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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 ядерних досліджень. Для
реєстрації нейтронів використовувались пропорційні гелієвий СНМ-37 та
водневий LND-281 лічильники. Основним методом дослідження було обрано
метод пропускання.
У

дисертаційній

нейтронного перерізу

роботі представлено

результати

вимірювань

повного

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 52Cr 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) [1].
Для відпрацювання методики по визначенню параметрів резонансу в якості
досліджуваного зразка було використано 52Cr. Такий вибір обумовлено тим, що в
усіх бібліотеках оцінених ядерних данних (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
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вимірів для вирішення чисто експериментальних питань та математичного
підходу до обробки даних. Значення повних нейтронних перерізів в БОЯД для
52

Cr в області енергії 40 ÷ 60, а також в роботах [2, 3] відрізняються по величині

дуже сильно, відмінності сягають близько 50 % (дивись 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.
Енергія нейтронів, кеВ
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Рис. 1. Повні нейтронні перерізи 52Cr з 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 [4].
В проаналізованих роботах [2, 3, 5 – 9] по визначенню повного нейтронного
перерізу

52

Cr для вимірювань було використано зразки у вигляді окисі хрому –

Cr2О3, на відміну від досліджень представлених в даній дисертаційній роботі, в
яких зразки

52

Cr виготовлені з металічного порошку поміщеного в алюмінієвий
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контейнер. Тому, однією з причин відмінностей між роботами різних авторів
може бути некоректне введення поправок на вміст кисню та водню vвнесок яких
може суттєво впливати на величину кінцевих результатів.
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.
Необхідність проведення вимірів повного нейтронного перерізу природного
гафнію 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” [4]. Точності визначення перерізів радіаційного
поглинання нейтронів ядрами природного гафнію за вимогами [4] мають бути не
гіршими, ніж 4%.
Досягнення точності 4% є в таких вимірах доволі складною задачею,
оскільки при опроміненні природного гафнію потоком нейтронів не 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 [4].
В області енергій від декількох кеВ до декількох сотень кеВ існує лише
декілька експериментально визначених величин, до того ж між деякими з них
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спостерігаються суттєві розбіжності (як буде продемонстровано далі, іноді
відмінності сягають 25%). Повні нейтронні перерізи природного гафнію,
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 природного гафнію на
фільтрованих нейтронних пучках реактора.
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Рис. 2. Повні нейтронні перерізи natHf з БОЯД, світової бази експериментальних
даних EXFOR, переріз, розрахований кодом Talys-1.8 та перерізи, отримані в
даній роботі.
Ключові слова: повний нейтронний переріз, гафній натуральний, ізотоп хрому-52,
реактор, фільтровані пучки нейтронів, параметри резонансу,

ABSTRACT
Grymalo A.K. (Hrymalo A.K.) Determination of the total neutron cross sections
of the 52Cr and natHf at the filtered neutron beams. Manuscript.
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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,
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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 in 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 52Cr 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 52Cr at the
energy E0 = 50.156 keV with spin J = 1/2, the neutron resonance width Г n = 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. It is easy to work out a new measurement technique
at this resonance – to solve an experimental problems and a mathematical approach to
data processing. The values of the total neutron cross sections at the ENDL’s for the
52

Cr in the energy range 40 ± 60 keV, and also in the articles [2] and [3] 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 52Cr 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.
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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 52Cr, 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 inaccurate correction for
content of oxygen and hydrogen, 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 filtered neutron energies 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 it 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 a difference between
the total cross section and the scattering cross section. This imposes strict requirements
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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 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 52Cr,

nat

Hf and the 52Cr 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.
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ВСТУП
Актуальність

обраної

експериментальних

робіт,

теми.

Не

присвячених

зважаючи

на

дослідженню

велику

кількість

перерізів

взаємодії

нейтронів з ядрами natHf та ізотопа 52Cr, 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 (кремній, алюміній, ванадій,
скандій, сірка, марганець, залізо, титан, магній, кобальт, церій, хром, мідь, бор,
кадмій, LiF) та високозбагачених ізотопних матеріалів (52Сr (99,3 %),

54

Fe (99,92

%), 56Fe (99,5 %), 57Fe (99,1 %), 58Ni (99,3 %), 60Ni (92,8 % - 99,8 %), 62Ni (98,04 %),
80

Se (99,2 %),

10

B (85 %), 7Li (90 %)) на Київському дослідницькому реакторі

(КДР) можливо формувати фільтровані нейтронні пучки з інтенсивностями 106 –
108 нейтрон/(см2 с), які дозволяють досліджувати усереднені повні нейтронні
перерізи в області енергій нейтронів від декількох кілоелектронвольт до декількох
сотень кеВ з точністю краще 1%. Це велика перевага методики фільтрованих
пучків [10, 11]. Доволі велика енергетична ширина фільтрованої нейтронної лінії
в деяких випадках є однією з переваг їх використання. Так, коли проводяться
дослідження в області нерозділених резонансів доволі велика енергетична ширина
фільтра дозволяє припускати, що в такий енергетичний діапазон попадає
достатньо багато резонансів, щоб можна було говорити про їх статистичний
розподіл. Однак, в разі дослідження ядер, коли відстань між резонансами лежить
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в межах декількох десятків кеВ, велика ймовірність того, що один-два резонанси
попадуть в діапазон енергетичної ширини квазімоноенергетичної лінії. Це
призводить до залежності усереднених перерізів <σi> від товщини зразка: чим
товстіший зразок, тим менше значення <σi>. Врахування цього ефекту проводять
шляхом вимірювань багатьох зразків з різною товщиною та екстраполюванням
спостережуваних перерізів до нульової товщини зразка. Звичайно, при виконанні
екстраполювання точність визначення перерізу стає суттєво гіршою. Але
визначити параметри резонансу, що потрапив в енергетичний діапазон фільтра, зі
значення усередненого перерізу неможливо.
Саме для вирішення такого типу завдань і виникла ідея створення та розвитку
методики з використанням фільтрованих нейтронів, за допомогою якої можливо
було б визначити параметри ізольованого резонансу та/або відчути внесок від
вузького чи слабкого резонансу (встановити його існування і локалізацію).
Для реалізації такої методики необхідно забезпечити відчутну зміну середньої
енергії фільтрованих нейтронів. Іншими словами, визначення параметрів
досліджуваного резонансу можливе з набору проходженнь Т (перерізів)
отриманих на одному і тому ж фільтрі, але при незначній зміні енергії фільтра.
Так, якщо середня енергія нейтронів фільтра Еn зменшується на величину ΔЕn, то
коли Еn–ΔЕn наближається до енергії розшукуваного резонансу Е0, проходження Т
зразка зменшується, що при певних умовах можна помітити. Реалізувати таку
процедуру 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
проходження Т(θ) зразка. Реалізація такої процедури вимагає вирішення низки як
чисто експериментальних проблем, так і процедури обробки отриманих даних.
По-перше, проблеми фону: від чого він залежить, як його виміряти та як його
врахувати в обробці. По-друге – яким чином враховувати багатократне розсіяння
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в зразках-розсіювачах? По- третє – чи можуть бути альтернативні підходи
обробки даних? По-четверте – чи можливо визначити параметри резонансу.
Для проведення різнопланових вимірів лабораторія нейтронної фізики в
своєму розпорядженні має наступний набір фільтрів квазімоноенергетичних
нейтронів: 2 кеВ, 3,5 кеВ, 7,5 кеВ, 12 кеВ, 24 кеВ, 54 кеВ, 59 кеВ, 133 кеВ,
145 кеВ.

Нейтронні

лінії

з

перерахованими

вище

середніми

енергіями

представлені на рис. 1.

10

1

12 кеВ 54 кеВ

1

10

145 кеВ

2

59 кеВ

133 кеВ

10

7,5 кеВ

24 кеВ

10

3

3,5 кеВ

Інтенсивність

2 кеВ

100

Енергія нейтронів, кеВ

Рис. 1. Нейтронні лінії з середніми енергіями 2, 3,5, 7,5, 12, 24, 54, 59, 133 та
145 кеВ, які формуються на реакторі з допомогою фільтруючих збірок [11].
Фільтровані нейтронні пучки з середніми енергіями 2, 7,5, 54, 59 та 145 кеВ
були використані для проведення високоточних вимірювань повного нейтронного
перерізу natHf та 52Cr, що представлені в даній дисертаційній роботі.
Зв’язок роботи з науковими темами, програмами, планами. Результати
досліджень, що покладені в основу дисертації, отримані при виконанні науководослідницьких тем лабораторії нейтронної фізики Інституту ядерних досліджень
НАН України, в яких автор була виконавцем, – “Прецизійні експериментальні
виміри перерізів взаємодії реакторних нейтронів з нуклідами та розвиток ядерноконстантного забезпечення для фундаментальних та прикладних досліджень”
(№ ДР 0106U005592, 2006 – 2010 рр.); “Дослідження властивостей ядер в реакціях
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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 – 2016рр.).
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.
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 TALYS1.8.
Методи досліджень. Експериментальні визначення повних нейтронних
перерізів ізотопу

52

Cr та

nat

Hf виконано на 8-му та 9-му горизонтальних

експериментальних каналах (ГЕК-8 та ГЕК-9) Київського дослідницького
реактора ВВР-М. Для досліджень використовувався метод проходження. Для
реєстрації нейтронів з середніми енергіями 2 кеВ, 7,5 кеВ, 54кеВ, 59 кеВ та
145 кеВ використовувались водневі (LND-281) та гелієві (СНМ-37) пропорційні
лічильники.
Моделювання експериментів, розрахунок спектрів фільтрів, підготовка
спеціалізованих бібліотек ядерних даних, обробка експериментальних даних та
визначення пар аметрів резонансу проводились програмами: MCNP 4C, Filter-7,
NJOY99, CALN_W10 та ROZPREGA.
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Наукова новизна одержаних результатів. Вперше отримано результати
52

усереднених повних нейтронних перерізів

Cr при енергії фільтрованих

нейтронів 7,5 кеВ з точністю 1,2 %;
 Вперше отримано значення усереднених повних нейтронних перерізів 52Cr
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 52Cr 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 natHf при енергії 2 кеВ з точністю 0,8 %;
 Вперше отримано експериментальне значення усередненого повного
нейтронного перерізу natHf при енергії 54 кеВ з точністю 0,12 %;
 Вперше

отримано

неекрановане

значення

усередненого

повного

нейтронного перерізу natHf 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 %.

Практичне значення одержаних результатів. Отримані в дисертаційній
роботі експериментальні дані ввійдуть до міжнародної бази експериментальних
даних EXFOR/CSISRS.
Отримані 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.
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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 досліджень, викладених у
дисертаційній роботі, доповідались на міжнародних та вітчизняних конференціях,
у числі яких: наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН України
(Київ, 2009 – 2017), ІІІ та ІV Міжнародна конференція “Актуальні проблеми
ядерної фізики та атомної енергетики” (Київ, 2010 та 2012), Конференція молодих
вчених та аспірантів “ІЕФ – 2009” та “ІЕФ – 2011”, (Ужгород, 2009 та 2011).
За темою дисертації опубліковано 22 наукові роботи, з яких 6 – у наукових
фахових реферованих журналах, 1 робота – технічні документи (МАГАТЕ), 2
роботи – в збірниках праць наукових конференцій, 13 тез у матеріалах наукових
конференцій.
Структура дисертації. Дисертація 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
сторінки тексту, в тому числі 51 рисунку та 36 таблиць.
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 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. Також в дисертаційній
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роботі представлено аналіз робіт з визначення повних перерізів natHf при енергіях
2 кеВ, 54 кеВ, 59 кеВ та 145 кеВ.
У другому розділі наведено схему спектрометричної установки для
визначення повних перерізів взаємодії з ядрами на ГЕК-8 та ГЕК-9 Київського
дослідницького реактора ВВР-М. Також представлено склад установки кутових
розподілів (УКР-3).
У третьому розділі описано розробку методики з визначення параметрів
резонансу з набору проходжень (перерізів) отриманих на одному і тому ж фільтрі,
але при незначній зміні енергії фільтру.
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;

 методика первинної обробки експериментальних даних та проведення
вимірів;
 метод

відновлення

параметрів

резонансів

з

експериментально

отриманого набору проходжень зразка 52Cr.
В

четвертому

розділі

представлено

результати

експериментальних

досліджень з визначення повних нейтронних перерізів ізотопу

52

Cr при енергіях:

7,5 кеВ, а також 44,2; 48,4; 52 та 55 кеВ – ці енергії було отримано при розсіянні
фільтрованих нейтронів з середньою енергією 59 кеВ на кути 15, 20, 25 та 30°. З
отриманого набору проходжень (для кожного з двох зразків) визначено параметри
резонансу

52

Cr при енергії 50 кеВ. Отримані результати у даній роботі було
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порівняно з результатами наявних експериментальних даних бази EXFOR,
оціненими даними з БОЯД та результатами розрахунків за кодом TALYS-1.8.
В п’ятому розділі наведено результати експериментальних досліджень з
визначення повних нейтронних перерізів

nat

Hf при енергіях 2, 54 кеВ, 59 кеВ та

145 кеВ. Отримані значення усереднених повних нейтронних перерізів було
порівняно

з

наявною

експериментальною

інформацією

бази

EXFOR,

результатами теоретичних розрахунків за кодом TALYS-1.8, оціненими даними з
БОЯД.
У висновках наведено основні результати, отримані в дисертаційній роботі.
Додаток містять список публікацій здобувача за темою дисертації та
відомості про апробацію результатів дисертації (Додаток А).
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РОЗДІЛ 1 СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ
У даному розділі зупинимося на аналізі робіт, присвячених визначенню
52

повних нейтронних перерізів

Cr при енергіях фільтрованих нейтронів 7,5кеВ,

44,2; 48,4; 52 та 55 кеВ. А також перерізів natHf при енергіях 2 кеВ, 54 кеВ, 59 кеВ
та 145 кеВ та визначенню параметрів E0, Гn та R/ резонансу

52

Cr при енергії

~50 кеВ.
1.1 Огляд експериментальних робіт з визначення повних нейтронних
перерізів 52Cr та параметрів s-резонансу при енергії 50,156 кеВ та
nat

Hf
1.1.1. Огляд експериментальних робіт по 52Cr

Перші визначення повного нейтронного перерізу 52Cr були проведені в 1961
році в університеті Дьюка, США групою вчених H.W.Newson, E.G.Bilpuch,
F.P.Karriker, L.W.Weston, J.R.Patterson, C.D.Bowman [5]. Виміри були проведені в
області енергії 42 – 300 кеВ. Нейтрони отримувались з реакції

