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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Не зважаючи на велику кількість експериментальних 

робіт, присвячених дослідженню перерізів взаємодії нейтронів з ядрами 

ізотопу 
52

Cr
 

та 
nat

Hf, для енергетичної області від 1 до 500 кеВ 

експериментальних даних дуже мало, точність, з якою вони отримані, не 

задовольняє сучасним вимогам, узгодженість між різними наборами даних 

також викликає низку запитань. Така ситуація з експериментальними даними 

в зазначеній області енергій пов’язана з тим, що отримати високоінтенсивні 

пучки нейтронів з енергією нейтронів від одиниць до декількох сотень 

кілоелектронвольтів дуже важко. Застосування інтерференційних 

нейтронних фільтрів дає змогу виділити з "білого" реакторного спектра 

квазімоноенергетичні нейтронні лінії в цій області енергій з достатньо 

високою інтенсивністю. Так, завдяки широкому набору природних матеріалів 

та високозбагачених ізотопних матеріалів на Київському дослідницькому 

реакторі (КДР) можливо формувати фільтровані нейтронні пучки з 

інтенсивностями 10
6
 – 10

8
 нейтрон/(см

2
 с), які дозволяють досліджувати 

усереднені повні нейтронні перерізи в області енергій нейтронів від 

декількох кілоелектронвольт до декількох сотень кеВ з точністю краще 1%.  

У роботі наведено результати експериментальних вимірювань 

усереднених повних нейтронних перерізів 
52

Cr при енергіях фільтрованих 

нейтронів 7,5 кеВ, 55 кеВ, 52 кеВ та 48,4 кеВ, а також усереднених повних 

нейтронних перерізів 
nat

Hf при енергіях 2 кеВ, 54 кеВ, 59 кеВ та 145 кеВ. 

Розроблено нову методику з використанням фільтрованих нейтронів, за 

допомогою якої визначено параметри: енергію Е0, нейтронну ширину Гn та 

радіус потенційного розсіяння R
/
 ізольованого резонансу 

52
Cr при енергії 

50 кеВ. 

Параметри досліджуваного резонансу визначено з набору проходжень 

Т, отриманих на одному і тому ж фільтрі, але при незначній зміні середньої 

енергії фільтра. Суть даної методики полягає в наступному: якщо середня 

енергія нейтронів фільтра Еn зменшується на величину ΔЕn, то коли Еn–ΔЕn 

наближається до енергії розшукуваного резонансу Е0, пропускання Т зразка 

зменшується, що при певних умовах можна помітити. Реалізувати незначну 

зміну середньої енергії фільтра можна за рахунок розсіяння на певний кут θ 

пучка фільтрованих нейтронів, де енергія Еn змінюється на ΔЕn. Якщо на 

шляху між нейтронним детектором та розсіювачем розмістити 

досліджуваний зразок, то можна визначити пропускання Т(θ) зразка.  

Для відпрацювання методики в якості досліджуваного зразка було 

використано 
52

Cr. Такий вибір обумовлено тим, що в усіх бібліотеках 

оцінених ядерних даних (БОЯД) у повному нейтронному перерізі в області 

енергії 50 кеВ присутній широкий та інтенсивний s-резонанс. Саме на такому 

резонансі досить зручно відпрацьовувати нову методику вимірів – для 

вирішення чисто експериментальних питань та математичного підходу до 

обробки даних. Значення повних нейтронних перерізів в БОЯД для 
52

Cr в 
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області енергії 40 ÷ 60 кеВ, а також в роботах [1, 2] відрізняються по 

величині дуже сильно, відмінності сягають близько 50 % (див. рис. 1), тому 

визначення перерізів в цій області енергій є актуальним як для 

фундаментальної ядерної фізики, так і для фізики ядерних реакторів, 

оскільки 
52

Cr використовується в якості конструкційного матеріалу в ядерних 

реакторах. Нержавіючі сталі та сплави на основі хрому використовуються в 

якості оболонок поглинаючих елементів та ТВЗ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Повні нейтронні перерізи 
52

Cr з бібліотек оцінених ядерних даних 

(БОЯД), світової бази експериментальних даних EXFOR, переріз, 

розрахований кодом Talys-1.8 та результати, отримані в даній роботі. 

  

Також слід відмітити, що згідно документу "The NEA High Priority Nuclear 

Data Request List" інформація про переріз 
52

Cr на сьогодні віднесена до 

найвищого пріоритету. 

У дисертаційній роботі представлено також результати вимірів повного 

нейтронного перерізу природного гафнію 
nat

Hf при енергіях нейтронів 2, 54, 

59 та 145 кеВ.  

Необхідність проведення вимірів повного нейтронного перерізу 
nat

Hf 

полягає в тому, що гафній являється перспективним як поглинаючий та 

конструкційний матеріал в органах регулювання реакторів. Інформація про 

взаємодію нейтронів з ядрами конструкційних матеріалів являє собою не 

лише чисто науковий інтерес, але є дуже актуальною для проблем атомної 

енергетики. Гафній має хороші ядерно-фізичні характеристики, високу 

міцність та пластичність, корозійну і радіаційну стійкість та технологічність. 

Необхідність проведення таких вимірів пов’язана із тим, що існує недостатня 

кількість експериментальних даних, а ті, що є, мають певні протиріччя. 

