 
nevodivých částí skladby při vytváření referenčních značek v dalším kroku. 

2. Naprášené držáky vložíme do FIB-SEM a pomocí fokusovaného iontového svazku 
na Si podložce vytvoříme tři referenční značky s průměrem 150 μm ve tvaru kružnice 
se středovým křížem [9]. Svazek iontů směrujeme středy otvorů v detektoru Lexan, 
čímž zajistíme synchronizaci souřadného systému mezi Si podložkou s nanesenými 
zájmovými částicemi a detektorem Lexan. 

3. Po vyjmutí z FIB-SEM, skladby rozbalíme a oddělíme Si podložky s částicemi od 
detektorů. 

4. Si podložky s částicemi vložíme a zafixujeme v transportní průhledné plastové 
krabičce pro přenos a následnou hmotnostně spektrometrickou analýzu. 

2.3.6. Leptání stop štěpných produktů 

1. Z detektorů Lexan odstraníme pozlacenou fólii a pomocí měděné lepicí pásky je 
uchytíme na podložní mikroskopická sklíčka. 

2. Do misky z varného skla nalejeme 2 l destilované vody, položíme na sklokeramickou 
topnou desku a zahříváme při teplotě 150°C. 

3. Do dózy na mikroskla nalejeme 20 ml 6,5 M roztoku hydroxidu sodného. Dózu 
uchytíme do svorek a připevníme k laboratornímu stojanu tak, aby objem roztoku 
hydroxidu sodného ve skleněné dóze byl ponořen ve vodě. Pomocí laboratorního 
teploměru kontrolujeme teplotu roztoku. 

4. Při teplotě 65°C vložíme do 6,5 M roztoku hydroxidu sodného detektory Lexan 
uchycené na podložních sklíčkách a leptáme po dobu 10 min. 

5. Detektory Lexan následně vyndáme, vložíme do kádinek s destilovanou vodou a 
promyjeme v ultrazvukové lázni po dobu 5 minut. Postup opakujeme 2x. 

6. Detektory Lexan sušíme při laboratorní teplotě dosucha. 

2.4. Analýza stop štěpných produktů 

Detektory Lexan připravené v části 2.3. jsou analyzovány v optickém mikroskopu 

vybaveném softwarem na zpracování obrazu. Výstupem této části je seznam částic, jejich 

souřadnic, odhad počtu stop štěpných produktů na částici. 

1. Vysušený detektor Lexan umístíme na čisté podložní mikroskopické sklíčko a 
vložíme na motorizovaný stolek optického mikroskopu. 

2. Po zapnutí mikroskopu, na stolním PC spustíme grafický software NIS Elements Br. 

3. Spustíme živý obraz. 
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4. Nastavíme režim transmise a světlého pole a zaostříme na okraj vzorku nejdříve 
s objektivem 5x, následně 10x. 

5. Provedeme snímání velkého obrázku (makrofotografie) složeného ze zorných polí 
odpovídajících zvolenému zvětšení (Obr. 2). Parametry snímání makrofotografie 
jsou uvedeny v Tab. 1. Parametry pro automatické ostření závisí na deformaci a 
zvlnění povrchu detektoru a je vhodné je před vlastním snímáním otestovat v režimu 
ručního zaostřování. 

 

Tabulka 1. Nastavení optického mikroskopu pro zhotovení makrofotografie detektoru se stopami štěpných 
produktů. 

Režim Transmisní, světlé pole 
Objektiv 10x 
Snímaná plocha 10 mm x 15 mm 
Překryv polí 10% 
Počet polí 150 
Automatické ostření: rozsah Z/ krok Z 100 µm/ 5 µm* 

*závisí na zvlnění nebo deformaci povrchu detektoru 

 
Obrázek 2. (a) Makrofotografie detektoru se stopami štěpných produktů a třemi otvory sloužícími jako 
referenční značky pro transformaci souřadnic. (b) Dvě skupiny paprskovitých stop štěpných produktů 
lokalizující polohu dvou částic s obsahem uranu. 

 

a) b) 
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6. Po vytvoření makrofotografie zaznamenáme souřadnice x, y značek a jednotlivých 
stop štěpných produktů on-line z motorizovaného stolku optického mikroskopu. 
Záznam souřadnic provedeme odečítáním souřadnic stolku mikroskopu, který 
postupně posouváme tak, aby zájmová částice nebo referenční značka byla ve 
středu zorného pole. Souřadnice ručně přepisujeme do tabulky.  