7

Li(p,n)7Be

використовуючи 4 МеВ-ний пульсуючий генератор Ван-де-Граафа. У вимірах
використовувались зразки

52

Cr у вигляді Cr2O3. В результаті проведених

вимірювань, в області 48 – 55 кеВ спостерігався розкид експериментальних точок
поперечного перерізу. Це могло бути пов’язано з наявністю одного або декількох
резонансів в цій області енергії. В цей же час інша група вчених I.G. Bilpuch, I.I.
Seth, C.D. Bowman, R.H. Tabony, R.C. Smith, and H.W. Newson [6] з набору
перерізів, представлених в роботі [3] (для енергетичного діапазону 50 – 150 кеВ)
визначили нейтронну ширину Гn методом площ та радіус потенційного розсіяння
R/ для ядра 52Cr.
У 1970 році вченими з Політехнічного інституту Ренсселера, Трой, НьюЙорк (США) R. G. Stieglitz, R. W. Hockenbury and R. C. Block [7], було проведено
виміри повного нейтронного перерізу та перерізу захоплення нейтронів на ядрах в

24

області масових чисел 51 – 54 і зокрема збагаченого зразка
нейтронів

слугував

100 МеВ-ний

електронний

лінійний

52

Cr. Джерелом

прискорювач

з

танталовою мішенню. Виміри перерізу захоплення нейтронів та повного
нейтронного перерізу було проведено в області енергії 0,1 – 200 кеВ та 0,1 –
350 кеВ, відповідно, за допомогою методу ‘часу прольоту’. Для вимірювань було
використано порошкоподібні зразки хрому у вигляді окису хрому Cr2O3.
10

Нейтрони реєструвались
10

В-NaI детектором: при захопленні нейтронів ядрами

B в пластині 10В4С утворювались γ-кванти з енергією 478 кеВ, які реєструвались

детектором NaI. З проведених вимірювань отримано параметри (E0, gГn, gГγ, J) 24
резонансів 52Cr, з них – 7 s-резонансів та 17 р-резонансів. Визначення параметрів
резонансів проводилось з використанням R-матричного аналізу. Крім того, з
використанням шести зразків було визначено: силову функцію для s- та ррезонансів,

радіус

потенційного

(R/),

розсіяння

резонансний

інтеграл,

усереднений переріз захоплення нейтронів.
В 1972 році в Технологічному інституті Карлсруе (Німеччина), групою
вчених R.R.Spencer, H.Beer, F.H.Froehner [8] було проведено виміри повного
нейтронного перерізу

50

Cr,

52

Cr,

60

Ni та

Нейтрони отримувались з реакції

7

64

Ni в області енергії 10 – 300 кеВ.

Li(p,n)7Be використовуючи пульсуючий

генератор Ван-де-Граафа. Енергетична селекція нейтронів проводилась методом
часу прольоту на 5-ти метровій прольотній базі. Набір повних нейтронних
перерізів було отримано з використанням методу проходження. Було використано
порошкоподібний зразок Cr2O3 збагачений по
алюмінієвий

контейнер.

Оскільки

52

Cr – 99,74%, поміщений в

використовувався

окис

хрому

автори

акцентували свою увагу щодо вмісту води в зразку: в результаті хімічного аналізу
було встановлено, вміст води складає 0,38%. Реєстрація нейтронів проводилась
сцинтиляційним літієвим склом, збагаченим

6

Li. Для визначення параметрів

резонансів було використано R-матречний аналіз. Для ядра

52

Cr в області енергії
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22 – 282 кеВ визначено параметри E0, Гn для 19 резонансів. Також було визначено
силову функцію s-резонансів для 50Cr, 52Cr, 62Ni та 64Ni.
Подібна робота була виконана у 1984 році в Окриджській національній
лабораторії (США) групою вчених H.M.Agrawal, J.B.Garg, J.A.Harvey [3]. Виміри
було проведено в області енергії від декількох десятків кеВ до приблизно 900 кеВ
з використанням методу проходження на 78-ми метровій прольотній базі
лінійного прискорювача електронів ORELA. Зразки, що були використані – Cr2O3
збагачені по

52

Cr до 99,87 %. Нейтрони реєструвались NE-110 пластиковим

сцинтиляційним детектором. Цим детектором реєструються протони віддачі при
розсіянні нейтронів на водні, що міститься в цьому лічильнику, з використанням
селекції імпульсів від γ-квантів. Визначення параметрів резонансів (E0, gГn, Jπ)
було проведено з використанням R-матричного аналізу: для ядра

52

Cr отримано

134 резонанси, з яких 20 – s-резонансів та 114 – р-резонансів. Було визначено
силову функцію s- та р-резонансів

52

Cr та

54

Cr та оцінено середню відстань між

рівнями цих резонансів.
У 1988 році групою вчених G. Rohr, R. Shelley, and A.Brusegan, F. Poortmans
and L.Mewissen [9] з Центрального бюро ядерних досліджень (Бельгія) проведена
робота по вимірюванню повного нейтронного перерізу 52Cr в області енергії 1 кеВ
– 1 МеВ. Виміри проводились на 150 МеВ-ному лінійному прискорювачі
електронів GELINA з використанням методу часу прольоту.
Були використані порошкоподібні зразки у вигляді окису хрому Cr2O3 зі
збагаченням по

52

Cr до 99,74%. Реєстрація нейтронів проводилась з допомогою

сцинтиляційного детектора. Для отримання параметрів резонансів (E0, gГn, gГγ, J
та l) використовувався R-матричний аналіз: визначено параметри для 200
резонансів 52Cr.
В Окриджській національній лабораторії (США) в 2000 році групою вчених
R.F. Carlton, J.A. Harvey, D.C. Larson, N.W. Hill [2] було проведено виміри
повного нейтронного перерізу

52

Cr та перерізу пружного розсіяння в області
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енергії 0,040 – 1,55 МеВ. Використовувався метод проходження зразка на 20052

метровій прольотній базі. Збагачення зразку Cr2O3. по

Cr складало 99,87 %.

Реєстрація нейтронів проводилась з використанням сцинтиляційного детектора
NE-110. Для отримання резонансних параметрів використовувався R-матричний
аналіз. В експерименті спостерігалось 194 резонанси

52

Cr. Визначались спіни,

парність та силові функції для s-, p- та d-резонансів.
У

2002

році

на

Київському

дослідницькому

реакторі

ВВР-М

співробітниками відділу нейтронної фізики Інституту ядерних досліджень НАН
України O.O.Gritzay, V.V.Kolotyi, O.I.Kalchenko, P.M.Vorona, M.L.Gnidak [12],
було проведено виміри повного нейтронного перерізу
фільтрованих

нейтронів з

nat

середніми енергіями 24,3 кеВ

використанням методу проходження. Зразок

52

Cr та

Cr на пучках

та

58,8 кеВ

з

52

Cr діаметром 31,75 мм було

виготовлено з металевого порошку, що стало перевагою в методичному
відношенні в порівнянні з роботами, зазначеними вище: не потрібно було вводити
поправки на кисень та кристалічну воду. Товщина зразка (0,1207±0,0004) ядер/б зі
збагаченням по 52Cr до 99,3 % (домішки складали 50Cr – 0,1%, 53Cr – 0,5%, 54Cr –
0,1%). Зразки

nat

Cr були виготовлені з твердої металічної пластини діаметром

29 мм та товщиною 0,1370, 0,2415, 0,3785 ядер/б. Для реєстрації нейтронів
використовувався водневий пропорційний лічильник СНМ-38 (90% Н2 + 9,56%
24,3  24,,50

СН2 + 0,44% 3Не2). Ширини фільтрів складали:
Визначені значення повного нейтронного перерізу

кеВ,

58,8  82,,926

кеВ.

52

Cr для енергій фільтрованих

нейтронів 24 та 58 кеВ (зразок 0,1207 ядер/б) становлять (2,099±0,012) б та
(5,033±0,019) б відповідно. Для зразків

nat

Cr – повні нейтронні перерізи для

енергій 24 та 58 кеВ складали – (2,487±0,014) б та (4,264±0,008) б відповідно.
У 2004 році на Київському дослідницькому реакторі ВВР-М Інституту
ядерних досліджень НАН України співробітниками відділу нейтронної фізики
O.O. Gritzay, V.V. Kolotyi, N.A. Klimova, O.I. Kalchenko, M.L. Gnidak, O.I. Korol',
P.M. Vorona [13] на пучках фільтрованих нейтронів з середніми енергіями 24,3 та

27

58,8 кеВ проведено виміри повного нейтронного перерізу
методу проходження на 12 зразках

52

Cr з використанням

52

Cr виготовлених з металічного порошку.

Товщини зразків знаходились в межах від 0,00244 ядер/б до 0,2062 ядер/б.
Реєстрація нейтронів проводилась з використанням водневого пропорційного
лічильника СНМ-38. Для енергій 24 кеВ та 58 кеВ було визначено величину
повного нейтронного перерізу, яка складала – (2,478±0,053) б та (7,220±0,120) б
відповідно.
Відмінність значень поперечних перерізів для

52

Cr, отриманих для

нейтронів з енергією 58,9 кеВ, які представлені в роботах [12] та [13], пов’язана з
використанням різних компонент фільтра, що вплинуло на його енергетичну
ширину, а отже і на значення усередненого повного нейтронного перерізу.
Величини параметрів s-резонансу

52

Cr при енергії 50 кеВ з вище

проаналізованих робіт представлено в табл. 1.1.

28

Таблиця 1.1. Порівняння експериментальних даних різних авторів параметрів (E0, Гn та R/) s-резонансу 52Cr при
енергії резонансу 50,156 кеВ.
E.G. Bilpuch[6]

R.G.Stieglitz

(1961)

[7]
(1970)

R.R.Spencer [8]
(1972)

H.M.Agrawal
[3]
(1984)

G.Rohr [9]

R.F.Carlton [2]

(1988)

(2000)

Е0 ± ΔЕ0
(кеВ)

51,0±0,5

50,2 ± 0,3

50,19 ± 0,16

50,358 ± 0,015

50,30 ± 0,06

50,293

gГn ± ΔgГn
(кеВ)

1,55±0,15

1,75 ± 0,12

1,71 ± 0,02

1,810 ± 0,09

1,62 ± 0,06

1,562 ± 0,15

R/ ± ΔR/,
(10-12см)

0,54±0,06

0,59 ± 0,03
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1.1.2. Аналіз експериментальних робіт по natHf
Виміри повного нейтронного перерізу

nat

Hf були проведені в 1954 році в

університеті Вісконсіна, США, групою вчених A. Okazaki, S.E. Darden,
R.B. Walton [14]. Виміри проведено в діапазоні енергії 0,05 – 2,96 МеВ.
Нейтрони нижче 1 МеВ були отримані з реакції 7Li(p,n)7Be, вище 1 МеВ –
T(p,n).
Наступна

робота

була

виконана

в

1968

році

групою

вчених

M.Divadeenam, E.G.Bilpuch, H.W.Newson в лаборатории Дарема, США [15].
Дослідження було проведено на генераторі Ван де Грааф в області енергії 0,12
– 0,64 МеВ. Реєстрація нейтронів проводилась з використанням пропорційного
лічильника (BF3). Використовувався зразок товщиною 0,0616 ядер/б.
Дослідження з визначення перерізу гафнію були проведені в 1970 році в
Аргонській Національній лабораторії, США групою вчених G.L.Sherwood,
A.B.Smith, J.F.Whalen [16]. Нейтрони отримувались з реакції

7

Li(p,n)7Be

використовуючи пульсуючий генератор Ван-де-Граафа. Було використано
металічні зразки діаметром 2 см та товщиною 2 см зі збагаченням >98 %.
Дослідження повного нейтронного перерізу гафнію було проведено в діапазоні
енергії нейтронів від 104,5 кеВ до 1,5 МеВ.
Дослідження повного нейтронного перерізу гафнію були проведені в 2000
році в Кіотському університеті (Японія) групою вчених H. Cho, K. Kobayashi,
S. Yamamoto, Y. Fujita, Y. Lee, G. Kim, I.S. Ko, M.-H. Cho, W. Namkung, S.K. Ko
[17]. Визначення повного нейтронного перерізу гафнію проводились на 46 МеВ
лінійному прискорювачі електорів в діапазоні енергії нейтронів від 0,002 кеВ
до 100 кеВ за допомогою методу часу прольоту на 22,1 метровій прольотній
базі. Нейтрони реєструвались за допомогою сцинтиляційного детектора ( 6Li).
Збагачення всіх зразків

nat

Hf – 99.9%, а їх розмір – 5.0 x 5.0 см з товщинами:

0.50 мм (2.224 атомів/кбарн), 1.50 мм (6.731 атомів/кбарн), 2.00 мм
(8.975 атомів/кбарн), 3.00 мм (13.462 атомів/кбарн).
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Для реєстрації нейтронів використовувався скляний 6Li сцинтилятор діаметром
12,7 см та товщиною 10 см.
Ця робота потребує додаткового аналізу, оскільки її результати
відрізняються від інших робіт в тому числі і від результатів отриманих в нашій
лабораторії та даних з БОЯД (див. рис. 1.3).
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1.2. Основні висновки розділу 1

1.

Розглянуто роботи, в яких визначалися повні нейтронні перерізи

52

Cr

при енергіях 7,5 кеВ, 59 кеВ та параметри (E0, Гn,, та R/) s-резонансу при
енергії 50 кеВ.
2.

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 52Cr.
3.
nat

4.