Окрім того, гафній включено в перелік потреб в експериментальних даних 

“The NEA High Priority Nuclear Data Request List”. Точності визначення 

перерізів радіаційного поглинання нейтронів ядрами природного гафнію за 

вимогами мають бути не гіршими, ніж 4%.  

Досягнення точності 4% є в таких вимірах доволі складною задачею, 

оскільки при опроміненні природного гафнію потоком нейтронів не 
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утворюється жодного дочірнього радіонукліда, по якому можна було б 

визначити переріз захоплення нейтронів гафнієм активаційним методом. 

Тому переріз (n,) реакції може бути визначений як різниця між повним 

перерізом та перерізом розсіяння. Це накладає жорсткі вимоги щодо точності 

визначення кожного із складових – повного перерізу та перерізу розсіяння. 

В області енергій від декількох кеВ до декількох сотень кеВ існує лише 

декілька експериментально визначених величин, до того ж між деякими з них 

спостерігаються суттєві розбіжності (як буде продемонстровано далі, іноді 

відмінності сягають 25%). Повні нейтронні перерізи 
nat

Hf, представлені в 

різних сучасних БОЯД, також дають різні значення величин перерізу в вище 

наведеній області енергій (див. рис. 2). В зв’язку з цим було проведено 

виміри повного нейтронного перерізу 
nat

Hf на фільтрованих нейтронних 

пучках реактора. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Повні нейтронні перерізи 
nat

Hf з БОЯД, світової бази 

експериментальних даних EXFOR, переріз, розрахований кодом Talys-1.8 та 

перерізи, отримані в даній роботі. 

 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Результати 

досліджень, що покладені в основу дисертації, отримані при виконанні 

науково-дослідницьких тем лабораторії нейтронної фізики відділу 

дослідницький ядерний реактор Інституту ядерних досліджень НАН України, 

в яких автор була виконавцем, а саме:  “Прецизійні експериментальні виміри 

перерізів взаємодії реакторних нейтронів з нуклідами та розвиток ядерно-

константного забезпечення для фундаментальних та прикладних досліджень” 

(№ ДР 0106U005592, 2006 – 2010 рр.); “ Дослідження властивостей ядер в 

реакціях з фільтрованими нейтронами та розвиток ядерно-константної бази 

для фундаментальних та прикладних задач” (№ ДР 0111U001940, 2011 – 2015 

рр.); “Дослідження перерізів взаємодії ядер конструкційних матеріалів з 

нейтронами в діапазоні енергій від 2 до 275 кеВ на фільтрованих реакторних 

пучках”, (№ ДР 0112U004480, 2012 – 2016 рр.). 

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження – отримання нових і 

уточнення існуючих величин усереднених повних нейтронних перерізів 
52

Cr 

та 
nat

Hf на фільтрованих пучках нейтронів. 
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Задачами дослідження були: 

• підготовка і проведення експериментів;  

• вимірювання та обробка апаратурних спектрів отриманих результатів; 

• визначення та аналіз отриманих повних нейтронних перерізів, 

порівняння отриманих величин з наявними експериментальними 

даними, оціненими ядерними даними, результатами теоретичних 

розрахунків за кодом TALYS-1.8.  

Об’єкт дослідження – повні нейтронні перерізи на ізотопі 
52

Cr та 
nat

Hf на 

фільтрованих пучках нейтронів. 

Предмет дослідження – усереднені повні нейтронні перерізи 
52

Cr та 
nat

Hf 

при енергіях 2, 7,5, 44,8, 52, 54, 55, 59 та 145 кеВ. 

Методи дослідження – експериментальні визначення усереднених повних 

нейтронних перерізів ізотопу 
52

Cr та 
nat

Hf виконано на ГЕК-8 та ГЕК-9 

Київського дослідницького реактора ВВР-М. Для досліджень 

використовувався метод пропускання. Для реєстрації нейтронів з середніми 

енергіями 2 кеВ, 7,5 кеВ, 54кеВ, 59 (48,4, 52 та 55 кеВ) та 145 кеВ 

використовувались водневі (LND-281) та гелієві (СНМ-37) пропорційні 

лічильники. 

Моделювання експериментів, розрахунок спектрів після фільтрів, 

підготовка спеціалізованих бібліотек ядерних даних та обробка 

експериментальних даних проводились програмами: MCNP 4C, Filter-7, 

NJOY99, CALN_W10. 

Наукова новизна одержаних результатів: 

 Вперше отримано результати усереднених повних нейтронних 

перерізів 
52

Cr при енергії фільтрованих нейтронів 7,5 кеВ з точністю 

1.2 %. 

 Вперше отримано значення усереднених повних нейтронних перерізів 
52

Cr при енергіях: 55, 52 та 44,8 кеВ з точністю: 7 %, 6 % та 8 % 

відповідно. 

 Розроблено новий метод визначення параметрів ізольованих 

резонансів з використанням фільтрованих пучків нейтронів. 

 Вперше отримано набір параметрів E0, Гn та R
/
 резонансу 

52
Cr при 

енергії 50 кеВ з використанням фільтрованих пучків нейтронів з 

точністю 0,16 %, 3,3 %, 5,7 % відповідно. 