7. Výslednou tabulku se souřadnicemi částic a referenčních značek (viz. Tab. 2) 
vyexportujeme ve formátu .csv. Tato tabulka je průvodním listem křemíkové 
podložky se zafixovanými částicemi a třemi referenčními značkami vytvořenými 
v kroku 2.3. Součástí tabulky je návod na transformaci souřadnic z bodu 6 do 
souřadného systému cílového přístroje, v případě popisované metodiky to je SIMS. 

 

Tabulka 2. Seznam částic s odhadem počtu paprskovitých stop. 

Číslo 
částice 

Číslo referenční 
značky 

Souřadnice (µm) Počet paprskovitých 
stop X Y 

 M1 1000 1000  
 M2 9000 1000  
 M3 5000 14000  
1  5000 7000    20 
2  6000 4500 > 50 
…  … … … 

 

2.5. Příprava přístroje 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]. 

Na optimalizaci měřících parametrů SIMS 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 3. Potom je 

provedeno měření pozadí, měření výtěžku a optimalizace nastavení elektronového 

násobiče EM (Electron Multiplier) pro detekci sekundárních iontů, které budou využity pro 

fázi 2.7. - zpracování experimentálních dat. 
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Tabulka 3. 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, 10 nA, 5 nA, 
1nA, 500pA, 300pA 

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

2.6. Měření izotopických poměrů vybraných 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 [12], 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. 

2.6.1. Kroky izotopické analýzy jednotlivých částic 

1. Provedení hmotnostní kalibrace s využitím certifikovaného standardu uranových 
částic z výčtu materiálu v 2.2.2. podle postupu popsaném v Uživatelském manuálu 
[11] a s nastavením s proudovou předvolbou a rastrem číslo 1 podle tabulky 5. 

2. Měření kalibračního standardu pro opravu na hmotnostní frakcionaci, které spočívá 
ve výběru částice ze seznamu částic standardu z bodu 1, redukci proudu primárních 
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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 4 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. Vložení Si podložky s částicemi (připravené v 2.3.5./4) upevněné v 1-držáku vzorků 
do přístroje SIMS. 

4. Nalezení referenčních značek pomocí optického mikroskopu přístroje SIMS a 
zaznamenání jejich souřadnic v souřadnicovém systému přístroje SIMS. 

5. Transformace souřadnic částic z tabulky 2 do souřadnicového systému přístroje 
SIMS s pomocí metody triangulace [13]. 

6. Posunutí stolku do pracovní pozice odpovídající vloženým (transformovaným) 
souřadnicím vybrané částice. Kritériem pro výběr částic je počet a kvalita stop 
štěpných fragmentů příslušející k dané částici. Vybrané částice by měly pokrýt 
všechny různé populace v celém rozsahu obohacení vyskytujícího se ve stěru. 

7. Měření částice se provede identickým postupem jako měření kalibračního 
standardu z bodu 2. 

Tabulka 4. Nastavení SIMS pro přesné měření izotopických poměrů uranu v jednotlivých částicích. 

 

2.7. Zpracování experimentálních dat 

Pro každou částici z bodu 2.6. 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, 

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 3 
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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 

 �̅� =
1

𝑁
∑ 𝑥𝑖

𝑁
𝑖=1    ,       𝜎 = √

1

𝑁−1
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑁

𝑖=1  
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 kde xi je poměr izotopů v i-tém cyklu po všech opravách, N je počet cyklů. 

2.8. Vyhodnocení a hlášení výsledků 

Pro analyzovaný stěr jsou vytvořeny výsledná tabulka 5 a obrázek 3 a 4: 

Tabulka 5. Výsledné izotopické poměry. 

Datum Kód stěru/ 
vzorku 

Číslo 
částice 

234U/238U 

 �̅� 

234U/238U 
   

235U/238U 

 �̅� 

235U/238U 
   

236U/238U 

�̅�  

236U/238U 
   

02-07-2020 7890-02-01 73 0,00034083 0,00000019 0,033902 0,000012 0,00003021 0,00000012 

         

         

 

Provede se kontrola, zda jsou v obrázku 2 a 3 vidět body ležící výrazně mimo hlavní trend. 

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 příprava vzorku pomocí FTA a následné měření 

dalších zájmových částic. 

 

 

Obrázek 3. Rozptylový diagram pro  234U vs.  235U. 
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Obrázek 4. Rozptylový diagram pro  236U vs.  235U. 

 

 

2.9. Řízení kvality 

2.9.1. Zamezení křížové kontaminace 

Standardy uranových částic skladujeme v oddělených skleněných nádobách 

v uzamykatelné skříni. 

Jednotlivé vzorky udržujeme a skladujeme v samostatných plastových krabičkách, 

kódovaných číslem vzorku. 