Розглянуто роботи, в яких було визначено повні нейтронні перерізи
Hf в діапазоні енергії 1 – 150 кеВ.
З проведеного аналізу робіт з визначення повного нейтронного

перерізу

nat

Hf

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.
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РОЗДІЛ 2 СПЕКТРОМЕТРИЧНА УСТАНОВКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
ПОВНИХ ПЕРЕРІЗІВ ВЗАЄМОДІЇ НЕЙТРОНІВ З ЯДРАМИ НА ГЕК-8
ТА ГЕК-9 РЕАКТОРА ВВР-М
Визначення усереднених перерізів
нейтронів

проводились

на

52

Cr та

8-му

nat

та

Hf на фільтрованих пучках
9-му

горизонтальному

експериментальному каналі (ГЕК-8 та ГЕК-9) реактора ВВР-М Інституту
ядерних досліджень НАН України.
2.1. Спектрометрична установка для досліджень повних перерізів
взаємодії нейтронів з атомними ядрами на ГЕК-8
2.1.1. Склад установки. Процедура вимірів
ГЕК-8 бере свій початок з берилієвого відбивача нейтронів і має
діаметр 60 мм.
Спектрометрична установка для вимірів повних нейтронних перерізів
ядер на ГЕК-8 має наступні складові [18,19]:
 система формування пучка квазімоноенергетичних нейтронів;
 система детектування та реєстрації нейтронів;
 система управління дослідними зразками;
 система радіаційного захисту.
На рис.2.1. представлено схему формування пучка фільтрованих нейтронів на
ГЕК – 8.
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Рис. 2.1. Схема формування пучка фільтрованих нейтронів на ГЕК – 8.
1 – активна зона (АЗ); 2 – берилієвий відбивач нейтронів; 3 – горизонтальний
канал реактора; 4 – коліматори попереднього формування пучка; 5 –
елементи формування пучка; 6 – виносний коліматор; 7 – диски шибера; 8 –
компоненти фільтра.
Система формування пучка фільтрованих нейтронів включає елементи
колімації та фільтрації нейтронів на шляху від активної зони реактора до
детектора. Попереднє формування пучка реалізується коліматором, який
виготовлено із алюмінію (САВ). Коліматор встановлено перед шибером на
відстані близько 1,5 м від активної зони реактора, він має загальну довжину
520 мм. Всередині коліматора встановлено колімуючі збірки з текстоліту та
свинцю з внутрішнім діаметром 26 мм та довжиною 205 та 202 мм
відповідно.
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Подальше формування пучка відбувається в межах шибера, який
складається з п’яти дисків. Для формування пучка використовуються перші
три диски шибера (починаючи з виходу канала) та виносний коліматор, який
жорстко зв’язаний із шибером і є продовженням каналу. Такий варіант
формування нейтронного пучка вибраний через те, що обслуговування цих
дисків забезпечується через технологічний отвір в шибері. Завдяки цьому
перехід від одного нейтронного фільтра до іншого можна провести навіть
при працюючому реакторі. Довжину кожного з п’яти дисків шибера вказано
на рисунку 2.1. Довжина кожної з трьох фільтруючих збірок становить: для
ІІІ-го диску шибера – 240 мм, диск ІІ – 220 мм і диск І – 450 мм.
Компоненти фільтра розміщуються в дисках шибера та виносному
коліматорі.

Фільтруючі

компоненти

розміщуються

в

фільтруючо-

компонуючих збірках з борованого поліетилену, текстоліту або свинцю та
встановлюються у диски шибера в сталевих гільзах, зовнішній діаметр яких
відповідає діаметрам каналів.
Колімаційна система забезпечує сходження пучка 12 мм/м, що
відповідає діаметру пучка на зразку близько 10 мм.
На ГЕК – 8 встановлено наступне експериментальне обладнання:
1.

Пристрій для переміщення зразків при вимірах σ tot (установка

SIGMA.TOT);
2.

Установка для дослідження кутових розподілів розсіяних нейтронів

(УКР– 3);
Схему розміщення експериментального обладнання на ГЕК – 8
представлено на рис. 2.2.
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Рис. 2.2. Схема розміщення експериментального обладнання на ГЕК 8. 1 – біологічний захист реактора; 2 – радіаційний захист установки; 3 –
виносний коліматор; 4 – пристрій для переміщення зразків при вимірах
σtot – установка

SIGMA.TOT;

5 – установка

УКР - 3;

6 – труба

для

проведення пучка до його уловлювача; 7 – уловлювач пучка. А – відсік
обслуговування шиберу; Б – детекторний відсік.
При проведені вимірів повних поперечних перерізів ядер в традиційній
геометрії за методом проходження використовується пристрій зміни зразків
(установка SIGMA.TOT), розташований у відсіку А радіаційного захисту
каналу. Фотографію пристрою показано на рис. 2.3.
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Рис. 2.3. Фотографія пристрою для зміни зразків.
Пристрій для зміни зразків в своєму складі має три основні і два
допоміжні важелі з тримачами зразків. В основних важелях можна
розміщувати зразки товщиною до 60 мм, (що потрібно при використанні
порошкових зразків та дослідженнях ефектів самоекранування перерізів), а
додаткові важелі призначені для відносно тонких зразків, не більше 15 мм.
Кожен зразок окремо або у будь – якій їх комбінації можуть бути одночасно
встановлені на пучок. В одному циклі вимірів можна отримати 8 спектрів.
При вимірах проходження нейтронів зразками для фонових вимірів в
пристрої зміни зразків встановлюється поліетилен (РЕ) відповідної товщини.
Оскільки потужність реактора може з часом змінюватись, то виміри
проводяться короткими експозиціями (перестановка зразків відбувається
через кожні 60 секунд, час перестановки зразків – 3-5 секунд).
У відсіку “Б” знаходиться установка УКР – 3, яка є пристроєм досить
широкого призначення. Більш докладно про неї буде сказано далі.
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В другому відсіку “Б” також розміщується детекторна збірка,
електронні блоки живлення та апаратура контролю за роботою детектора.
Відсіки “А” та “Б” розділені між собою стінкою товщиною 400 мм, в якій є
колімаційний отвір для проведення нейтронного пучка з відсіку “А” до
відсіку “Б”. Стінка між відсіками “А” та “Б”, як і весь радіаційний захист на
каналі ГЕК-8, зроблена з металевих баків, заповнених скрапом та водним
розчином борної кислоти.
До складу систем детектування та реєстрації нейтронів входять:
нейтронний лічильник, електронні блоки, персональний комп’ютер та лінії
зв’язку між спектрометричною установкою та вимірювальним центром
довжиною близько 50м. Для реєстрації нейтронів з енергіями вище
приблизно 10-12 кеВ використовуються водневі пропорційні лічильники на
протонах віддачі СНМ-38 (діаметр - 30 мм, довжина - 300 мм, тиск – 4 атм).
При

роботі

з

нейтронами,

які

мають

енергії

менше

10-12

кеВ,

використовуються 3Не – лічильники СНМ-17 (діаметр – 18 мм, довжина - 500
мм, тиск – 7 атм). При перехідних енергіях часом використовувались
одночасно обидва типи лічильників. Останнім часом крім вказаних
лічильників для детектування нейтронів використовувався більш сучасний
пропорційний лічильник за протонами віддачі LND-281 (діаметр - 38 мм,
довжина - 254 мм, тиск – 4,3 атм).
Як правило, лічильники встановлюються вздовж нейтронного пучка,
але при дослідженнях на високопоточних фільтрах інколи їх розміщують
перпендикулярно до пучка. Нейтронний лічильник та попередній підсилювач
об’єднані в одну конструкцію. Сигнал з попереднього підсилювача по лінії
зв’язку передається до вимірювального центру, де через головний
підсилювач

БУИ-3К

та

електронні

блоки

КАМАК

надходить

до

персонального комп’ютера. Комп’ютер за допомогою спеціальної програми
вимірювання та накопичення нейтронних спектрів ZERKIN-3 забезпечує
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вимірювання

попередньо

заданої

кількості

нейтронних

спектрів,

послідовність їх вимірів та накопичення. Слід зазначити, що спектрометричні
установки та програма ZERKIN-3 дають змогу працювати одночасно з двома
детекторами нейтронів. При роботі з одним детектором в одному
експерименті може накопичуватись до 8 різних спектрів, а при роботі з двома
детекторами – до 16 спектрів.
2.2. Склад та модернізація установки УКР – 3 для забезпечення зміни
середньої енергії фільтрованих нейтронів
У лабораторії нейтронної фізики відділу дослідницький ядерний
реактор розроблено та виготовлено багатоцільову автоматизовану установку
для дослідження кутових розподілів (УКР-3). Установка УКР - 3 є пристроєм
досить широкого призначення. Вона дозволяє проводити цілий ряд
експериментів на пучках фільтрованих квазімоноенергетичних нейтронів [18,
20].
Спочатку установка УКР - 3 розроблялась для досліджень кутових
розподілів розсіяних нейтронів з передбаченням можливості дослідження
ефектів кутової асиметрії в розсіянні. В зв’язку з цим детекторна система
установки складається з двох розташованих під кутом 180º детекторів.
Загальну схему компонування установки для таких вимірів наведено на
рис. 2.4.
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Рис. 2.4. Загальна схема установки УКР-3 для досліджень кутових
розподілів розсіяних нейтронів.
1 – зразки-розсіювачі; 2 – нейтронні детектори; 3 – захист детектора
(Pb+бор+парафін); 4 – H2 –, або He³ – лічильник нейтронів; 5 – попередній
підсилювач; 6 – механізм кутового переміщення; 7 – пульт місцевого
керування; 8 – електромеханічний блок; 9 – підставка з елементами
юстування установки.
Cистема

реєстрації розсіяних нейтронів

зроблена

рухомою.

Вона

складається з двох детекторів розташованих під кутом 180 0 один до одного.
Детектори в радіаційному захисті зі свинцю, бору та парафіну змонтовані на
консолях, які закріплені на круговій платформі. Платформа повертається
навколо вертикальної осі в межах майже 3600. Детектори можна поміняти
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місцями простим поворотом системи на 1800, що бажано при пошуках в
асиметрії в розсіянні нейтронів.

Точна перестановка забезпечується

використанням оптопари і системи «прапорців» встановлених на фіксованих
кутах.
В подальшому установку УКР-3 було доповнено рядом вузлів, які
дозволяють розширити набір експериментів, що можуть виконуватись з її
допомогою. Один з варіантів експериментів – дослідження ізольованих
резонансів в атомних ядрах методом зсуву середньої енергії нейтронів
фільтрованого пучка. Для цього було розроблено кілька пристроїв, які б
забезпечували виміри повних нейтронних перерізів на розсіяних пучках
нейтронів.
Схема компонування установки для таких вимірів наведена на рис. 2.5.
2

6
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1

1

n

0
Д1
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a)
3

Д1

3
b)

4

5

Рис. 2.5. Варіант компонування установки УКР-3 для забезпечення вимірів
повних нейтронних перерізів ядер з використанням методу зміни середньої
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енергії квазімоноенергетичної лінії. a) вигляд збоку; b) вигляд зверху. 1 –
зразок-розсіювач; 2 – дослідний зразок для вимірів σtot; 3 – механізми
перестановки зразків та РЕ для фонових вимірів; 4 – «гребінка» для
перестановки кутів з кроком 5°; 5 – оптопара; 6 – поліетилен (РЕ) для
фонових вимірів; 7 – детектор, 8 – консоль.
Перш за все була розроблена і виготовлена система автоматичної
перестановки кутів з кроком 50 в межах кутів 00 – 600 з поверненням на кут 00
при реверсі. Слід відмітити, що при роботі з кроком перестановки кутів 15 0
початкове положення детекторної системи теж 0 0. Це забезпечує можливість
вимірів повних нейтронних перерізів на прямому пучку фільтрованих
нейтронів. Для фіксування кутів з кроком 50 на установці УКР – 3 було
змонтовано пристрої фіксування детекторної системи при малих кутах:
панель «прапорців» (4) та оптопари (5), див. рис. 2.5.
Для розміщення на розсіяному пучку дослідних зразків, пропускання
яких треба вимірювати на різних кутах було розроблено пристрій зміни
зразків (2), див. рис. 2.5. Пристрій розрахований на два зразки: прямий пучок
і дослідний зразок. Для фонових вимірів передбачено перекривання пучка
перед детектором поліетиленом (6). Перестановка зразків і поліетилену
здійснюється

окремими

механізмами

(3),

що

керуються

програмою

ZERKIN – 3.
Оскільки в даному варіанті роботи установки УКР – 3 всі пристрої
змонтовані на одній консолі (8), то було розроблено допоміжну рухому
опору, яка на рис. 2.5 не наведена.
Після доопрацювання (модернізації) установка УКР – 3 являє собою
експериментальний
різнопланових

автоматизований

нейтронних

досліджень

квазімоноенергетичних нейтронів, а саме:

комплекс
на

для

пучках

проведення
фільтрованих
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1.

Виміри кутових розподілів розсіяних нейтронів двома детекторами

одночасно. Детектор Д1 (рис. 2.4.) працює в межах кутів 150 – 1650 і 1950 – 3450,
а детектор Д2 в межах кутів 1950 – 3450 і 150 – 1650 - з кроком 150, детектор Д1 в
межах кутів 50 - 600, а детектор Д2 в межах кутів 1850 – 2400 - з кроком 50.
Метою вимірів є отримання диференційних перерізів розсіяння нейтронів на
ядрах та дослідження процесів розсіяння з участю нейтронів з l > 0.
2.

Виміри повних нейтронних перерізів ядер на розсіяних під різними

кутами в межах 00 – 600 нейтронів детектором Д1 з кроком 5º.
Метою вимірів є отримання резонансних параметрів ядерних рівнів методом
зсуву середньої енергії фільтрованих нейтронів за рахунок залежності енергії
розсіяних нейтронів від кута розсіяння.
3.

Виміри повних нейтронних перерізів ядер на розсіяних під різними

кутами в межах 150 – 1650 нейтронів детектором Д1 з кроком 15º.
Метою вимірів є отримання резонансних параметрів ядерних рівнів.
4.

Дослідження повних нейтронних перерізів взаємодії нейтронів з

ядрами на прямому пучку фільтрованих нейтронів в традиційній геометрії за
методом пропускання. Використовується детектор Д1, встановлений на кут
00. Метою вимірів є отримання повних нейтронних перерізів ядер та
дослідження ефектів самоекранування нейтронних перерізів.
2.3. Спектрометрична установка для досліджень повних перерізів
взаємодії нейтронів з атомними ядрами на ГЕК-9
На рис. 2.6. представлено схему формування пучка фільтрованих
нейтронів на ГЕК – 9 [18]. Основними частинами установки є канал реактора,
виносний коліматор, установки автоматичного переміщення зразків («А»,
«В», «С»), детектор прямого пучка, нейтронна пастка і електроніка
спектрометричного тракту.
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Рис. 2.6.