 Вперше визначено неекрановане значення усередненого повного 

нейтронного перерізу 
nat

Hf при енергії 2 кеВ з точністю 0,8 %. 

 Вперше отримано експериментальне значення усередненого повного 

нейтронного перерізу 
nat

Hf при енергії 54 кеВ з точністю 0,12 %. 

 Вперше отримано неекрановане значення усередненого повного 

нейтронного перерізу 
nat

Hf при енергії 59 кеВ з точністю 6 %. 

 Вперше отримано значення усередненого повного нейтронного 

перерізу 
nat

Hf, при енергії фільтрованих нейтронів 145 кеВ з точністю 

0,12 %. 
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Практичне значення одержаних результатів. Отримані в дисертаційній 

роботі експериментальні дані ввійдуть до міжнародної бази 

експериментальних даних EXFOR/CSISRS. 

Наведені в дисертаційній роботі експериментальні дані усереднених 

повних нейтронних перерізів 
52

Cr та 
nat

Hf є необхідними не лише з точки зору 

фундаментальної ядерної фізики та удосконалення БОЯД, а й з точки зору 

прикладних застосувань, бо, як відомо, БОЯД являють собою інформаційну 

основу для створення спеціалізованих баз даних для будь-яких технологічних 

розрахунків, в тому числі і в реакторобудуванні. 

Особистий внесок здобувача. Автор дисертації особисто брала участь на 

всіх етапах досліджень, а саме: у налагодженні експериментальної методики, 

у проведенні експериментів, в аналізі отриманих даних і підготовці статей та 

доповідей до публікацій. Автор особисто виконала весь обсяг робіт з обробки 

експериментальних даних та відповідні теоретичні розрахунки. 

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження, що 

представлені в дисертаційній роботі, доповідались та обговорювались на 14 

конференціях та нарадах, а саме: «Міжнародна конференція молодих учених і 

аспірантів (ІЕФ-2009), Інститут електронної фізики НАН України», травень 

24-27, 2011 р., «Наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАНУ», 

2009 – 2017 рр. (Київ); «The 3-th International Conference Current Problems in 

Nuclear Physics and Atomic Energy (NPAE 2010)», червень 7 – 12, 2010 р. 

(Київ); «Міжнародна конференція молодих учених і аспірантів (ІЕФ-2011), 

Інститут електронної фізики НАН України», травень 24-27, 2011 р.; «The 4-th 

International Conference Current Problems in Nuclear Physics and Atomic Energy 

(NPAE 2012)», вересень 3 – 7, 2012 р. (Київ); нарада Compendium of neutron 

beam facilities for high precision nuclear data measurements IAEA-TECDOC-

1743 2014 IAEA-F1-TM-42752, Відень, (2014). 

Публікації. Результати роботи опубліковано у 22 публікаціях, з них 6 

статей в наукових фахових реферованих журналах, 1 робота – технічні 

документи (МАГАТЕ), 2 роботи – в збірниках праць наукових конференцій, 

13 тез наукових конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із 

анотації українською та англійською мовами, вступу, п’яти розділів, 

висновків, списку використаних джерел, що містить 50 найменувань та 

додатку. Обсяг дисертації складає 162 сторінок тексту, в тому числі 51 

рисунків та 36 таблиць. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі висвітлено актуальність теми дисертаційної роботи, 

визначено зв'язок роботи з науковими темами, сформульовано мету та задачі 

дослідження, розкрито наукову новизну і практичне значення отриманих 

результатів, відображено особистий внесок здобувача, представлено 
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апробацію результатів дисертації та структуру й обсяг дисертаційної роботи. 

Стисло викладено зміст роботи за розділами. 

Перший розділ присвячено огляду експериментальних робіт з 

визначення повних нейтронних перерізів 
52

Cr при енергіях нейтронів 7,5 кеВ, 

59 кеВ та параметрів E0, Гn та R
/
 резонансу 

52
Cr при енергії 50 кеВ. При 

аналізі всіх робіт було встановлено, що в кожній з робіт використовувалися 

зразки з окису хрому Cr2О3, на відміну від вимірювань проведених у 

лабораторії нейтронної фізики відділу дослідницький ядерний реактор, в 

яких було використано порошкоподібні зразки ізотопу 
52

Cr. 

В першому розділі дисертаційної роботи представлено також аналіз 

робіт з визначення повних нейтронних перерізів 
nat

Hf при енергіях 2 кеВ, 

54 кеВ, 59 кеВ та 145 кеВ. З проведеного аналізу зроблено висновок, що існує 

недостатня кількість експериментальних даних в області енергії 1 – 150 кеВ, 

а ті, що існують, мають суттєві розбіжності як з експериментальними, так і з 

даними з бібліотек оцінених ядерних даних. 

У другому розділі наведено схему спектрометричної установки для 

визначення усереднених повних перерізів 
52

Cr та 
nat

Hf на ГЕК-8 та ГЕК-9 

Київського дослідницького реактора ВВР-М Інституту ядерних досліджень 

НАН України. Також представлено склад установки кутових розподілів 

УКР-3 для проведення досліджень ізольованих резонансів в повних 

нейтронних перерізах методом зсуву середньої енергії нейтронів 

фільтрованого пучка. 