Odběr a zpracování standardů provádíme v radiochemické digestoři v laboratoři, která je 

pro tento účel vyčleněná. Se standardy pracujeme jednotlivě, otevíráme pouze 

v polyetylénových sáčcích nebo v jednorázových rukavicových boxech. Po ukončení 

manipulace čistíme pracovní místo a provádíme kontrolní stěry. 

Vzorky stěrů se zpracovávají v radiochemické digestoři, která je pro tento účel vyčleněná a 

v které nedochází k manipulaci se standardy jaderných materiálů. Během experimentu 

zpracujeme pouze jeden stěr. Po ukončení experimentu vyčistíme pracovní místo a 

používané pracovní pomůcky. Provádíme kontrolní stěry. 

S každou sérii vzorků je analyzován slepý vzorek (blank), který je tvořen čistou křemíkovou 

planžetou a detektorem Lexan. Slepý vzorek projde totožnou procedurou jako reálné vzorky 

– příprava substrátu, příprava detektoru Lexan, balení do ozařovacích pouzder, tvorba 

souřadnicového systému, leptání detektoru Lexan a jeho vyhodnocení metodou optické 

mikroskopie. Jestliže jsou na slepém vzorku nalezeny částice s obsahem uranu, vzorek je 
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analyzován na hmotnostním spektrometru sekundárních iontů (SIMS) kvůli zjištění původu 

nalezených částic a následně je provedeno důkladné čištění pracovního místa, přístrojů a 

laboratorního vybavení. 

Jednou za tři měsíce se provede čištění iontového zdroje DUO přístroje SIMS a elektrody 

imerzní čočky, která je nejvíce vystavená kontaminaci z předchozích měření.  

2.9.2. Kalibrace SIMS  

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. 

2.10. 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 

Popsaný postup dosud nebyl v České republice aplikován, jak z hlediska identifikace a 

lokalizace mikroskopických částic s obsahem uranu nebo plutonia pomocí FTA, tak 

z hlediska měření jejich izotopického složení metodou SIMS. Metodiku lze aplikovat 

především v jaderných zárukách a jaderné forenzní analýze. Metodiku je možné využít pro 

monitorování pracovního prostředí, kde se nakládá s jadernými materiály a životního 

prostředí. 

Pomocí získaných výsledků lze ověřit dodržování smluv o nakládání a manipulaci 

s jaderným materiálem a pro monitorování smlouvy o nešíření jaderných zbraní. 

4. Popis uplatnění metodiky 

Výše uvedena metodika je určena pro: 

-  Orgány státní správy v oblasti inspekční činnosti, zejména pro monitorování smlouvy 

o nešíření jaderných zbraní. 

- Orgánů činných v jaderně-forenzním vyšetřováním. 

- Státní nebo soukromé organizace pro kontrolu kontaminace jadernými materiály, jak 

z pohledu zatížení životního prostředí, tak z pohledu monitorování pracovního 

prostředí. 

- Statní nebo soukromé organizace pro verifikaci deklarovaných parametrů dodávek 

obsahujících jaderné materiály. 

Metodiku mohou provádět radiochemické pracoviště s povolením nakládat s jadernými 

materiály, s přístupem k jadernému výzkumnému reaktoru a 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. 

  



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  

 

 

19 

5. Seznam použité literatury 

[1] K. T. Esaka, F. Esaka, J. Inagawa, K. Iguchi, C. G. Lee, S. Sakurai, K. Watanabe and S. 

Usuda. Japanese Journal of Applied Physics Vol. 43, No. 7A, 2004, pp. 915–916. 

[2] G. Tamborini, M. Betti, V. Forcina, T. Hiernaut, B. Giovannone, L. Koch, Spectrochimica 

Acta Part B 53 (1998) 1289–1302. 

[3] Y. Ranebo, P. M. L. Hedberg, M. J. Whitehouse, K. Ingenerid, S. Littmann, J. Anal. At. 

Spectrom., 2009, 24, 277–287. 

[4] O. Stetzer, M. Betti, J. van Geel, N. Erdmann, J-V. Kratz, R. Schenkel, N. Trautmenn,  

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Sec. A; Vol. 252; 2004; p. 582–592. 

[5] Z. Varga, Analytica chimica acta 2008, 625(1), 1-7. 

[6]  H. E. Hocking, L. W. Burggraf, X. F. Duan, J. A. Gardella Jr., B. P. Yatzorc, W. A. Schuler, 

Surface and Interface Analysis, 2012, 45(1), 545–548. 

[7] N. Erdmann, M. Betti, F. Kollmer, A. Benninghoven, C. Grüning, V. Philipsen, P. Lievens, R. 