Схема

формування

пучка

фільтрованих нейтронів

та

спектрометричної установки на ГЕК – 9.
К1 – коліматор каналу; Ф – фільтруюча збірка; К2 – виносний
коліматор; К3, К4 – коліматори; «А», «В», «С» – установки автоматичного
переміщення зразків; «Л» - нейтронна пастка.
Формування нейтронного пучка відбувається в елементах: К1, Ф, К2.
Пучок нейтронів формується коліматорами, які розміщено за 5 шибером
каналу і в 4 шибері (d=20 мм, l=50 мм). Після проходження даного
коліматора, пучок проходить через фільтруючу збірку, яка пропускає
нейтрони вузького енергетичного діапазону, так звані квазімоноенергетичні
нейтрони. В залежності від конфігурації фільтруючої збірки середня енергія і
ширина лінії змінюються.
Наявність технологічних отворів в трьох перших дисках шибера
дозволяє змінювати фільтри навіть при працюючому реакторі. Якщо довжина
складових частин фільтра більша за товщину трьох дисків, то частини
фільтра розміщуються у виносному коліматорі (К2).
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Для мінімізації фону на каналі №9 було побудовано два відсіки (бокси).
У відсіку 1 розміщено: виносний коліматор, установки “A”, “B”; у відсіку 2
розміщено детектор-2 (водневий або He3) для виміру t.
Відсіки побудовані з сталевих контейнерів товщиною 400 мм,
заповнених залізним скрапом та залитих водою з добавкою 57% борної
кислоти. Стіна розділу відсіків має товщину 600мм (з таким же
наповненням), в ній розміщений коліматор пучка нейтронів діаметром 20мм і
довжиною 700 мм (свинцю 300 мм, сплаву парафіну з борною кислотою –
400мм).
Установки

«А»

та

«В»

застосовуються

для

автоматичної

зміни

досліджуваних зразків на пучку.
Установка “A” має 4 позиції. Максимальна товщина зразка – 50мм, діаметр
45мм.
Установка “B” має 4 позиції. Максимальна товщина зразка – 250мм,
діаметр 45мм.
Число позицій в кожній установці можна змінювати.

45

2.4. Основні висновки розділу 2

1. Описано

склад

спектрометричної

установки

для

дослідження

усереднених повних перерізів взаємодії нейтронів з атомними ядрами
на ГЕК-8 та ГЕК-9.
2. Описано склад установки кутових розподілів УКР-3 для проведення
досліджень ізольованих резонансів в атомних ядрах методом зсуву
середньої енергії нейтронів фільтрованого пучка.
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РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА ТА ВІДПРАЦЮВАННЯ МЕТОДИКИ
ВИМІРІВ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЗОНАНСНОЇ СТРУКТУРИ В
ПОВНИХ ПЕРЕРІЗАХ ВЗАЄМОДІЇ НЕЙТРОНІВ З ЯДРАМИ

52

Cr

В лабораторії нейтронної фізики розроблена нова методика для
визначення параметрів ізольованого резонансу з набору нейтронних
проходжень, отриманих на одному і тому ж фільтрі, але при незначній зміні
середньої 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 52Cr з використанням коду MCNP 4С;
 методика первинної обробки експериментальних даних та
проведення вимірів;
 метод відновлення параметрів резонансів з експериментально
отриманого набору проходжень зразка 52Cr
3.1. Обєкт дослідження 52Cr
Повний нейтронний переріз 52Cr в енергетичному діапазоні 46 – 60 кеВ
має широкий s-резонанс в області енергії 50 кеВ та два вузьких р-резонанси
при енергії 48 та 58 кеВ. Повний нейтронний переріз
ENDF/B-VII) представлено на рис. 3.1.
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Рис. 3.1. Повний нейтронний переріз

52

Cr з бібліотек BROND-2.2 та

ENDF/B-VII.
Результати порівняльного аналізу параметрів s-резонансу та двох ррезонансів

52

Cr в області енергії 46 – 60 кеВ з бібліотек оцінених ядерних

даних БОЯД представлено у табл. 3.1.
Таблиця 3.1. Параметри s-резонансу та двох р-резонансів

52

Cr в області

енергії 46 – 60 кеВ з сучасних БОЯД.
ENDF/BVII

JEFF-3.1
(ROSFOND- JENDL-4.0

CENDL-3.1

BROND-2

2010)
p-резонанс

Er, еВ

48240

48255

48252

48310

48300

J

0,5

0,5

0,5

1,5

1,5

Гn, еВ

15,05

11,00

9,70

5,5

5,5

s-резонанс
Er, еВ

50156

50326

50326

50300

50300

J

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Гn, еВ

1529,0

1620,0

1620,0

1620,0

1700,0

48

R/, 10-12 см2

0,54

0,58

0,53

0,52

0,52

p-резонанс
Er, еВ

57678

57743

57743

57780

57700

J

0,5

0,5

0,5

1,5

1,5

Гn, еВ

108,23

160,19

160,19

43,00

43,50

З таблиці 3.1 видно, що для s-резонансу існують певні відмінності,
наприклад, нейтронна ширина Гn за різними БОЯД відрізняється в межах
10 %, існують відмінності щодо енергії резонансу Er, хоч не такі значні.
Для розробки та відпрацювання методики визначення параметрів
ізольованих резонансів було зосереджено увагу саме на цьому сильному s резонансі.
3.2. Фізичні процеси, що призводять до зміни середньої енергії
фільтрованих нейтронів
Змінити середню енергію фільтрованих нейтронів можливо завдяки
декільком процесам, а саме:
1.

За рахунок скиду енергії нейтронів при взаємодії їх з ядрами;

2.

За рахунок залежності енергії розсіяних нейтронів від кута

розсіяння та маси розсіючого зразка;
3.

За рахунок використання досить сильного резонансу розсіяння.

Більш докладно про кожен з цих процесів сказано в роботі [21].
Для розвитку методики з

визначення параметрів ізольованого

резонансу зміну початкової енергії фільтрованих нейтронів було проведено
за рахунок залежності енергії розсіяних нейтронів від кута розсіяння.
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3.2.1. Залежність енергії нейтронів від кута розсіяння
Енергія, що втрачається нейтроном при пружному розсіянні, залежить
від маси ядра - розсіювача та кута розсіяння. Цей зв’язок витікає із законів
збереження енергії та імпульсу, які для процесу пружного розсіяння можна
представити у вигляді:

E  E /  EM ,

PM2  p 2  p / 2  2 pp / cos ,
де E і p – енергія і імпульс нейтрона до зіткнення, E / і p / – енергія і імпульс
нейтрона після зіткнення, EM і PM – енергія і імпульс ядра після зіткнення,
 – кут розсіяння нейтрона. В результаті математичних перетворень не

важко отримати наступний зв’язок між кінцевою і початковою енергією
нейтрона:



m2
M2
/
2


E  E

cos



sin

2
2


m
M  m 


2

(3.1)

Зміна кінетичної енергії нейтрона залежить, по-перше, від відношення
мас ядра-розсіювача M та нейтрона m , по-друге, від кута розсіяння  . А
саме,
при  = 00,
при  = 900,
при  = 180 ,
0

E/  E ;

E/ 

M m
E;
M m

M m
E 
 E.
M m
2

/

Зміна енергії нейтрона тим більша, чим ближче його маса до маси ядрарозсіювача і чим більше кут розсіяння  . Наприклад, при розсіянні на водні

M  m на кут, близький до 900, нейтрон втрачає майже всю свою енергію.
При розсіянні на важких ядрах зміна енергії нейтрона невелика, і можна
вважати, що пружне розсіяння відбувається без втрати енергії.
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Тому, щоб мати змогу сильніше змінювати енергію нейтрона, в якості
розсіювача було обрано водень, а саме сполуки, у складі яких міститься
водень.
3.3. Склад фільтра з середньою енергією 59 кеВ
Для відпрацювання методики досліджень потрібно використовувати
фільтр, середня енергія якого більша за енергію досліджуваного резонансу.
Вибір було зупинено на фільтрі з середньою енергією 59 кеВ. Даний фільтр
використовувався в експериментальних дослідженнях [22 – 25]. Цей фільтр
було доповнено новими компонентами з метою збільшення інтенсивності
головної лінії та зменшення внеску домішкових ліній. Розрахунок фільтра
було проведено за допомогою програми FILTER_7[26] на базі бібліотек
JEFF-3.2 Склад композиційного фільтра з середньою енергією 59 кеВ
наведено в табл. 3.2.
Таблиця 3.2. Склад композиційного фільтра з середньою енергією 59 кеВ.
Елемент
Товщина,
г/см2

S

58

Ni

V

Al

10

B

(JEFF-3.2)

(JEFF-3.2)

(JEFF-3.2)

(JEFF-3.2)

(JEFF-3.2)

116,53

81,42

24,44

5,4

0,517

Розрахункова чистота фільтра – 95,0%. Внесок кожної з домішкових
ліній незначний: для лінії 36,1 кеВ – 0,005%, 38,7кеВ – 0,006% та 80,5 кеВ –
0,022%. Для групи ліній в області 230 – 280 кеВ та 325 – 368 кеВ становить
0,15 % та 0,75 % відповідно. Вклад ліній вище 540 кеВ – складає 4 %.
Розрахункові середня енергія та ширина основної нейтронної лінії (на рівні
95% функції відгуку):

58,5 16,,94 кеВ
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3.4. Розрахунок спектра фільтра з середньою енергією 59 кеВ
за допомогою програми MCNP 4С
Отримати розрахунковий спектр фільтра можливо з використанням
однієї з двох програм: FILTER_7 або MCNP 4С [27]. Програма FILTER_7
створена у лабораторії нейтронної фізики саме для розрахунку спектрів
фільтрованих нейтронів, за допомогою якої набагато швидше отримати
спектри фільтрів аніж програмою MCNP 4С. Це пов’язано із тим, що
алгоритм програми FILTER_7 є дещо спрощеним. У FILTER_7, на відміну
від MCNP 4С, не враховується перерозсіяння нейтронів, обчислюється
лише проходження нейтронів через компоненти фільтра. Це пов’язано із
тим, що на ГЕК-8 жорстка колімація пучка нейтронів. Джерелом
нейтронів є спектр теплового реактора, який закладено в тіло програми.
Розрахунки кодом MCNP 4С є більш довготривалими в часі, на відміну
від розрахунків пакетом FILTER_7, це пов’язано із необхідністю набору
статистики для результатів. Оскільки при розрахунках MCNP 4С враховує
всі можливі процеси взаємодії нейтрона з матеріалом. Джерелом
нейтронів є також реакторний спектр нейтронів, який у графічному
вигляді представлено на рис. 3.3.

В ідносна інтенсивність
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Рис. 3.3. Реакторний спектр нейтронів.
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Геометрію 8-го горизонтального експериментального каналу (ГЕК – 8)
разом із фільтруючими збірками для фільтра з середньою енергією 59 кеВ
представлено на рис 3.4.

1

2

V

IV

III

II

3

I

4

Рис. 3.4. Схема ГЕК-8 (MCNP 4С моделювання).
1 – коліматор попереднього формування пучка, 2 – елементи формування
пучка (фільтруючі збірки), 3 – виносний коліматор, 4 – диски шибера.
Більш детально кожну з трьох фільтруючих збірок представлено на
рис. 3.5 – 3.7.
10

B – 0,5 г/см2

S – 13,06 г/см2

S – 15,36 г/см2

Ø 31x68

Ø 27x80

Рис. 3.5. Фільтруюча збірка для III-го диску шибера.
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Рис. 3.6. Фільтруюча збірка для II-го диску шибера.

Al–5,4 г/см2

Ni58–13,87 г/см2
Ni58–12,12 г/см2

S–9,6 г/см2
Ø 40x50

Ni58–14,30 г/см2

S – 19,39 г/см2
Ø 24x101

S – 19,39 г/см2
Ø 24x101

Ni58–11,54 г/см2
Ni –17,89 г/см2
58

Рис. 3.7. Фільтруюча збірка для першого диску шибера.
У виносний коліматор встановлено 4 см природного ванадію та 1,6 см
ізотопу 58Ni.
Розрахункові спектри фільтра з середньою енергією 59 кеВ, отримані
програмами FILTER_7 та MCNP 4С представлено на рис 3.8.
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Рис. 3.8. Порівняння розрахункових спектрів фільтра з середньою
енергією 59 кеВ, отриманих програмами Filter_7 та MCNP 4С.
Як видно з рисунку 3.8, спектри фільтра отримані із використанням
двох програм досить гарно узгоджуються між собою та співпадають в межах
похибок. Це є підтвердженням того, що програма FILTER_7 проводить
розрахунки коректно. Таким чином, доцільніше використовувати саме
програму FILTER_7 оскільки це суттєво економить час розрахунку нового
фільтра чи корекції складу існуючого фільтра.
3.5. Вибір матеріалу для зразка-розсіювача
Як було сказано в пункті 3.1.2, для зміни середньої енергії
фільтрованих нейтронів використовувалась залежність енергії розсіяних
нейтронів від кута розсіяння (формула 3.1).
Щоб забезпечити відчутний зсув середньої енергії нейтронів 59 кеВ,
було розглянуто цілий ряд елементів, які можливо було б використовувати в
якості зразка-розсіювача.
Найбільш відчутний зсув середньої енергії спостерігається при
розсіянні на атомах водню Н. Оскільки водень в чистому вигляді
використовувати неможливо, було розглянуто ряд сполук із вмістом водню,
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таких як: LH2 – рідкий водень, Н2О – вода та СН2 – поліетилен. Відомо, що
найбільша концентрація Н знаходиться в СН2:
LH2 – 0.42*1023 ядер Н/cм3,
0,78*1023 ядер Н/cм3.