У третьому розділі наведено інформацію з розробки нової методики із 

визначення параметрів резонансу з набору проходжень, отриманих на 

одному і тому ж фільтрі, але при незначній зміні енергії фільтра.  

В розділі описано: 

 фізичні процеси, що призводять до зміни середньої енергії 

фільтрованих нейтронів; 

 аналіз з вибору матеріалу для зразків-розсіювачів та їх товщини; 

 процеси (напр., багатократне розсіяння в розсіювачах, вплив 

наявності повітря), які можуть впливати на кінцевий результат 

експериментальних даних; 

 моделювання експериментів з визначення набору проходжень 

зразка 
52

Cr з використанням коду MCNP 4С; 

 методику первинної обробки експериментальних даних та 

проведення вимірів; 

 метод відновлення параметрів резонансів з експериментально 

отриманого набору проходжень зразка 
52

Cr. 

Для розвитку методики з визначення параметрів ізольованого 

резонансу 
52

Cr при енергії 50 кеВ зміну початкової енергії фільтрованих 

нейтронів було проведено за рахунок залежності енергії розсіяних нейтронів 

від кута розсіяння. 

Для відпрацювання методики досліджень було використано фільтр з 

середньою енергією 59 кеВ. 
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Щоб мати змогу сильніше змінювати енергію нейтрона, в якості 

розсіювача було обрано водень, розглянуто ряд сполук, у складі яких 

міститься водень. Вибір було зупинено на поліетилені СН2. 

При розсіянні на поліетилені нейтрони розсіюються як на атомах 

водню, так і на атомах вуглецю. Для того, щоб експериментально отримати 

ефект від розсіяних нейтронів на водні, додатково до розсіювача СН2 

використовувався розсіювач із вуглецю С. 

Для більш чіткого розуміння процесів, які могли б впливати на 

кінцевий результат експериментальних даних, таких як: багатократне 

розсіяння в розсіювачах та реєстрації нейтронів у детекторі, проведено 

детальні розрахунки експерименту з використанням програмного коду 

MCNP 4С. 

Виміри проходжень зразка 
52

Cr при енергіях нейтронів 44 ÷  55 кеВ 

проводились наступним чином: на зразок-розсіювач, який встановлено 

перпендикулярно до осі нейтронного пучка, падають нейтрони з середньою 

енергією 59 кеВ; на шляху розсіювач–детектор під певним кутом 

розміщується досліджуваний зразок 
52

Cr. Принципова схема постановки 

експерименту для визначення проходжень при змінених енергіях розсіяних 

нейтронів наведена на рис 3. 
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Рис. 3. Принципова схема постановки експерименту для визначення 

проходжень 
52

Cr при різних енергіях розсіяних нейтронів. 

 

Кінцева мета експериментальних досліджень полягала в тому, щоб 

залежно від кута розсіяних нейтронів фільтрованого пучка визначити 

пропускання зразка 
52

Cr для нейтронів, що розсіялись атомами водню.  

В дисертаційній роботі наведено два незалежних методи обробки 

експериментальних результатів. Отримано набір усереднених повних 

нейтронних перерізів 
52

Cr при енергіях розсіяних нейтронів 55, 52, 48,4 та 

44,2 кеВ, що відповідають кутам розсіяння 15, 20 25 та 30º відповідно. 
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Для визначення параметрів: енергії Е0, нейтронної ширини Гn та 

радіуса потенційного розсіяння R
/
 резонансу 

52
Cr з набору експериментально 

отриманих проходжень у лабораторії нейтронної фізики було створено 

власну програму ROZPREGА (на мові Turbo Basic, автор В.А. Пшеничний). 

В четвертому розділі представлено результати експериментальних 

досліджень з визначення усередненого повного нейтронного перерізу 
52

Cr 

при енергії 7,5 кеВ. Експеримент проведено на 8-му горизонтальному 

експериментальному каналі (ГЕК - 8).  

У вимірах використовувались три зразки 
52

Cr. В отриманих результатах 

вимірів не спостерігається залежність величини перерізу від товщини зразка 

– ефект резонансного самоекранування відсутній. Отримане середнє 

значення усередненого повного нейтронного перерізу 
52

Cr при енергії 7,5 кеВ 

- 3,40 ± 0,04 б (1,2 %). Отримане експериментальне значення усередненого 

повного нейтронного перерізу 
52

Cr не співпадає з жодною з БОЯД – 

знаходиться вище останніх. Експериментальне значення перерізу 
52

Cr 

непогано узгоджується з результатами роботи [4] і лежить значно нижче 

експериментальних даних, представлених у роботі [2]. Можливо, це 

пов’язано з тим, що в цих експериментальних роботах використовувались 

зразки Cr2О3. В роботі [4] для визначення перерізу 
52

Cr, значення перерізу 

кисню бралось за константу і становило 4,2 б по всьому енергетичному 

діапазону, що, згідно сучасним даним, є дещо завищеним. В роботі [2] для 

визначення перерізу 
52

Cr взагалі не говориться про врахування перерізу 

кисню, тому ці значення знаходяться значно вище всіх перерізів з БОЯД та 

експериментальних даних. Результати перерізу 
52

Cr, отримані в 

дисертаційній роботі, є найбільш достовірними, оскільки в експерименті 

використовувалися порошкоподібні металічні зразки 
52

Cr. 

