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Criminalistică nucleară:

mijloacele tehnice prin care materialele nucleare capturate intacte sau ca și 
resturi după o explozie sunt caracterizate (compoziție, starea fizică, 
vechimea, proveniența, istoric) și interpretate (în ceea ce privește 
proveniența, istoricul industrial și implicațiile pentru proiectarea unui 
dispozitiv nuclear)

cf. Nuclear Forensics Role, State of the Art, Program Needs
document elaborat de către Joint Working Group of the American Physical 
Society and the American Association for the Advancement of Science    
2005
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Administrarea Materialelor Nucleare Sensibile (SNM) și deșeurilor 
radioactive

-  identificarea izotopilor 238U/235U ,  239Pu  

-  investigarea cargourilor pentru materiale nucleare și explozibili

Verificarea arderii barelor de combustibil nuclear, inspecția 
combustibilului consumat ( Pu diversion)

-  elementele de combustibil nuclear sunt relocate des pentru a 
asigura o ardere uniformă

-  măsurarea conținutului de 235U, 238U poate prelungi utilizarea barelor 

de combustibil cu până la 20%



Identificarea prezenței SNM

ü  Fascicul gama de intensitate mare ⇨ timp redus de măsură 
ü  Lărgime de bandă îngustă ⇨ decelare între nivele nucleare învecinate
ü  Energie variabilă
ü  Sistem de detecție eficient

Interogare activă a obiectelor folosind Fluorescența de Rezonanță Nucleară (NRF)
-  inspecție nedistrucivă
-  identificarea elementelor componente – “amprentă specifică”
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SNM = materiale nucleare sensibile



Hărți izotopice
Interogare activă – Fluorescență de 
Rezonanță Nucleară (NRF)

Radioscopie și tomografie – imagistică 
de rezoluție înaltă (CT)

NRF + CT ⟶ hărți elementale/izotopice

238U	
235U	

Transmisie	 NRF	 NRF/Transmisie	



Identificarea gradului de îmbogățire a U

Detector de neutroni 
Fish–eye 
TUNL – HigS facility

Fascicule gama polarizate liniar 
raportul Rn dintre numărul  de neutroni emiși în planul de polarizare și numărul celor 
emiși în plan perpendicular oferă o semnătură unică a gradului de îmbogățire a 
materialului



Pu în combustibil nuclear folosit

Pu-NDA System 

Pool for spent fuels 

reactor vessel 

Nuclear Power Plant 

Evenimente NRF de la Pu-239	

T. Hayakawa, et al. NIMA 621 (2010).

Aplicație a metodei NRF 