Тому

Н2О – 0,67*1023 ядер Н/cм3,

було

вирішено

використовувати

СН2 –
зразок-

розсіювач поліетилен СН2. Також слід відмітити, що цей зразок є найбільш
доступним для виготовлення.
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 СН 2
використовувався розсіювач із вуглецю С.
Залежність енергії розсіяних нейтронів від кута розсіяння для вуглецю

Енергія розсіяних нейтронів, кеВ

та водню представлено на рис. 3.12.
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Рис. 3.12. Залежність енергії розсіяних нейтронів від кута розсіяння для
водню та вуглецю. Початкова енергія нейтронів 59 кеВ.
Як видно з рис.3.12 при розсіянні нейтронів з початковою енергією 59 кеВ
на атомах вуглецю С та водню Н, для кутів 15, 20, 25 та 30° продукуються
нейтрони з середніми енергіями 58,6, 58,3, 58, 57,6 кеВ та 55, 52, 48,4,
44,2 кеВ відповідно.
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3.6 Моделювання експериментів з визначення набору повних
нейтронних перерізів

52

Cr з використанням програмного коду
MCNP 4С

Для більш чіткого розуміння процесів, які можуть 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. [27].
Програмний код MCNP 4С проводить розрахунки з використанням методу
статистичних випробувань (метод Монте-Карло).
Необхідність проведення моделювання експерименту з визначення набору
повних нейтронних перерізів
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Cr із використанням методу зсуву середньої

енергії нейтронів фільтрованого пучка пов’язана із тим, що дана методика є
новою у лабораторії нейтронної фізики. Виникало багато питань щодо
підбору товщини зразків-розсіювачів, ефекту багатократного розсіяння в
зразках, внеску від розсіяння нейтронів повітрям і т.п.
3.6.1. Моделювання експериментів з використанням методу зсуву середньої
енергії нейтронів фільтрованого пучка
Для проведення моделювання за даною методикою, було створено
вхідний MCNP-файл.
У вхідному файлі чітко вказано:
•

в табличному вигляді джерело нейтронів – спектр фільтра з

середньою енергією 59 кеВ (див. рис. 3.9);
•

розміри захисних баків відсіків А та Б ГЕК-8, наповнених

залізним скрапом і розчином борної кислоти у воді;
•

параметри та матеріали зразків-розсіювачів С та СН2 та

досліджуваного зразка 52Cr;
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•

параметри лічильника LND-271 та його захисту зі свинцю (2 см)

та аморфного бору з парафіном (3 см).
Загальний вигляд геометрії експерименту представлено на рис 3.9.
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Рис. 3.9. Загальний вигляд геометрії ГЕК-8.
У збільшеному вигляді відсік Б представлено на рисунку 3.9а
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Рис. 3.9а. Зразок-розсіювач, досліджуваний зразок та детектор нейтронів.
1 – виносний коліматор, 2 – зразок-розсіювач, 3 – досліджуваний зразок, 4 –
детектор нейтронів.
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Після створення вхідного MCNP-файлу було проведено розрахунки, з
яких отримано спектри розсіяних нейтронів при різних кутах розсіяння та
зроблено ряд висновків, про які буде сказано в наступних пунктах.
З допомогою MCNP 4С-моделювання отримано спектри розсіяних
нейтронів на розсіювачах С та СН2 під кутами 15, 20, 25 та 30º. На рис. 3.13
та 3.14 представлено, яку саме енергетичну область досліджуваного
резонансу

52

Cr будуть «охоплювати» спектри розсіяних нейтронів при

розсіянні на поліетилені СН2 та вуглеці С.
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Рис. 3.13. Повний нейтронний переріз 52Cr та спектри розсіяних нейтронів
під кутами 15, 20, 25º та 30º після розсіювача СН2.
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Рис. 3.14. Повний нейтронний переріз 52Cr та спектри розсіяних нейтронів
під кутами 15, 20, 25 та 30º після розсіювача С.
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3.7. Підбір товщини для зразків-розсіювачів С та СН2 та багатократні
процеси розсіяння в них
Як було сказано в попередньому пункті 3.5, в якості розсіювачів обрано
вуглець С та поліетилен СН2. Наступним етапом розробки методики є підбір
товщини цих розсіювачів. Частина нейтронів фільтрованого пучка взаємодіє
з атомами розсіювачів, а деякі нейтрони можуть повторно розсіятись – таким
чином створюється потік багатократно розсіяних нейтронів із помітно
нижчою енергією,

ніж

при першому розсіянні.

Як

відомо,

ефект

багатократного розсіяння залежить від товщини розсіювача: чим тонший
зразок, тим менше процесів багатократного розсіяння відбувається в ньому.
При цьому потрібно враховувати, чи достатня кількість однократно
розсіяних

нейтронів,

з

допомогою

яких

виконується

експеримент.

Основними умовами для вибору товщини є:
1. Достатньо інтенсивний пучок розсіяних нейтронів.
2. Співвідношення однократно розсіяних нейтронів до багатократних
повинно бути якомога більшим (не менше одиниці).
3. Постановка експерименту по зсуву енергії фільтрованих нейтронів за
рахунок їх розсіяння проводиться без спеціальної вакуумної камери
розсіяння, тому необхідно визначити вплив присутності повітря при
проведенні цього експерименту.
3.7.1. Зразок-розсіювач СН2 та багатократні процеси розсіяння у ньому
Для підбору оптимальної товщини для розсіювача поліетилену, яка б
задовольняла вище перерахованим умовам, за допомогою MCNP 4C було
отримано набір спектрів розсіяних нейтронів (рис. 3.15) для різних
розсіювачів СН2 з товщинами: 1,13, 4,52, 9,04, 13,56 та 18,08 мм. Кут
розсіяння 20º. Розрахунки проводились коли у просторі експерименту (відсік
Б) повітря присутнє.
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Рис. 3.15. Спектри розсіяних нейтронів на поліетилені СН2. Кут
розсіяння 20º. Товщини розсіювача 1,13, 4,52, 9,04, 13,56 та 18,08 мм.
В спектрах розсіяних нейтронів присутні піки від розсіяння на водні та
вуглеці, що містяться в складі розсіювача СН2: при енергіях 51,6 кеВ та
58 кеВ відповідно.
Нейтрони в області енергії 0 – 45 кеВ є багатократно розсіяними
нейтронами, а нейтрони в межах енергій 45 – 60 кеВ – однократно розсіяні
нейтрони, що розсіюються під кутом θ = 20º.
Для кожного із спектрів було знайдено суму

S бк багатократно

розсіяних нейтронів в області енергій 0 – 45 кеВ, а також кількість S ок
однократно розсіяних нейтронів в діапазоні енергії 45 – 60 кеВ. Отримані
величини представлено в таблиці 3.3.
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Таблиці 3.3. Відносні інтенсивності однократно S ок та багатократно S бк
розсіяних нейтронів під кутом 20º.

( n ) CH 2

S бк

0 – 45 кеВ

СН2 –

СН2 –

СН2 –

СН2 –

СН2 –

1,13 мм

4,52 мм

9,04 мм

13,56 мм

18,08 мм

0,15

0,61

1,21

1,82

2,42

0,80

3,22 (3,18)*

5,85

6,99

6,94

1,95

4,73 (4,72)*

5,06

4,09

2,95

2,4

1,5 (1,48)*

0,9

0,6

0,4

S ок

45 –
60 кеВ
S ок / S бк

*В дужках представлено відповідну інтенсивність, коли в просторі
експерименту (відсік Б) повітря відсутнє.
Результати розрахунків, наведені в табл. 3.3, вказують, що для товщин
1,13, 4,52 та 9,04 мм інтенсивність S ок однократно розсіяних нейтронів
послідовно збільшується, а для товщин 13,56 мм та 18,08 мм інтенсивність

S ок починає зменшуватись. Відношення S ок / S бк для розсіювачів товщиною
1,13, 4,52 мм та 9,04 мм складає 2,4, 1,5 та 0,9 відповідно. З проведених
розрахунків перевагу за співвідношенням S ок / S бк має зразок СН2 товщиною
1,13 мм. Але інтенсивність однократно розсіяних нейтронів в зразку СН2
товщиною 4,52 мм в 2,4 рази більша, ніж для зразку СН2 товщиною 1,13 мм.
В зв’язку з цим для експерименту було обрано розсіювач СН2 товщиною
4,52 мм. Кількість ядер вуглецю в такому зразку відповідає товщині
реакторного графіту в 2 мм. Використовуючи такі два зразки СН2 та С,
можна окремим виміром визначити вклад розсіяних нейтронів на водні в
зразку СН2.
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Розрахунки без повітря при товщині розсіювача 4,52 мм вказують на
незначний внесок в реєстрацію нейтронів наявності повітря в просторі
експерименту.
3.7.2. Зразок-розсіювач С та багатократні процеси розсіяння у ньому
Оскільки постановка експерименту передбачає визначення кількості
розсіяних нейтронів від ядер вуглецю в зразку розсіювачі СН2, тому потрібно
проаналізувати особливості процесів однократно, багатократно розсіяних
нейтронів та вплив повітря на ці процеси. На рис. 3.16 наведено розрахункові
спектри розсіяних нейтронів на вуглеці з товщинами 2, 4, 8, 10, 20 та 40 мм.
Кут розсіяння 20º. Як і у випадку з розсіювачем СН2, розрахунки
проводились, коли у просторі експерименту (відсік Б) повітря присутнє.
простір експеримекнту - повітря

Відносна інтенсивність

4,5
4,0

Кут - 200

3,5
3,0
2,5
2,0

Розсіювач - С

5
6

2 мм (1)
4 мм (2)
8 мм (3)
10 мм (4)
20 мм (5)
40 мм (6)

4
3

2

1,5

1

1,0
0,5
0,0

20

30

40

50

60

Енергія нейтронів, кеВ

Рис. 3.16. Спектри розсіяних на вуглеці нейтронів під кутом 20°.
Товщини розсіювачів С – 2, 4, 8, 10, 20 та 40 мм.
Для

кожного

з

отриманих

спектрів

знайдено

інтенсивність

багатократно розсіяних нейтронів (28 – 53 кеВ), а також інтенсивність
однократно розсіяних нейтронів в діапазоні енергії 53 – 60 кеВ. Отримані
величини представлено в таблиці 3.4.
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Таблиці 3.4. Відносна інтенсивність однократно

та багатократно

розсіяних нейтронів.

(n ) C

28 –
53 кеВ
S бк

53 –
61 кеВ
S ок
S ок / S бк

С–

С–

20 мм

40 мм

0,39

0,78

1,55

0,53
(0,51)*

0,92

1,10

1,80

1,75

1,96

1,59

С – 2 мм

С – 4 мм

С – 8 мм

С – 10 мм

0,08

0,16

0,31

0,12
(0,07)*

0,22

0,43

0,72

1,16

3,27

2,70

0,43
*

(0,36)

3,58
(8,57)*

1,34
(1,34)*
2,53
(2,63)*

*В дужках представлено відповідну інтенсивність, коли в просторі
експерименту (відсік Б) повітря відсутнє.
З таблиці 3.4 видно, при збільшенні товщини розсіювача до 20 мм
інтенсивність однократно S ок розсіяних нейтронів (53 – 60 кеВ) збільшується.
Для товщини 40 мм, інтенсивність цих S ок нейтронів починає зменшуватись.
Для розсіювачів товщиною 2 мм, 10 мм та 20 мм, відношення S ок / S бк
розсіяних нейтронів становить ~3.6, ~2,5 та ~2, відповідно. З проведених
розрахунківвидно, що перевагу має зразок С товщиною 2 мм, але кількість
однократно розсіяних нейтронів в зразку С товщиною 10 мм в ~3 рази більше
ніж в зразку С товщиною 2 мм.
Вплив повітря розраховано для двох товщин 2 мм та 10 мм. Для
товстого зразка графіту цей вплив майже не відчувається, але він досить
відчутний для тонкого зразка – внесок багатократного розсіяння від
повітряного стовпа в детектор складає 58 %.
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Таким чином, для врахування внеску від розсіяних нейтронів на ядрах
вуглецю, що містяться в складі розсіювача СН2, було обрано вуглець С
товщиною 10 мм.
На рис. 3.17 представлено спектри з рис. 3.16, але область енергії 20 –
53 кеВ представлено у збільшеному вигляді, щоб оцінити спектри
багатократно розсіяних нейтронів.
простір експеримекнту - повітря
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Рис. 3.17. Розрахункові спектри нейтронів (MCNP 4С), розсіяних на
вуглеці товщиною 2, 4, 8, 10, 20 та 40 мм.
З рис. 3.17 видно, що у спектрах розсіяних нейтронів ліва частина
починається приблизно з 20 кеВ. Така форма спектру свідчить про процеси
багатократного розсіяння нейтронів у зразку-розсіювачі. При енергіях 38 –
53 кеВ для всіх досліджуваних розсіювачів, присутня поличка – цей ефект
пов'язаний з двохкратним розсіянням. При енергії 30 – 38 кеВ (розсіювачі 10,
40 мм) спостерігається процес трикратного розсіяння, нижче 30 кеВ –
чотирьохкратне і навіть п’ятикратне розсіяння. Процеси трьохкратного
розсіяння у спектрі нейтронів після розсіювача 2 мм майже не помітні на
відміну від інших розсіювачів. На завершення в табл. 3.5 наводимо
орієнтовні співвідношення між однократними, двократними та трикратними
процесами в залежності від товщини розсіювачів вуглецю.
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Таблиця 3.5.

Орієнтовні

співвідношення

між

однократними,

двократними та трикратними процесами в залежності від товщини
розсіювачів з вуглецю.