В дисертаційній роботі наведено також результати вимірів на 
52

Cr при 

енергіях 44 ÷ 59 кеВ. Вимірювання проведено на ГЕК-8 Київського 

дослідницького реактора ВВР-М з використанням методу зсуву середньої 

енергії нейтронів фільтрованого пучка. Було проведено дві серії вимірів. В 

кожній із серій використовувались зразки-розсіювачі С та СН2 товщиною 

10,02 ± 0,01 та 4,52 ± 0,01 мм відповідно. Зразки 
52

Cr виготовлено з 

металевого порошку, яким заповнювали алюмінієві контейнери. Товщина 

досліджуваних зразків 
52

Cr 0,0173 ± 0,0002 ядер/б та 0,03024±0,00010 ядер/б 

(зі збагаченням по 
52

Cr 99,3 %; інші ізотопи хрому: 
50

Cr – 0,1%, 
53

Cr – 0,5%, 
54

Cr – 0,1%). 

Виміри на зразку 
52

Cr товщиною 0,0173 ± 0,0002 ядер/б проводились при 

кутах 15, 20 та 25º , на зразку 
52

Cr товщиною 0,03024 ± 0,00010 ядер/б при 

кутах 15, 20, 25 та 30°. 

Результати експериментальних вимірювань для кожного зразка та кожної 

серії вимірювань оброблялися двома незалежними методами обробки.  

Отримані спостережувані перерізи залежать від товщини зразка, що є 

абсолютно очікуваним, оскільки в досліджуваних енергетичних діапазонах 

48,6 ÷ 57,7 кеВ, 45,8 ÷ 55,3 кеВ та 42,5 ÷ 52,3 кеВ є резонанси в перерізі 
52

Cr. 
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Екстраполяція спостережуваних перерізів лінійною функцією до нульової 

товщини дає наступні значення усереднених перерізів: в діапазоні 

48,6 ÷ 57,7 кеВ (15º) – 9,48 ± 0,66 б, в діапазоні 45,8 ÷ 55,3 кеВ (20º) –

 19,49 ± 1,17 б, в діапазоні 42,5 ÷ 52,3 кеВ (25º) – 9,10 ± 0,69 б.  

Для порівняння експериментальних даних з результатами інших авторів та 

з оціненими даними було проведено усереднення повного нейтронного 

перерізу 
52

Cr з БОЯД та даних інших авторів по спектрах розсіяних нейтронів 

на водні, що міститься в складі розсіювача СН2.  

Найкраще узгодження спостерігається з результатами роботи [3]. 

Експериментальні дані в діапазоні енергій 48,6 ÷ 57,7 кеВ (кут 15
0
) та 

45,8 ÷ 55,3 кеВ (кут 20
0
) найкраще узгоджуються з даними CENDL-3.1, але в 

діапазоні  42,5 ÷ 52,3 кеВ (кут 25
0
) лежать значно вище. В цьому діапазоні 

найкраще узгодження спостерігається з даними з TENDL-2014. 

В четвертому розділі дисертаційної роботи представлено отримані 

значення параметрів Е0, Гn та R
/
 резонансу 

52
Cr при енергії 50 кеВ.  

При порівнянні параметрів резонансу, отриманих в даній роботі, з 

параметрами інших авторів спостерігається деяка відмінність між 

значеннями нейтронної ширини Г
n
. На жаль, проаналізувати причини цих 

відмінностей доволі проблематично, можливо, вони пов’язані з тим, що 

фактично всі автори [1 - 7] використовували в дослідженнях зразки у вигляді 

оксиду хрому – Cr2О3, тому в цих роботах повинні бути введені поправки на 

вміст оксигену в зразку, що могло суттєво вплинути на величину кінцевих 

результатів. Нагадаємо, що у вимірюваннях, представлених у даній роботі, 

використовувались зразки 
52

Cr, виготовлені з металічного порошку – це одна 

з переваг даних вимірювань. 

Значення параметрів резонансу Е0, Гn та R
/
, отримані з набору усереднених 

проходжень зразків 
52

Cr фільтрованими нейтронами, розсіяними на кутах 15, 

20, 25 та 30°, непогано узгоджуються з величинами, представленими в БОЯД. 

В п’ятому розділі наведено результати експериментальних досліджень 

з визначення усереднених повних нейтронних перерізів 
nat

Hf при енергії 

2 кеВ. Виміри проводились на ГЕК-9 Київського дослідницького реактора 

ВВР-М.  

Експериментально визначений спостережуваний повний нейтронний 

переріз природного гафнію залежить від товщини зразка, що вказує на 

присутність резонансів у перерізі гафнію в енергетичному діапазоні 

1,056 ÷ 2,604 кеВ (енергетичний діапазон фільтрованих нейтронів з 

середньою енергією 2 кеВ). Для визначення неекранованого повного 

нейтронного перерізу було введено поправки на ефект резонансного 

самоекранування. 