E. Silverans, E. Vandeweert, Anal. Chem. 2003, 75, 13, 3175–3181 

[8] M.A.C.Hotchkis, D.P.Child, B.Zorko, Nuclear Instrum. Meth. B 268, 2010, 1257-1260. 

[9] K. Sihelska, K. Rezankova, P. Homola, F. Sus, J. Lorincik, J., Int. J. Mod. Phys. Conf. Ser. 

48 (2018) 1860108 (1-7). 

[10] IMS 7f Product Brochure (Cameca SAS, Francie). 

[11] Cameca IMS 7f software users guide (Cameca SAS, Francie). 

[12] Hmotnostní frakcionace je odchýlení původního poměru izotopů ve vzorku v důsledku 

měřícího procesu. Jev odprašování a ionizace, který je fyzikálním principem metody SIMS, 

vede k ovlivnění izotopických poměrů, kdy iont lehčího izotopu je emitován ze vzorku s 

mírně odlišnou pravděpodobností než iont těžšího izotopu. Další narušení původního 

poměru izotopů ve vzorku může dojít i při dopadu sekundárního iontu na detektor, kdy lehčí 

izotop je detegován s jinou účinností než těžší izotop. Pro přesnou izotopickou analýzu, 

která je pro uranové částice požadována, je nutné naměřená data na hmotnostní  

[13]. U. Admon, D. Donohue, H. Aigner, G. Tamborini, O. Bildstein, M. Betti, Microsc. 

Microanal., 11, 1 – 9, 2005. 

  



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  

 

 

20 

6. Seznam metodě předcházejících publikací a výstupů 

F. Sus, J. Lorinčík, K. Sihelská, Průkaz a stanovení submikronových uranových částic 

technikou měření jaderných stop v pevných detektorech, Jaderná energetika v pracích 

mladé generace – 2015; Dec 2-4, 2015; p. 85-90; ISBN 978-80-02-02647-1. 

K. Sihelská, J. Lorinčík, F. Sus, H. Váňová,  Identifikácia mikroskopických uránových častíc 

pomocou latentných stôp štiepnych produktov v pevných detektoroch, Jaderná energetika 

v pracích mladé generace – 2016; Dec 7-9, 2016; p. 125-130; ISBN 978-80-02-02770-6. 

K. Sihelska, K., Rezankova, K., Homola, P., Sus, F., Lorincik, J., Identification of microscopic 

uranium particles using fission tracks in nuclear solid-state detectors, Int. J. Mod. Phys. 

Conf. Ser. 48 (2018) 1860108 (1-7). 

Konegger-Kappel, S., Horak, F., Sihelska K., Rezankova, K., Lorincik, J., Analysis of single U-

rich particles by fission track laser ablation ICP-MS, IAEA Symposium on International 

Safeguards, 5-8 November 2018, Vienna International Centre, CN267-226. 

J. Lorinčík, F. Sus, K. Sihelská, P. Pražák, Průkaz a stanovení mikronových a sub-

mikronových uranových (plutoniových, thoriových) částic ve vzorcích stěru prachu.  

Výzkumná zpráva 2015 vzešlá ze smlouvy o dílo mezi Centrem výzkumu Řež s.r.o. jako 

zhotovitelem a SÚJB jako objednatelem (číslo smlouvy 15/01/0085). 

J. Lorinčík, F. Sus, K. Sihelská, Průkaz a stanovení mikroskopických částic ve vzorcích stěru 

prachu.  Výzkumná zpráva 2016 vzešlá ze smlouvy o dílo mezi Centrem výzkumu Řež s.r.o. 

jako zhotovitelem a SÚJB jako objednatelem (číslo smlouvy 16/01/0033). 

J. Lorinčík, F. Sus, K. Sihelská, K. Řezanková, Výzkum a vývoj pro účely identifikace 

mikročástic jaderných materiálů. Odborná zpráva 2017 vzešlá ze smlouvy o dílo mezi 

Centrem výzkumu Řež s.r.o. jako zhotovitelem a SÚJB jako objednatelem (číslo smlouvy 

17/02/0334). 

J. Lorinčík, K. Sihelská, K. Řezanková, M. Aleshin, Výzkum a vývoj pro účely identifikace 

mikročástic jaderných materiálů. Odborná zpráva 2018 vzešlá ze smlouvy o dílo mezi 

Centrem výzkumu Řež s.r.o. jako zhotovitelem a SÚJB jako objednatelem (číslo smlouvy 

02/180013). 

 

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. smluv SÚJB 02/180013, SÚJB 17/02/0334, SÚJB 16/01/0033, SÚJB 

15/01/0085. 