Товщина, мм

(n ) C

Однократно

Двократно

Трикратно

розсіяні

розсіяні

розсіяні

нейтрони

нейтрони

нейтрони

(53-61 кеВ)

(35,2-52,9 кеВ)

(27,99-35,1 кеВ)

2

0,08

1

0,24

0,04

4

0,16

1

0,25

0,05

10

0,39

1

0,30

0,09

40

1,55

1

0,43

0,19

З приведених співвідношень в табл. 3.5 видно, що для зразка вуглецю
товщиною 2 мм величина (n ) C рівна 0,08, для якого співвідношення одно-,
дво- та трикратного розсіяння рівне як 1:0,24:0,04. Тобто, навіть для такого
тонкого зразка вклад двократного розсіяння складає 24 %.
Як висновок можна сказати, що оптимальною для розсіювача СН2 є
товщина 4,52 мм. Відповідним по кількості ядер С в СН2 є розсіювач вуглецю
товщиною 2 мм, але насправді було використано С товщиною 10 мм. Цей
вибір обумовлено тим, що кількість S ок однократно розсіяних нейтронів в
порівняні з 2-х мм зразком більша в ~3 рази, а також важливим є те, що
внесок від повітряного стовпа при товщому зразку майже не помітний в
порівнянні з тонким зразком (2 мм), величина якого складає 58 %.
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3.8. Параметри зразків 52Cr та їх характеристики
Для виготовлення досліджуваних зразків

52

Cr використовувався

металевий порошок, ізотопний склад якого наведено в табл. 3.6.
Таблиця 3.6. Ізотопний склад зразків 52Cr.
Cr-52, %

Cr-50, %

0,99300,0005

0,00100,0001

Порошок

52

Cr-53, %

Cr-54, %

0,0050 0,0004

0,00100,0001

Cr згідно паспорту в своєму складі має наступні хімічні

домішки інших нуклідів: 0,0048% – міді; 0,005% – заліза; 0,006% – нікелю;
0,001% – кальцію; менше 0,005% – магнію; 0,003% – натрію; 0,009% – калію;
0,005% – марганцю; менше 0,005% – алюмінію та 0,006% – кремнію.
Параметри зразків-розсіювачів (С та СН2) та досліджуваного зразка

52

Cr

представлено в табл. 3.7.
Таблиця 3.7. Параметри зразків-розсіювачів С та СН2 та досліджуваного
зразка 52Cr.
Cr-52(2)
Cr-52(1)
0,0170±
0,03024
0.0001
0,01731±
0.00013
Mk+Cr=12,4822 MCr=18,4756
MCr=10,5671±
0,0001
30
30,00±0,05
d=2,9cm

С1

С2

СН2 – 1

СН2 – 2

n,
яд/б

0,0870±
0.0003

0,0880±
0.0003

0,0180±
0.0001

0,0180±
0.0001

m, г

12,1980±
0,0001

12,4179±
0,0001

2,8929±
0,0001

2,8913±
0,0001

d,
мм

30,00±
0,05

30,00±
0,05

30,00±
0,05

30,00±
0,05

x,
мм

10,02±
0,01

10,22±
0,01

4,52±
0,01

4,52±
0,01

5,00±0,01
xCr=0,453cm

ρ,
г/см3

1,720±
0,006

1,720±
0,006

0,905±
0,004

0,905±
0,004

3,30±0,01

7,5

3,55
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3.9. Постановка експериментів з визначення набору проходжень,
отриманих на фільтрі з середньою енергією 59 кеВ
3.9.1. Лічильники нейтронів
Під час проведення вимірів повних нейтронних перерізів

52

Cr при

енергіях від 58,6 кеВ до 44,2 кеВ було використано два типи лічильників:
водневий за протонами віддачі LND-281 та Не-3-лічильник – СНМ-17.
Не-3 – лічильник [28].
Лічильники, заповнені Не-3 (гелієві лічильники або Не-3 лічильники),
доцільно використовувати для нейтронів в діапазонах енергій від теплових
до швидких (до ~ 2 МеВ). Основною перевагою цих лічильників є відносна
нечутливість до γ-випромінювання – відліки від нейтронів та гамма-квантів в
спектрі рознесені та легко відділяються одні від одних. До недоліків слід
віднести сильну (~1/Е) залежність ефективності реєстрації до теплових та
епітеплових нейтронів.
Робота Не-3 лічильника базується на реакції:
3

He  n  p  T  Qr  E n ,

де
Еn – енергія фільтрованих нейтронів;
Qr – енергія реакції, яка разом з енергією нейтрона ділиться між
продуктами реакції обернено пропорційно масам продуктів згідно з законом
збереження імпульсу.
Енергія реакції Qr дорівнює 764 кеВ, тому, якщо нейтрони теплові, то
згідно із законом збереження імпульсу, протону дістанеться ~3/4Qr, а
тритону відповідно ~1/4Qr. Енергія нейтрона додається до енергії Qr реакції,
а потім сумарна енергія розподілиться у вигляді кінетичної енергії продуктів
реакції. Далі кінетична енергія продуктів реакції буде витрачена на іонізацію
робочої речовини лічильника (тобто Не-3). Прикладене до лічильника
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електричне поле буде розтягувати утворені внаслідок іонізації електрони та
іони до відповідних електродів. Оскільки електрони більш рухливі ніж іони,
то вони, рухаючись до аноду, будуть на своєму шляху іонізувати інші атоми
гелію, утворюючи таким чином додаткові електрони (ефект газового
підсилення). Зібраний на електродах лічильника заряд за допомогою
зарядово-чутливого попереднього підсилювача (ЗЧПП) перетворюється в
електричний імпульс, амплітуда якого буде пропорційна енергії, що її
продукти реакції залишили в чутливому об’ємі лічильника (саме тому
лічильник називається пропорційним). Таким чином амплітуди імпульсів з
лічильника будуть групуватися навколо енергії Qr+ Еn, створюючи
гаусоподібний пік, центр якого відповідатиме сумарній кінетичній енергії
продуктів реакції. Але така функція відгуку 3Не –лічильника утворилася б у
лічильнику нескінченного об’єму, тобто без урахування крайових та
стіночних ефектів. У наявних же лічильниках частина протонів та тритонів
досягне стінок лічильника до того, як витратить на іонізацію всю кінетичну
енергію, тому й реальна функція відгуку, а значить і апаратурний спектр,
буде виглядати дещо по іншому, тобто крім піка будуть ще дві полички, які
відповідатимуть енергіям, що залишили в лічильнику протон та тритон. На
рис. 3.21 представлено апаратурний спектр з 3Не –лічильника (СНМ-17), де
піки в ~ 860 та ~ 905 каналах відповідають за реєстрацію теплових нейтронів
Qr, та фільтрованих нейтронів з енергією 59 кеВ відповідно.
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Рис. 3.21. Апаратурний спектр отриманий за допомогою Не-3лічильника, який опромінювався фільтрованими нейтронами з середньою
енергією 59 кеВ.
Водневий пропорційний лічильник [28].
Принцип роботи водневих лічильників базується на, так званому,
методі реєстрації ядер віддачі. Як відомо, при пружному розсіянні нейтронів
виникають ядра віддачі, енергія яких ЕА зв’язана з початковою енергією Е
нейтронів, кутом φ між траєкторіями руху нейтрона до розсіяння та
напрямком руху ядра віддачі та масовим числом ядра віддачі А:
EA 

4A
E cos 2 
2
(1  A)

(3.2)

Велике значення має вибір речовини, на ядрах якого будуть
розсіюватись нейтрони. Очевидно, що найкраще використовувати самі легкі
елементи, омкільки із співвідношення (3.2) видно, що чим ближче А до
одиниці, тим більшу енергію мають ядра віддачі, та, крім того, у легких
елементів переріз розсіяння має більш просту залежність від енергії
нейтронів, що полегшує інтерпретацію результатів. Найчастіше в якості
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робочої речовини використовують водень, але інколи використовують й інші
речовини (дейтерій, гелій). Якщо пробіг ядра віддачі не вкладається в
геометричні розміри лічильника, то реєструється імпульс меншої енергії; цей
ефект називають стіночним ефектом лічильника. Для зменшення впливу
стіночного ефекту лічильники наповнюють газом під можливо більшим
тиском, що одночасно сприяє підвищенню ефективності лічильника, а також
додають суміш газів (наприклад, ксенон) або багатоатомні гази (типу метан
СН4), які збільшують швидкість дрейфу електронів і прискорюють їх
збирання.
Конструкційно,

водневий

лічильник

являє

собою

тонкостінний

металічний циліндр, герметично закритий з торців газощільним ізолятором,
по осі якого натягнута тонка металічна нитка (анод). Діаметр циліндра
(катода) в залежності від призначення лічильника може змінюватися в доволі
широких межах, але анод має мати діаметр 0,02 – 0,03 мм. В якості металу
аноду рекомендується використовувати нержавіючу сталь, при цьому
поверхня нитки має бути гранично однорідною по формі (тобто не мати
ніяких дефектів).
Головною перешкодою у роботі наповненого воднем лічильника є його
чутливість до γ-випромінювання за рахунок електронів, які вибиваються γквантами із газового середовища та стінок електродів лічильника. За
формою, спектр від γ-квантів – різко падаюча функція від амплітуди
імпульсів. Спектр γ-квантів простягається приблизно до 120 кеВ, а при
реєстрації нейтронів вище 120 кеВ вплив γ-квантів значно зменшується або
навіть ліквідується. Наявність та реєстрація лічильником γ-квантів, що
супроводжують нейтронний пучок, деформує спектр протонів віддачі
підвищенням відліків при зменшенні амплітуди реєстрації.
При вимірюванні спектрів моноенергетичних нейтронів за допомогою
водневих лічильників теоретично повинні отримуватися апаратурні спектри
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у вигляді прямокутної полички. Реально поличка розмазується як роздільною
здатністю апаратури (спектрометра), так і шириною самої нейтронної лінії,
яка насправді є тільки умовно моно енергетичною. Приклад спектрів
протонів віддачі, отриманих з використанням водневого пропорційного
лічильника (далі апаратурні спектри) представлено на рисунку 3.22.
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Рис. 3.22. Спектр протонів віддачі, отриманий за допомогою
водневого пропорційного лічильника LND-281.
Врахування

внеску γ-квантів

проводять з

додаткових вимірів,

перекриваючи нейтронний пучок зразком поліетилену, який розсіюючи
нейтрони, майже не поглинає γ-кванти.
На рис. 3.22 зображені спектри прямого пучка (DB), спектр пучка,
перекритого поліетиленом, тобто спектр γ-квантів (РЕ) та різниця цих
спектрів, так званий спектр ефекту (DB-PE). Як видно з рисунку, спектр
прямого пучка досить далекий від прямокутної сходинки, особливо на
початку спектру. Це відбувається, в першу чергу, за рахунок реєстрації не
тільки протонів віддачі, а також електронів, пов’язаних з реєстрацією γквантів. Область енергії реєстрації нейтронів протонним лічильником від
декількох кеВ до 1 МеВ.
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3.9.2. Параметри лічильників
У експерименті для визначення набору перерізів при різних енергія
було використано водневий пропорційний лічильник LND-281 та для
моніторування нейтронного та γ-фону використовувався Не-3 лічильник.
Параметри цих лічильників представлено в таблиці 3.8.
Таблиця 3.8. Параметри водневого (LND-281) та Не-3 (СНМ-17)
лічильників.
СНМ-17

LND-281
Наповнення
лічильника

H + CH4 + N2

3

Не (97%) + Аr (3%)

Тиск

3240 торр

4 атм

Діаметр, мм

38,1

18,5 (макс.)

Довжина, мм

254

250±2

Ефективна довжина,
мм
Матеріал корпуса

177,8

220

нержавіюча сталь

нержавіюча сталь

(катода)
Напруга, В

2500
15 (60 кеВ)

σtot, б

13 (100 кеВ) – 4,5
(1000 кеВ)

Робочий діапазон,
кеВ

10 - 300

1200(пропорційний
режим)
5 (60 кеВ)
4 (100 кеВ)
8 (20 кеВ) –
3 (2000 кеВ)
0-2000
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3.9.3. Боротьба із γ-фоном. Фон та фонові виміри
Як було сказано в пункті 3.9.1, у водневих лічильниках спектр γ-квантів
простягається приблизно до 120 кеВ, а в методиці по визначенню параметрів
резонансу 52Cr використовується фільтр з середньою енергією 59 кеВ. Тому,
при відпрацюванні методики було звернуто значну увагу на вплив γ-фону.
Установка УКР-3 знаходиться у відсіку Б (див. рис. 2.1.3. Розділ 2), де
відстань від розсіювача до детектора становить 40 см (умови “поганої”
геометрії експерименту), тобто всі нейтрони та γ-кванти, перерозсіяні за
рахунок конструкційних матеріалів та стінок відсіку Б, можуть потрапити у
детектор. Для зменшення такого фону було вирішено змонтувати масивний
захист детектора. Лічильник був оточений захистом зі свинцю та борованого
парафіну товщиною 15 та 10 мм відповідно. Зовнішній діаметр захисту
детектора становив 90 мм. Після аналізу проведених вимірів виявилось, що в
детектор продовжує потрапляти велика кількість перерозсіяних γ-квантів. В
зв’язку з цим, свинцю та борованого парафіну в захисті лічильника було
збільшено вдвічі (30 мм та 20 мм відповідно). Діаметр нового захисту
становив 140 мм. Отримані спектри відгуків γ-квантів з детектора за
протонами віддачі (LND-281), який знаходився в захистах 90 та 140 мм та їх
відношення представлено на рис. 3.23 суцільною кривою. Кут розсіяння 20°,
розсіювач-СН2, на шляху розсіяних нейтронів встановлено алюмінієвий
контейнер.
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Рис. 3.23. Спектри відгуків детектора нейтронів на γ-кванти та їх
відношення для розсіювача СН2(4,52 мм) для захисту детектора діаметром
90 мм та 140 мм.
Таким чином, збільшення захисту детектора на ~25 мм призвело до
зменшення γ-фону в 2-3 рази в межах каналів 200 – 550 (саме в цих каналах
реєструються протони віддачі від фільтра 59 кеВ).
3.10. Моніторування нейтронного пучка та γ-фону
Для відстеження відносної зміни потужності реактора в якості монітора
нейтронів та γ-квантів було використано Не-3 лічильник (СНМ-17).
Доцільність використання саме Не-3 лічильника пов’язана із тим, що
відліки від нейтронів та γ-квантів в спектрі рознесені (див. рис. 3.21), тобто
легко слідкувати за стабільністю нейтронного та γ-потоків. Оскільки
недоліком таких лічильників є велика чутливість до фонових (теплових)
нейтронів, лічильник було огорнуто кадмієм товщиною 0,1 мм; він був
встановлений у відсіку Б біля коліматора, що йде з відсіку А у відсік Б, та
поміщений у свинцевий захист. В результаті порівняння декількох різних
спектрів відгуків детектора отриманих Не-3 лічильником, було встановлено,

75

що в межах статистичних похибок вони співпадають, що свідчить про
стабільність нейтронного пучка та γ-фону.
3.11. Постановка експериментів по визначенню проходжень (перерізів)
52

Cr в області енергії нейтронів 44 – 55 кеВ

Виміри проходжень (перерізів) зразка 52Cr 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 3.24.
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Рис. 3.24. Принципова схема постановки експерименту для визначення
проходжень 52Cr при різних енергіях розсіяних нейтронів.
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3.12. Розвиток методики первинної обробки експериментальних
даних та проведення вимірів
3.12.1. Початковий варіант постановки експерименту
На перших етапах розробки методики з визначення повних
нейтронних перерізів із використанням методу зсуву середньої енергії
нейтронів фільтрованого пучка експериментальна задача полягала в
тому, щоб залежно від кута розсіяних нейтронів фільтрованого пучка
визначити пропускання зразка

52

Cr для нейтронів, що розсіялись

атомами водню [29]. Саме водень забезпечує відчутну зміну початкової
енергії фільтрованих нейтронів. Але, як відомо, водень у чистому
вигляді використовувати проблематично, тому було обрано розсіювач
СН2, а для врахування ефекту від розсіяних нейтронів на вуглеці, що
міститься у складі СН2, додатково в цикл вимірювань було введено
вимірювання з розсіювачем із вуглецю. Товщини розсіювачів було
підібрано таким чином, щоб кількість ядер вуглецю у зразках С та СН2
була однаковою.
H

2
У такому випадку проходження TCr зразка

52

Cr буде мати

наступний вигляд:

T

H2
Cr



C
2
N CH

N
Cr
 Al
Cr  Al
CH 2
C
N Al
 N Al

,

(3.3)

де,

N CrCH2Al

– число

нейтронів,

зареєстрованих

лічильником,

розсіяному на СН2 пучку встановлено досліджуваний зразок
знаходиться в алюмінієвому контейнері;

коли
52

на

Cr, що
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CH 2
N Al

– число

нейтронів,

зареєстрованих

лічильником,

коли

на

розсіяному на СН2 пучку встановлено алюмінієвий контейнер;
C
N Cr
нейтронів, зареєстрованих лічильником, коли на
 Al – число

розсіяному на С пучку встановлено досліджуваний зразок

52

Cr, що

знаходиться в алюмінієвому контейнері;
C
N Al

– число нейтронів, зареєстрованих лічильником, коли на розсіяному

на С пучку встановлено алюмінієвий контейнер.