Для визначення впливу резонансного самоекранування було проведено 

моделювання за допомогою програми MCNP 4С 

Отримане в даній роботі експериментальне значення неекранованого 

перерізу становить  .неекр

експ =24,71 ± 0,19 б. 
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В даному розділі представлено усереднене значення повного нейтронного 

перерізу 
nat

Hf, отримане при енергії 54 кеВ. У вимірюваннях 

використовувались три зразки 
nat

Hf. В отриманих результатах не 

спостерігається залежність повного нейтронного перерізу від товщини 

зразка, тому за результатами цих вимірів можна сказати, що ефект 

резонансного самоекранування відсутній. Середнє зважене значення перерізу 

та його похибка дорівнює 8,65 ± 0,01 б (0,12%). 

Також було отримано усереднені повні нейтронні перерізи 
nat

Hf при 

енергії 59 кеВ. Експериментально проведено три серії вимірів. В кожній із 

серій використовувався набір зразків металічного гафнію з товщинами від 

0,00245  0.00004 до 0,01300.0001 ядер/б. 

 В кожній із серій вимірів при зменшенні товщини зразка збільшується 

значення ефективного повного нейтронного перерізу, тобто спостерігається 

ефект резонансного самоекранування нейтронного перерізу. 

 Для визначення впливу резонансного самоекранування було проведено 

моделювання за допомогою програми MCNP 4С. В проведених розрахунках 

не спостерігається ефект резонансного самоекранування на відміну від 

розрахунків проведених для енергії 2 кеВ. Таким чином, оскільки не можна 

визначити вплив резонансного самоекранування за допомогою моделювання 

кодом MCNP 4С, було вирішено експериментальну залежність повного 

нейтронного перерізу від товщини зразка екстраполювати до нульової 

товщини поліномом другого порядку. 

Значення перерізу, екстрапольоване до нульової товщини поліномом 

другого порядку з використанням всього набору зразків, що були досліджені 

в трьох серіях вимірів, становить 11,47±0,69 б (6,0 %).  

Повний нейтронний переріз природного гафнію для енергії 59 кеВ 

добре узгоджується з бібліотекою ENDF/B-VII.1 (JEFF-3.1) і не співпадає з 

результатами інших авторів. 

Експериментальне визначення усередненого повного нейтронного 

перерізу природного гафнію при енергії 145 кеВ було проведено на ГЕК-9 

КДР ВВР-М. Експериментально проведено три серії вимірів. В кожній із 

серій використовувався набір зразків металевого гафнію з товщинами від 

0,00423  0,00001 до 0,07701  0,00007 ядер/б.  

В отриманих результатах в залежності від товщини зразка значення 

повного нейтронного перерізу в межах похибки не змінюється, тобто ефект 

резонансного самоекранування відсутній. Таким чином, було визначено для 

кожної з серії вимірів середнє зважене значення, а потім середнє за трьома 

серіями.  

 Отримане середнє значення перерізу 
nat

Hf для середньої енергії 

фільтрованих нейтронів 145 кеВ складає: 8,47 ± 0,01 б, (0,12 %).  

Усереднений повний нейтронний переріз 
nat

Hf, отриманий при енергії 

фільтрованих нейтронів 145 кеВ, найкраще узгоджується з БОЯД JENDL-4.0 

і лежить трішки нижче результатів, представлених в роботах [8, 9]. 
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З проведеного вище аналізу було зроблено висновок, що в області енергії 

50 кеВ можливо присутній резонанс або група резонансів. Для БОЯД JENDL-

4.0 та CENDL-3.1 нерозділена резонансна область для деяких ізотопів 

природного гафнію простягається до 500 кеВ. 

 

ВИСНОВКИ 

 

За результатами проведених досліджень експериментально визначено 

усереднені повні нейтронні перерізи 
52

Cr
 
та

 nat
Hf при енергіях фільтрованих 

нейтронів 7,5, 44,8, 52, 54, 55, 59 та 145 кеВ. Як результат:  

 Вперше отримано результати усереднених повних нейтронних 

перерізів 
52

Cr = 3,40±0,04 б при енергії фільтрованих нейтронів 

7,5 кеВ з точністю 1,2 %. 

 Вперше отримано значення усереднених повних нейтронних перерізів 
52

Cr при енергіях: 55, 52 та 44,8 кеВ з точністю: 7 %, 6 % та 8 % 

відповідно. 

 Розроблено новий метод визначення параметрів E0, Гn та R
/
 

ізольованих резонансів з використанням фільтрованих пучків 

нейтронів. 

 Вперше отримано набір параметрів E0, Гn та R
/
 резонансу 

52
Cr при 

енергії 50 кеВ з використанням фільтрованих пучків нейтронів з 

точністю 0,16 %, 3,3 %, 5,7 % відповідно. 

 Вперше визначено неекрановане значення усередненого повного 

нейтронного перерізу 
nat

Hf при енергії 2 кеВ, що складає 24,71 ± 0,19 б 

(0,8 %). 

 Вперше отримано експериментальне значення усередненого повного 

нейтронного перерізу 
nat

Hf при енергії 54 кеВ, що складає 8,65 ± 0,01 б 

(0,12 %). 

 Вперше отримано неекрановане значення усередненого повного 

нейтронного перерізу 
nat

Hf при енергії 59 кеВ рівне 11,47 ± 0,69 б 

(6%). 

