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Актуальність теми 

Розвиток ядерної фізики та атомної енергетики в даний час характери-

зується інтенсивним впровадженням комп'ютерних технологій в процеси 

проектування, управління і науково-технічного супроводу роботи атомних 

станцій. Створюються все більш складні комплекси комп'ютерних програм, 

таблиці властивостей матеріалів та бібліотеки оцінених ядерних даних 

(БОЯД), які являють собою інформаційну основу для технологічних розра-

хунків в реакторобудуванні, а також для обґрунтовування безпеки на всіх 

етапах роботи атомних станцій. Тому дослідження перерізів взаємодії нейт-

ронів з ядрами та удосконалення БОЯД є актуальною проблемою. 

Не зважаючи на велику кількість експериментальних та теоретичних 

робіт, точність перерізів взаємодії нейтронів з ядрами ізотопу 52Cr та natHf, 

приведених в БОЯД для енергетичної області від 1 до 500 кеВ, дуже мала і не 

задовольняє сучасним вимогам. 

В дисертаційній роботі Гримало А.К. наведено результати експериме-

нтальних вимірювань усереднених повних нейтронних перерізів 52Cr та natHf в 

інтервалі енергії фільтрованих нейтронів 2 - 145 кеВ з достатньою точністю.  

Хром використовується в сплавах на основі хрому та в нержавіючій 

сталі в якості конструкційного матеріалу в ядерних реакторах. Гафній явля-

ється перспективним, як поглинаючий та конструкційний матеріал, в органах 

регулювання реакторів. Тому, можна говорити про безсумнівну актуальність 

теми дисертаційної роботи Гримало А.К.  

Ступінь обґрунтованості та достовірність наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації 

Методика фільтрованих нейтронів застосовується в Інституті ядерних 

досліджень НАН України понад 30 років. Застосування інтерференційних 

нейтронних фільтрів дає змогу виділити з неперервного реакторного спектра 

нейтронів квазімоноенергетичні нейтронні лінії з достатньо високою інтен-

сивністю.  



Наукові положення, висновки і рекомендації, що наведені в роботі Гри-

мало А.К. базуються на значному масиві експериментальних та теоретичних 

результатів, отриманих, оброблених та інтерпретованих дисертантом на 

протязі 2006-2016 рр. при виконанні науково-дослідницьких тем “Лабораторії 

нейтронної фізики” відділу “Дослідницький ядерний реактор” Інституту 

ядерних досліджень НАН України, в яких автор була виконавцем. Достовір-

ність та обґрунтованість наукових положень і висновків роботи досягається 

глибиною проведення досліджень, теоретичними засадами та використанням 

комплексу методик та програм комп’ютерного моделювання, об’ємом екс-

периментів та розрахунків, а також порівнянням одержаних результатів з 

широким спектром літературних даних.  

Обґрунтованість і достовірність отриманих експериментальних ре-

зультатів забезпечується ретельною підготовкою експерименту та перевіркою 

експериментальних методик за допомогою попередніх комп’ютерних моде-

лювань. Достовірність одержаних результатів та обґрунтованість висновків 

підтверджується порівняльним аналізом з сучасними БОЯД та з експериме-

нтальними даними інших авторів.  

Наукова новизна дисертаційної роботи 

Оригінальність та наукова новизна результатів роботи Гримало А.К. 

полягає в тому, що  

 Вперше отримано значення усереднених повних нейтронних перерізів 
52Cr при енергіях: 7.5, 55, 52 та 44,8 кеВ з точністю: 1.2, 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 52Cr при енергії 50 кеВ з точні-

стю 0,16 %, 3,3 %, 5,7 % відповідно; 

 Вперше визначені неекрановані значення усередненого повного нейт-

ронного перерізу natHf при енергії 2 та 59 кеВ з точністю 0.8 % та 6 % 

відповідно; 

 Вперше отримано експериментальні значення усередненого повного 

нейтронного перерізу natHf при енергії 54 та 145 кеВ з точністю 0.12 %;  

Практична цінність роботи та отриманих результатів полягає в 

створенні інструментарію та методики по визначенню параметрів резонансу з 

набору перерізів, отриманих на одному і тому ж фільтрі, але при незначній 

зміні енергії фільтра за рахунок розсіяння на певний кут пучка фільтрованих 

нейтронів. За допомогою нової методики визначено параметри ізольованого 

резонансу 52Cr: енергію Е0, нейтронну ширину Гn та радіус потенційного ро-

зсіяння R/ при енергії нейтронів 50 кеВ. 

Отримані в дисертаційній роботі експериментальні дані ввійдуть до 

міжнародної бази експериментальних даних EXFOR/CSISRS.  

Слід відмітити важливість отриманих результатів як для фундамента-

льної ядерної фізики та удосконалення БОЯД, так і для прикладних застосу-

вань в фізиці ядерних реакторів. 



Загальна характеристика змісту роботи 

Дисертація складається із анотації, вступу, п‘яти розділів, висновків, 

списку використаних джерел та додатку.  

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертаційної роботи, 

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

дослідження, розкрито наукову новизну і практичне значення отриманих 

результатів, представлено зміст дисертаційної роботи та апробацію її ре-

зультатів.  