H

2
Для визначення пропускання TCr за формулою (3.3) потрібно, щоб

виконувались дві умови:
Перша умова – кількість ядер вуглецю має бути однаковою у двох
зразках-розсіювачах СН2 та С. Так, при використанні розсіювача СН2
товщиною 4,52 мм товщина розсіювача С має бути 2 мм.
Друга умова – γ-фони мають бути однаковим при використанні двох
зразків-розсіювачів СН2 та С.
Чи можливо забезпечити виконання цих двох умов експериментально?
Відносно першої умови слід зазначити, що при використанні розсіювача
вуглецю товщиною 2 мм, пропускання якого для енергії 59 кеВ становить
0,92, розсіюється лише 8 % від початкового потоку фільтрованих нейтронів.
Іншими словами, при використанні такого розсіювача для забезпечення
хорошої статистики потрібно проводити довготривалі вимірювання. Якщо,
наприклад, використовувати зразок вуглецю у 5 разів товщий, то можливо
підвищити світлосилу цих вимірів приблизно в 5 разів.
Щодо другої умови, то використовуючи достатньо товстий зразок
поліетилену на шляху розсіяних нейтронів до детектора (LND-281), можна
висіяти з пучка всі нейтрони та оцінити вклад γ-квантів, що реєструються
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детектором (про це детально буде описано нижче). На рис. 3.25 наведено
спектри відгуків детектора нейтронів для γ-квантів при використанні
розсіювачів СН2 (4,52 мм) та С (2 мм) n=0,017166 ат. С/б; кут розсіяння 200,
на шляху розсіяних нейтронів встановлено алюмінієвий контейнер, захист
лічильника із зовнішнім діаметром 140 мм. До 500 каналу відношення цих
спектрів майже не змінюється і складає 1,45, тобто γ-фон від СН2 розсіювача
більший на 50% ніж при використанні розсіювача С. Така ж ситуація
спостерігається, коли на шляху розсіяного пучка нейтронів встановлено
зразок 52Cr.
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Рис. 3.25. Спектри відгуків детектора нейтронів від фонових γ-квантів
для розсіювачів СН2 (4,52 мм) та С (2 мм) та їх відношення.
Таким чином, навіть якщо забезпечити виконання першої умови, то
виконання другої, як показав експеримент, виконати неможливо – γ-фони
при використанні різних зразків-розсіювачів неоднакові.
Висновок із цих методичних розробок: такий підхід, а також формула (3.3)
H

2
не можуть бути використані для визначення проходжень TCr . У зв’язку з

цим у вимірювальний цикл було введено виміри γ-фону при використанні
розсіювачів СН2 та С, а також коли на шляху “розсіювач-детектор”
встановлено зразок хрому або алюмінієвий контейнер. Було також вирішено
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збільшити товщину розсіювача С до 10 мм, щоб підвищити потік розсіяних
нейтронів.
Товщина розсіювача СН2 = 4,52 мм є оптимальною, оскільки аналіз
показав, що при подальшому збільшенні товщини розсіювача потік розсіяних
нейтронів починає зменшуватись за рахунок збільшення внеску багатократно
розсіяних нейтронів у зразку-розсіювачі.

3.12.2. Удосконалення початкового варіанту обробки
Формулу 3.3 було дещо вдосконалено. Було вирішено збільшити
товщину розсіювача С в ~5 разів з метою підвищення світлосили вимірів та
ввести в робочий цикл виміри γ-вкладу в спектри нейтронів (фонові виміри
для різних розсіювачів). Для визначення таких імпульсів існує методика
повного висіювання фільтрованого пучка нейтронів (на рівні 93 – 98 %) за
допомогою поліетилену (РЕ). Цей висіювач – РЕ розміщується так, щоб він
перекривав розсіяний пучок нейтронів, що потрапляє в детектор. Звичайно,
РЕ висіює і γ-кванти, які летять із розсіювача прямо в детектор, але ці γкванти складають дуже малий відсоток від тих γ-квантів, що летять від
повітряного

стовпа,

конструкційних

матеріалів

та

розсіювача,

які

знаходяться на пучку нейтронів. Не виключено, що значна частина γ-квантів
розсіюється від стінок захисту установки і проникає у детектор.
Кількість робочих циклів для СН2- та С-розсіювачів може бути різною,
тому вводимо експозиції tCH2 та tС для кожного із розсіювачів.
Слід підкреслити, що в новому підході для визначення величини
H

2
проходження TCr внесок розсіяних нейтронів від ядер вуглецю повинен

відповідати кількості ядер С в зразку розсіювачі СН2 (4,52 мм), а саме
n1=0,01789 яд.С/б. Але, як було вказано вище, ми використовували розсіювач
вуглецю С товщиною n2=0,08583 яд.С/б (10 мм товщина розсіювача, що в
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4,8 раз більше ядер С, ніж в зразку СН2). З цієї причини вводяться величини
k1 та k2 – коефіцієнти нормування на кількість ядер вуглецю в розсіювачі СН2
відносно ядер вуглецю в розсіювачі С (10 мм).
В цьому випадку формула 3.3 буде мати наступний виглядає [30]:
CH 2
CH 2
( N Cr
 Al  PECr  Al ) 

tCH 2

TCrH 2 
(N

CH 2
Al

 PE

CH 2
Al

)

C
C
 k1  ( N Cr
 Al  PECr  Al )

tC
t CH 2
tC

 k 2  ( N  PE )
C
Al

C
Al

(3.4)

де,
tCH2 та tС – експозиції вимірів із розсіювачами СН2 та С відповідно.

N CrCH2Al

– кількість нейтронів, що пройшли крізь зразок

52

Cr (в

алюмінієвому контейнері) при використанні розсіювача СН2;
CH 2
N Al

– кількість нейтронів при наявності на пучку алюмінієвого

контейнера (прямий пучок) при використанні розсіювача СН2;
C
N Cr
 Al – кількість нейтронів, що пройшли крізь зразок

52

Cr (в

алюмінієвому контейнері) при використанні розсіювача С товщиною 10 мм;
C
N Al

– кількість нейтронів при наявності на пучку алюмінієвого

контейнера (прямий пучок) при використанні розсіювача С товщиною 10 мм;

PECrCH2Al

– кількість фонових нейтронів, що пройшли крізь зразок 52Cr

(в алюмінієвому контейнері) при використанні розсіювача СН2;
CH 2
PE Al
– кількість фонових нейтронів при наявності на пучку

алюмінієвого контейнера при використанні розсіювача СН2;
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PECrC  Al

– кількість фонових нейтронів, що пройшли крізь зразок 52Cr

(в алюмінієвому контейнері) при використанні розсіювача С товщиною
10 мм;
C
PE Al

– кількість фонових нейтронів при

наявності на

пучку

алюмінієвого контейнера при використанні розсіювача С товщиною 10 мм;
H2
N Cr
 Al – кількість

нейтронів,

що

пройшли

крізь

зразок

52

Cr

(в

алюмінієвому контейнері), якщо б використовувався розсіювач Н2;

N AlH 2 – кількість нейтронів при наявності на пучку алюмінієвого
контейнера (прямий пучок), якщо б використовувався розсіювач Н2;
k1, k2 – коефіцієнти, що визначають відношення потоків розсіяних
нейтронів вуглецем із розсіювача СН2 до нейтронів із розсіювача С (10 мм)
при вимірах зразків:

52

Cr в алюмінієвому контейнері та порожнього

алюмінієвого контейнера (прямий пучок) відповідно.
У першому наближенні для коефіцієнтів k1 та k2 можна записати:
k1  (

nCCH 2
nCCH 2
,
)
k

(
) Al ,
52
2
nC10 мм Cr  Al
nC10 мм

де nCCH , nC10 мм - кількості ядер вуглецю в СН2-розсіювачі та в розсіювачі С
2

(10 мм) відповідно. Наявність зразка

52

Cr в алюмінієвому контейнері та

порожнього Al контейнера на пучку розсіяних нейтронів не буде суттєво
впливати на величини коефіцієнтів k1 та k2, тому можемо вважати, що k1 ≈ k2.
Так, при використанні розсіювача СН2 (4,52 мм) та розсіювача С (10 мм)
оцінка чисельного значення коефіцієнтів k1 та k2 дає величину

k1  k 2 

0,01789 ядерС / б
 0,2.
0,08583ядерС / б

Для точного визначення коефіцієнтів k1 та k2 слід враховувати поглинання
та багатократне розсіяння нейтронів у зразках-розсіювачах; для цього було
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використано два підходи: з використанням аналітичного виразу та за
допомогою програмного коду MCNP 4C.
Перший підхід. Для нейтронів з енергією 59 кеВ переріз розсіяння на
вуглеці складає σс=4,54 б, переріз радіаційного поглинання σn,γ=14 мкб, тому
можна вважати, що повний нейтронний переріз σtot ≈ σс.
Якщо використовувати “тонкі” зразки, коли n1σс≤0,1 та n2σс≤0,1, тоді k1≈
k2≈n1/n2. Для більш товстих зразків вуглецю, коли не виконуються
вищезгадані умови,

k1  k2 

e
e

n1 c

n2 c

e



n1 c
cos



n2 c
cos

e

,

(3.5)

деθ – кут розсіяння.
Формулу (3.5) легко отримати розраховуючи потік розсіяних під кутом θ
нейтронів, що летять в детектор площею Sdet, який знаходиться на відстані L
від центра розсіювача. Більш докладно це описано в роботі [31].
Другий підхід. Для розрахунків із використанням коду MCNP 4С було
змодельовано геометрію експерименту, близьку до реальної: точно вказано
розміри зразків-розсіювачів С та СН2, розміри досліджуваного зразка

52

Cr в

алюмінієвому контейнері, параметри детектора та його захисту. В якості
джерела нейтронів використовувався фільтр з середньою енергією 59 кеВ.
Нейтронний спектр фільтра розраховувався за допомогою програмного
пакета FILTER 7 [26].
Спектри розсіяних нейтронів, отримані кодом MCNP 4C (кут розсіяння
20º), наведено на Рис. 3.26. Криві 1 та 2 – спектри розсіяних нейтронів на
зразках вуглецю з товщиною 10 та 2 мм відповідно. Моделювання
проводилось у припущенні, що в просторі експерименту повітря відсутнє.
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Простір експерименту - без повітря
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Рис. 3.26. Розрахункові спектри розсіяних нейтронів під кутом 20º на
вуглеці для фільтра 59 кеВ.
Як видно з Рис. 3.26, піки 1 та 2 асиметричні - розтягнуті в бік менших
енергій; це обумовлено ефектом багатократного розсіяння в розсіювачах С.
Тому для визначення коефіцієнтів k1 та k2 було прийнято використовувати
відношення площ правих половинок піків. Отримані величини коефіцієнтів
k1 та k2 для кутів розсіяння 15, 20, 25 та 30º представлено в табл. 3.9.
Таблиця 3.9. Величини k1 та k2,отримані за допомогою програмного коду
MCNP 4C та з використанням аналітичного виразу (3.5).
Кут

Аналітичний

розсіяння,

MCNP 4С

вираз

град
k1

k2

<k>

k1≈ k2

15

0,28

0,27

0,28

0,28

20

0,28

0,27

0,28

0,28

25

0,27

0,27

0,27

0,28

30

0,29

0,29

0,29

0,28
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Розрахунки кодом MCNP 4С підтвердили припущення, що k1 ≈ k2. Також із
табл. 3.9 видно, що відмінність коефіцієнтів k1 та k2, отриманих за допомогою
MCNP 4С та аналітичного виразу, несуттєва і складає ~ 3 %. Аналіз,
проведений для визначення впливу точності знання коефіцієнтів k1 та k2 на
точність визначення проходження TCrH за формулою (3.4), показав, що зміна
2

H
величин k1 та k2 на 3 % може призводити до зміни проходження TCr 2 менше,

ніж на 1 %. Більш доцільним шляхом визначення величин k1 та k2 було
обрано використання аналітичного виразу (3.5), оскільки це суттєво
економило час порівняно із довготривалими розрахунками кодом MCNP 4С.
3.12.3. Другий варіант обробки [31, 32].
При використанні зразка-розсіювача СН2 експериментально визначається
проходження TCrCH зразка 52Cr, яке можна представити через TCrH та TCrC як:
2

CH 2
52
Cr

T

PC  T52CCr  PH  T52HCr



PC  PH

,

(3.6)

де

PC , PH – потік нейтронів, розсіяних під вибраним кутом θ на ядрах вуглецю

та водню, що містяться у складі двохкомпонентного зразка-розсіювача СН2;

T52HCr – проходження зразка

52

Cr для енергії нейтронів, що відповідають

енергії розсіяних нейтронів на ядрах водню (розсіювач СН2);

T 52CCr – проходження зразка

52

Cr для енергії нейтронів, що відповідають

енергії розсіяних нейтронів на ядрах вуглецю (розсіювач С).
H

Із співвідношення (3.6) можна визначити T 52 Cr :

T

H
52
Cr

Т

CH 2
52
Cr

PC CH 2
  (Т 52 Cr  Т 52C Cr )
PH

(3.7)
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Вираз (3.6) отримано для розсіювача СН2, у складі якого міститься
вуглецю стільки, скільки в однокомпонентному розсіювачі з вуглеця
товщиною 2 мм. Як було сказано в попередніх пунктах, реально в
експерименті для визначення проходження T HCr досліджуваного зразка
52