 Вперше отримано значення усередненого повного нейтронного 

перерізу 
nat

Hf, при енергії фільтрованих нейтронів 145 кеВ рівне 

8,470,01б з точністю 0,12 %. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Гримало А.К. Визначення повних нейтронних перерізів 
52

Cr
 
та

 nat
Hf на 

фільтрованих пучках нейтронів. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних 

наук (доктора філософії) за спеціальністю 01.04.16 «Фізика ядра, 

елементарних частинок та високих енергій». – Інститут ядерних досліджень 

НАН України, Київ, 2018. 

Дисертаційну роботу присвячено визначенню усереднених повних 

нейтронних перерізів 
52

Cr та 
nat

Hf на фільтрованих пучках нейтронів. 

Вимірювання проводились на горизонтальних експериментальних каналах 

(ГЕК-8 та ГЕК-9) Київського дослідницького реактора ВВР-М Інституту 
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ядерних досліджень. Для реєстрації нейтронів використовувались 

пропорційні гелієвий СНМ-37 та водневий LND-281 лічильники. Основним 

методом дослідження було обрано метод пропускання.  

У дисертаційній роботі представлено результати вимірювань повного 

нейтронного перерізу 
52

Cr при енергіях 7,5 кеВ та 55, 52, 48,4 та 44,2 кеВ. 

При розсіянні фільтрованих нейтронів з середньою енергією 59 кеВ на ядрах 

водню Н під кутами 15, 20 25 та 30º утворюються нейтронні потоки з 

енергіями 55, 52, 48,4 та 44,2 кеВ відповідно. На цих енергіях отримано 

набори усереднених пропускань та, відповідно, набір усереднених перерізів. 

З набору пропускань визначено параметри резонансу 
52

Cr при енергії 

Е0 = 50,156 кеВ зі спіном J =1/2, нейтронною шириною резонансу Гn = 1,529 

кеВ, радіаційною шириною Гγ = 641,7 меВ (параметри резонансу взято з 

бібліотеки ENDF/B-VII). В дисертаційній роботі також наведено результати 

вимірювань усереднених повних нейтронних перерізів 
nat

Hf при енергіях 

фільтрованих нейтронів 2 кеВ, 54 кеВ, 59 кеВ та 145 кеВ.  

Дано пояснення отриманого розходження перерізів 
52

Cr, 
nat

Hf та параметрів 

резонансу 
52

Cr з результатами експериментальних даних бази EXFOR, з 

оціненими даними з бібліотек оцінених ядерних даних (БОЯД) та 

теоретичними розрахунками, отриманими кодом TALYS-1.8. 

 

Ключові слова: усереднений повний нейтронний переріз, гафній 

натуральний, ізотоп 
52

Cr, реактор, фільтровані пучки нейтронів, параметри 

резонансу. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Гримало А.К. Определение полных нейтронных сечений 
52

Cr и 
nat

Hf на 

фильтрованных пучках нейтронов. - На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук (доктора философии) по специальности 01.04.16 

«Физика ядра и элементарных частиц и высоких энергий». - Институт 

ядерных исследований НАН Украины, Киев, 2018. 

Диссертационная работа посвящена определению усредненных полных 

нейтронных сечений 
52

Cr и 
nat

Hf на фильтрованных пучках нейтронов. 

Измерения проводились на горизонтальных экспериментальных каналах 

(ГЭК-8 и ГЭК-9) Киевского исследовательского реактора ВВР-М Института 

ядерных исследований. Для регистрации нейтронов использовались 

пропорциональные гелиевый СНМ-37 и водородный LND-281счетчики. 

Основным методом исследования был выбран метод пропускания. 

В диссертационной работе представлены результаты измерений полного 

нейтронного сечения 
52

Cr при энергиях 7,5 кэВ и 55, 52, 48,4 и 44,2 кэВ. При 

рассеянии фильтрованных нейтронов со средней энергией 59 кэВ на ядрах 

водорода Н под углами 15, 20 25 и 30º образуются нейтронные потоки с 

энергиями 55, 52, 48,4 и 44,2 кэВ соответственно. На этих энергиях получено 
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набор усредненных пропусканий и, соответственно, набор усредненных 

сечений. Из набора пропусканий определены параметры резонанса 
52

Cr при 

энергии Е0 = 50,156 кэВ со спином J = 1/2, нейтронной шириной резонанса Гn 

= 1,529 кэВ, радиационной шириной Гγ = 641,7 мэВ (параметры резонанса 

взято из библиотеки ENDF/B-VII). В диссертационной работе также 

приведены результаты измерений усредненных полных нейтронных сечений 
nat

Hf при энергиях фильтрованных нейтронов 2 кэВ, 54 кэВ, 59 кэВ и 145 кэВ. 

Дано объяснение полученного различия сечений 
52

Cr, 
nat

Hf и параметров 

резонанса 
52

Cr с результатами экспериментальных данных базы EXFOR, с 

оцененными данными из библиотек оцененных ядерных данных (БОЯД) и 

теоретическими расчетами, полученными кодом TALYS-1.8. 

 

Ключевые слова: усредненное полное нейтронное сечение, гафний 

натуральный, изотоп хрома-52, реактор, фильтровые пучки нейтронов, 

параметры резонанса. 

 

ABSTRACT 

 

Grymalo A.K. (Hrymalo A.K.) Determination of the total neutron cross 

sections of the 
52

Cr and 
nat

Hf at the filtered neutron beams.  Manuscript. 