У першому розділі представлено огляд експериментальних робіт з ви-

значення повних нейтронних перерізів 52Cr та природного гафнію natHf. 

Встановлено, що в більшості робіт перерізи 52Cr вимірювались на зразках з 

окису хрому Cr2О3, на відміну від вимірювань проведених у ІЯД НАН Укра-

їни, в яких було використано порошкоподібні зразки ізотопу 52Cr. Відносно 

робіт з визначення повних нейтронних перерізів natHf зроблено висновок, що 

як результати експериментальних робіт, так і дані з БОЯД суттєво відрізня-

ються між собою. 

У другому розділі описано схеми установок реактора ВВР-М Інституту 

ядерних досліджень НАН України, використаних для дослідження перерізів 

взаємодії нейтронів з атомними ядрами.  

У третьому розділі представлено новий метод визначення параметрів 

ізольованого резонансу з набору нейтронних проходжень, отриманих на од-

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

Розглянуто фізичні процеси, підібрано зразки-розсіювачі, їх товщини, та кути 

розсіяння. Описано заходи по зменшенню впливу γ-фону та процесів бага-

тократного розсіяння. Отримано два методи обробки експериментальних 

даних для нової методики вимірів. Описано метод відновлення параметрів 

резонансу з експериментального набору проходжень зразка, отриманих на 

одному і тому ж фільтрі, але при різних енергіях розсіяних нейтронів.  

В четвертому розділі представлено результати експериментальних 

досліджень з визначення усереднених повних нейтронних перерізів 52Cr при 

енергіях 7.5, 55, 52 та 44,8 кеВ, а також значень параметрів Е0, Гn та R/ резо-

нансу 52Cr при енергії 50 кеВ. Показано, що новий метод зсуву середньої 

енергії фільтрованих нейтронів дозволяє визначати параметри ізольованого 

резонансу навіть при достатньо великій енергетичній ширині фільтрованої 

нейтронної лінії. Цей висновок є надзвичайно важливим для дослідження 

ядерно-фізичних характеристик взаємодії нейтронів з ядрами, оскільки для 

нейтронів в області енергій від декількох одиниць до декількох сотень кеВ 

даних небагато.  

У п‘ятому розділі наведено результати експериментальних досліджень з 

визначення усереднених повних нейтронних перерізів natHf при енергіях 2,  54, 

59, 145 кеВ. При енергіях  54 та 145 кеВ повний нейтронний переріз приро-

дного гафнію не залежить від товщини зразка, тоді як при енергіях 2 та 59 кеВ 



повний переріз залежить від товщини зразка, тобто спостерігається ефект 

резонансного самоекранування нейтронного перерізу. Поправки на ефект 

резонансного самоекранування розраховувались за допомогою моделювання 

експерименту з використанням програми MCNP 4С. Екстраполяція отрима-

них в експерименті значень нейтронного перерізу зразків різної товщини до 

нульової товщини дає можливість визначити неекрановані значення перерізів 

при енергіях 2 та 59 кеВ.  

У висновках наводиться перелік основних наукових і практичних ре-

зультатів, одержаних у дисертаційній роботі. Об’єм виконаних досліджень та 

глибина їх проведення дозволили автору сформулювати і обґрунтувати ос-

новні положення дисертаційної роботи, що захищаються. 

У додатку А наведено список публікацій здобувача за темою дисертації 

та відомості про апробацію результатів дисертації. Результати роботи опуб-

ліковано у 22 публікаціях, з них 6 статей в наукових фахових реферованих 

журналах, що входять до переліку, затвердженого МОН України. Результати 

дисертації представлялися у вигляді доповідей на 13 наукових конференціях. 

Таким чином, матеріали представлених досліджень мають цілісний 

характер, базуються на єдиному науковому та методологічному підході, мі-

стять багатий об’єм результатів експериментів та розрахунків. Зміст дисер-

тації логічно представляє проведений об'єм досліджень.  

Оформлення дисертації відповідає вимогам МОН України, робота на-

писана доступною мовою, з належним теоретичним обґрунтуванням із галузі 

ядерної фізики і містить багатий ілюстративний та довідковий матеріал. 

Наукові здобутки А. К. Гримало пройшли апробацію на профільних 

вітчизняних та міжнародних конференціях по ядерній фізиці, їх результати 

представлено у провідних журналах. Об'єм та якість наукових видань, за-

безпечує повноту публічного викладу матеріалу дисертації. 

Зміст автореферату в повній мірі відповідає основним положенням 

дисертації.  

Суттєвих зауважень до отриманих автором результатів немає, але де-

кілька зауважень що до оформлення тексту дисертації:  

 нажаль, дуже дрібний розмір рисунків, які ілюструють результа-

ти, що захищаються;  

 формули надрукуванні різним шрифтом;  

 відсутні крапки в п.п. 4 – 22 додатку А. 

 

Однак слід зазначити, що приведені недоліки не знижують загальний 

високий рівень дисертаційної роботи. Матеріали дисертаційної роботи не-

одноразово доповідались на відчизняних та міжнародних наукових конфе-

ренціях. Основні результати опубліковано у 6 статтях в реферованих науко-

вих журналах.  



 