Thesis for the candidate’s degree of physical and mathematical sciences (Ph.D.) 

in specialty 01.04.16 "Physics of the nucleus, elementary particles and high 

energies". - Institute for Nuclear Research of the National Academy of Sciences of 

Ukraine, Kyiv, 2018. 

The thesis is devoted to the determination of the averaged total neutron cross 

sections of 
52

Cr and 
nat

Hf on filtered neutron beams. The measurements were 

carried out on horizontal experimental channels (HEK-8 and HEK-9) of the Kyiv 

research reactor WWR-M of the Institute for Nuclear Research. Proportional 

helium CHM-37 and hydrogen LND-281 counters were used for neutron 

registration. The main method of investigation was a transmission method. 

The results of measurements of the total neutron cross section of 
52

Cr at the 

energies of 7.5, 55, 52, 48.4 and 44.2 keV are presented in the thesis. Neutron 

beams with the energies of 55, 52, 48.4, and 44.2 keV are forming at scattering of 

the filtered neutrons with the average energy of 59 keV on hydrogen nuclei at the 

angles 15, 20 25, and 30 °. At these energies, a set of the averaged transmissions 

and, accordingly, a set of the averaged total neutron cross sections are obtained. 

The resonance parameters 
52

Cr at the energy E0 = 50.156 keV with spin J = 1/2, the 

neutron resonance width Гn = 1.529 keV, the radiation width Гγ = 641.7 meV  are 

determined from this set of transmissions (the resonance parameters are taken from 

the ENDF / B-VII library).  

To work out the technique for determining the resonance parameters, the 
52

Cr 

was used as a test sample. Such choice is due to the fact that in the all evaluated 

nuclear data libraries (ENDL) a wide and intense resonance is present in the total 

neutron cross section in the 50 keV energy range. At this resonance is easy to work 
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out a new measurement technique – to solve an experimental problems and a 

mathematical approach to data processing. The values of the total neutron cross 

sections at the ENDL for the 
52

Cr in the energy range 40 ± 60 keV, and also in the 

articles [1] and [2] are differ very much, the differences amount to about 50% (see 

Fig. 1). So the determination of the total neutron cross sections in this energy 

region is an actual as for fundamental nuclear physics and for physics of nuclear 

reactors, since 
52

Cr is used as a structural material in nuclear reactors. Stainless 

steels and chromium-based alloys are used as shells for absorbing elements and 

fuel assemblies.  

It should also be noted that according to the document "The NEA High Priority 

Nuclear Data Request List", the information about the cross section of 
52

Cr is now 

ascribed to the highest priority. 

In the analyzed works on determination of the total neutron cross section of 
52

Cr, 

the samples in a form of chromium oxide-Cr2O3 were used for these 

measurements, in studies presented in this thesis, 
52

Cr samples are made of a metal 

powder placed in an aluminum container. Therefore, one of reasons of the 

differences between obtained results and the results of other authors can be 

influence of oxygen and hydrogen, or inaccurate correction for content of the 

latter, which contribution can significantly affect a value of the final results. 

In the thesis the results of measurements of the averaged total neutron cross 

sections 
nat

Hf at the energies of the filtered neutrons 2 keV, 54 keV, 59 keV and 

145 keV are presented. 

The need of measurements of the total neutron cross section of natural hafnium 

is that hafnium is perspective as an absorbing and structural material in reactor 

regulating element. Information about neutron interaction with the nuclei of 

structural materials has not only scientific interest, but is very actual for solving the 

problems of nuclear energy. Hafnium has good nuclear physical characteristics, 

high strength and ductility, corrosion and radiation resistance and 

manufacturability. The need of such measurements is due to the fact that there are 

not enough of experimental data, and that the present data have some discrepancy. 

In addition, hafnium is included in the list of requirements for the experimental 

data "The NEA High Priority Nuclear Data Request List". An accuracy of 

determination of the radiation absorption cross section for natural hafnium should 

be no less than 4% according to these requirements. 

Achievement of accuracy of 4% is very difficult in such measurements, since at 

irradiation of natural hafnium by neutrons, daughter radionuclide is not formed, so 

activation method could not be used to determine the hafnium capture cross 

section. Therefore, the reaction cross section (n, γ) can be determined as the 

difference between the total cross section and the scattering cross section. This 

imposes strict requirements on accuracy of determining each of these components 

– total cross section and scattering cross section. 

In the energy range from a few keV to several hundreds keV, there are only a 

few experimental values, moreover, significant discrepancies exist between some 

of them (sometimes the differences amount to 25%). The total neutron cross 
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sections of natural hafnium, presented in different current ENDL’s, also give 

different values of the cross section in the above energy region (see Fig. 2). In this 

connection, measurements of the total neutron cross section of natural hafnium on 

the filtered neutron beams were carry out. 

The obtained difference in the cross sections of the 
52

Cr, 
nat

Hf and the 
52

Cr 

resonance parameters with the results of the experimental data from EXFOR 

database, with evaluated data from the evaluated nuclear data libraries and 

theoretical calculations obtained by the TALYS-1.8 code are explained. 

Keywords: averaged total neutron cross section, natural hafnium, chromium-52 

isotope, reactor, neutron filter beams, resonance parameters. 

 

 

 