використовувався розсіювач з вуглецю товщиною 10 мм. Але і в такому
C

випадку формула (3.7) є вірною, оскільки величина проходження T 52 Cr
досліджуваного зразка при використанні розсіювача С товщиною 2 мм або
10 мм буде однаковою, відмінність лише у похибці визначення проходження,
яка для вуглецю С товщиною 2 мм буде гіршою.
Використовуючи формулу (3.7), легко розрахувати величину абсолютної
H
похибки пропускання T 52 Cr :

T

H
52
Cr

Для

PC 2
PC 2
PC 2
CH 2 2
CH 2
C
2
C
2
 (1   )  (T52 Cr )  (  )  (T52 Cr )  (T52 Cr  T52 Cr )  (  ) (3.8)
PH
PH
PH
визначення

проходження

T52HCr

досліджуваного

зразка

з

використанням виразу (3.7) невідомим є співвідношення PC / PH .
Спочатку було розглянуто однокомпонентний зразок-розсіювач. На
рис. 3.27 наведено спрощену схему експерименту. На розсіювач з вуглецю
товщиною х0 падає потік нейтронів ФН. Під кутом θ до початкового напрямку
нейтронів на відстані L від центру зразка-розсіювача розміщено детектор з
площею Sдет. Досліджуваний зразок розміщується між зразком-розсіювачем
та детектором. Яка частина потоку ФН потрапить в детектор?
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Sдет

L

С
Фн

θ

0 х х0

Рис. 3.27. Спрощена схема постановки експерименту для визначення потоків
розсіяних нейтронів під кутом θ. ФН – початковий потік фільтрованих
нейтронів; С – зразок-розсіювач; L – відстань від центру зразка-розсіювача до
детектора; Sдет – площа детектора.
Умови розрахунку: радіус пучка нейтронів rn набагато менший радіуса
зразка-розсіювача RС; L >> rn.
Такі умови дають змогу вважати, що в детектор потрапляють нейтрони,
розсіяні під кутом θ незалежно від місця розсіяння в зразку-розсіювачі.
Спочатку, для спрощення, було знехтувано перерізами поглинання
нейтронів в зразку-розсіювачі С, тобто Ctot  Cрозс.  C .
Диференційне рівняння для потоку розсіяних нейтронів під кутом θ, які
потрапили в детектор площею Sдет:

C

dP  ФH  e

 nC C x

( x x)
 nC C/ 0
d () Sдет
cos 
 nc 
 2 dx  e
,
d
L

(3.9)

де nС – кількість ядер зразка-розсіювача з вуглецю в 1 см3; ФH – початковий
потік нейтронів; C , C/ – поперечні перерізи взаємодії нейтронів з ядрами
розсіювача з вуглецю до та після розсіяння відповідно;

d ( )
–
d

диференційний

переріз розсіяння нейтронів під кутом θ в лабораторній системі координат
(ЛСК); x0 – товщина зразка-розсіювача.
Окремі складові виразу (3.9) відтворюють такі процеси:
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ФH  e  nC C x – ослаблення початкового потоку нейтронів товщиною
розсіювача x;
nc 

d () Sдет
 2 dx – частка розсіяних нейтронів під кутом θ елементом dx;
d
L

 

e

 nC C/

Sдет
L2 – тілесний кут детектора (тілесний кут розсіяння);
( x0  x )
cos 

– ослаблення розсіяних нейтронів.

Для s-нейтронів (l=0) диференційний переріз розсіяння в системі центра
мас (СЦМ) є ізотропним, тобто

d () C

,
d
4

(3.10)

де ψ – кут розсіяння нейтрона в СЦМ.
Диференційний

переріз

розсіяння

в

СЦМ

та

ЛСК

пов’язані

співвідношенням:
d ( )

d

де mn – маса нейтрона;

(1 

MC –

2

3
mn
m
 2 n cos ) 2
d (  )
MC
MC

d ,
m
1  n cos 
MC

(3.11)

маса ядра-розсіювача; θ – кут розсіяння нейтрона

в ЛСК, що відповідає куту ψ в СЦМ.
Як показано в [33], кути ψ та θ пов’язані співвідношенням
1

cos     sin 2   cos (1   2 sin 2 ) 2 ,

(3.12)

де   mn M C .
Скориставшись формулами (3.10) та (3.11), можна записати
d () C

 C ( ) ,
d
4

де введено позначення

(3.13)
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3

(1  2  2 cos ) 2
 C ( ) 
.
1   cos 

(3.14)

Слід відмітити, що якщо розсіяння відбувається на водні, то
ν = 1, ψ = 2θ,  н () 

8  (1  cos  )

.

(3.15)

Інтегруючи (3.9) (для спрощення розрахунків було прийнято, що C/  C ),
отримано потік нейтронів у тілесний кут ΔΩ:

PC 
де B0  ФH

B0
 C ()  (T  T  ) ,
 1

(3.16)

S дет
1

, T  exp(nC C x0 ) – проходження фільтрованих
2 ,
cos 
4L

нейтронів

через

товщину

х0

зразка-розсіювача;

T   exp(nC C x0) –

проходження розсіяних нейтронів під кутом θ у зразку-розсіювачі.
У випадку, коли зразки-розсіювачі складаються з одного елемента, але з
різними товщинами, то відношення потоків розсіяних нейтронів для двох
зразків буде виглядати як
PC1 TC1  TC1

,
PC2 TC 2  TC2

(3.17)

де індекси С1 та С2 відповідають зразкам-розсіювачам із різними
товщинами.
/
У випадку, коли C  C , формула (3.16) виглядає як

PC 

B0
 C ()  (T  T  ) ,
 1

(3.17)

C/
C/

.
де T  exp(nC C x0) ,  
C  cos  C


Було розглянуто зразок-розсіювач із двох сортів ядер – вуглець та водень.
Нехай концентрації цих ядер будуть nС та nH (ядер/см3), а перерізи розсіяння –
σС та σН. Було прийнято, що розсіяння переважає над поглинанням нейтронів,
тому можна знехтувати перерізом поглинання. Якщо переріз взаємодії
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нейтрона після розсіяння не змінюється, тоді потік розсіяних нейтронів PC у
детектор під кутом θ від ядер вуглецю дорівнює

PC 

B0
n   ( )
 C C C
 (e ( nC C nH H ) x0  e ( nC C nH H ) x0 ) , (3.18)
  1 nC C  nH  H

а для ядер розсіювачів водню потік розсіяних нейтронів PH у детектор:

PH 

B0 nH  H  H ( )

 (e ( nC C nH H ) x0  e ( nC C nH H ) x0 ) .(3.19)
  1 nC C  nH  H

Поділивши вираз (3.18) на (3.19),отримаємо відношення потоків розсіяних
нейтронів від складових елементів вуглецю та водню двокомпонентного
розсіювача СН2:

PC nC C  C ()

PH nH  H  H () .

(3.20)

У випадку, коли C/  C та /H  H формули (3.18) та (3.19) виглядають так:

PC 

B0
nC C  C ( )

 (T  T C ) ,
C  1 ( nC C  nH  H )

(3.21)

PH 

B0
n   ( )
 H H H
 (T  T H ) ,
 H  1 ( nC C  nH  H )

(3.22)

де

T  exp((nC C  nH H )  x0 ) ;
T C  exp((nC C  nH H )  x0 C ) ;
T H  exp((nC C  nH H )  x0 H ) ;
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nC C/  nH  /H
1
C 

nC C  nH  H cos  ;
nC C//  nH  //H
1
H 

nC C  nH  H cos  ;
C/ , /H – поперечні перерізи взаємодії нейтронів на ядрах вуглецю та водню

після розсіяння на ядрі вуглецю (поглинання на шляху в детектор);
C// , //H – поперечні перерізи взаємодії нейтронів на ядрах вуглецю та водню

після розсіяння на ядрі водню (поглинання на шляху в детектор).
Використовуючи вирази (3.21) та (3.22), можна визначити співвідношення
PC PH

потоків

розсіяних

нейтронів

для

складових

елементів

двокомпонентного розсіювача:

PC
nC C  C ( C )( H  1) T  T C


PH nH  H  H ( H )( C  1) T  T  H

(3.23)

Для оцінки чисельного значення величини PC PH було розглянуто один
із варіантів експерименту, що був реалізований на дослідницькому реакторі
ВВР-М. Первісний пучок фільтрованих нейтронів мав середню енергію
58,9 кеВ. Вимірювання проведено на куті розсіяння 20°. Було використано
два розсіювача – розсіювач з поліетилену СН2 товщиною 4,52 мм та
розсіювач з вуглецю товщиною 10 мм. Концентрації ядер в розсіювачі СН2
становили:
nС = 0,03958  1024 ядер С/см3

та

nH = 0,07916 ∙1024 ядер Н/см3,

у

розсіювачі з вуглецю – nС = 0,0866∙1024 ядер С/см3.
Оскільки при малих кутах розсіяння (θ < 900) енергія нейтронів, розсіяних
на ядрах вуглецю, відрізняється від енергії налітаючих нейтронів не більше,
ніж на 16 %, а перерізи взаємодії нейтронів з ядрами вуглецю та водню в
області енергій 10÷100 кеВ мають плавний характер (рис. 3.28), то було
прийнято, що C  C/  C// та H  /H .
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Повний нейтронний переріз, б
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Рис. 3.28. Повні перерізи взаємодії нейтронів с ядрами вуглецю та водню в
діапазоні енергій нейтронів 10 ÷ 100 кеВ.
//
Для оцінки було прийнято: C  C/  C//  4,6 б; H  /H  15,6 б; H  17,2 б.

Скориставшись формулою (3.23), отримано PC PH =0,047.
Перевірку

правильності

результатів

розрахунків,

отриманих

з

використанням наведених вище аналітичних виразів, було зроблено за
допомогою чисельного моделювання,

виконаного програмним

кодом

MCNP 4С. При моделюванні в якості вхідного нейтронного спектра
використовувався спектр фільтрованих нейтронів із середньою енергією
58,9 кеВ, отриманий за допомогою програми FILTER-7 [26]. Моделювання
виконувалось

з

урахуванням

усіх

реальних

параметрів

геометрії

експерименту, реалізованого на дослідницькому ядерному реакторі ВВР-М.
Оскільки при виведенні аналітичного виразу (3.23) розсіяння нейтронів на
повітрі не розглядалося, то для порівняльного аналізу було використано


величини PC / PH з MCNP4С розрахунків при умові відсутності повітря у

просторі експерименту.
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На рис. 3.29 (збільшений масштаб) представлено розрахунковий спектр
розсіяних нейтронів після розсіювача СН2 під кутом θ = 20° та спектр
розсіяних нейтронів ядрами вуглецю, які вміщує розсіювач СН2.
10

Простір експерименту - повітря відсутнє

Простір експерименту - повітря відсутнє
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Рис. 3.29. Розрахункові спектри розсіяних нейтронів, отримані кодом
MCNP4С для розсіювача СН2: а- повний вигляд спектрів; б- область енергій
50 ÷ 62 кеВ.
На рис. 3.29а спостерігаються два піки нейтронів: при енергіях 51,6 та
58,1 кеВ. Пік 1 відповідає розсіянню нейтронів на ядрах водню, пік 2 –
розсіянню на ядрах вуглецю. Форма піків помітно асиметрична, збоку менших
значень енергій нейтронів спостерігається затягування спектра, що можна
пояснити впливом ефекту багатократного розсіяння в зразку-розсіювачі та
розсіянням на конструкціях захисту. Щоб не враховувати ці процеси, було
розглянуто лише праві половинки піків 1 та 2. Урахування внеску від
багатократного розсіяння нейтронів на вуглеці праву половинку площі під
піком 1 було оцінено за допомогою розрахунків спектра розсіяних нейтронів
ядрами вуглецю, які вміщує розсіювач СН2 (представлено трикутниками на
рис. 3.29). Через те, що точно визначити положення середини піків
проблематично, було прийнято, що похибка визначення площ дорівнює
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добутку висоти піка

I max

максимального значення

на ( Ei 1  Ei ), де

Ei

– енергетичне положення

I max .

Проведені розрахунки за кодом MCNP 4С дали такий результат:
PC / PH = 0,044±0,003 (7%).


Таким чином, можна вважати, що оцінки PC / PH за кодом MCNP4С та

розрахунковими формулами в межах похибки узгоджуються між собою,
однак відмінність між розрахованими значеннями при вибраному куті
розсіяння 20° становить 6 %. Для інших кутів розсіяння вона може бути
іншою.
Щоб з’ясувати, в яких випадках можна використовувати наближене
значення PC / PH , отримане з аналітичного виразу (3.23), було проаналізовано,
наскільки змінюватиметься значення досліджуваного перерізу досл  H при зміні
CH 2
PC / PH на ± 10 % при різних значеннях Т досл
та Т C , тобто при різному ході
досл

перерізу досліджуваного зразка в області енергій, що відповідають
розсіюванню нейтронів на розсіювачі СН2 та розсіювачі вуглеці відповідно.
Проведений аналіз показав, що зміна PC / PH на ± 10 % буде призводити до
зміни величини досліджуваного перерізу досл  H більше, ніж на 1 %, лише в
тому випадку, коли переріз в області енергій, що відповідають розсіянню
нейтронів на вуглеці, буде перевищувати переріз в області енергій, що
відповідають розсіянню нейтронів на СН2, більше, ніж у 5 разів. Така ситуація
може виникнути в тому випадку, коли в області енергій, що відповідають
розсіянню нейтронів на вуглеці, присутній дуже сильний резонанс у
досліджуваному перерізі.
Якщо проаналізувати хід перерізу

52

Cr (3.30), то видно, що в області

енергій нейтронів, що відповідають розсіянню на вуглеці (58,6; 58,3 та 58 кеВ
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для кутів розсіяння 15, 20 та 25° відповідно) при енергії 57,7 кеВ існує pрезонанс. Щоб оцінити, чи можливо в такому випадку користуватися
виразом (3.23), було проведено розрахунки Cr CH та Cr C з використанням
2

для Cr ( E ) даних з БОЯД ENDF/B-7.1:
E3

Cr  CH 2 

E3

 Cr ( E )  F ( E )dE

E1

Cr  C 

,

E3



Cr

( E )  F ( E )dE

E2

,

E3

 F ( E )dE

 F ( E )dE

E1

E2

де E1, E3 – енергетичні межі нейтронів, розсіяних на зразку-розсіювачі СН2 (у
розрахунках вибирались рівними 42 та 59 кеВ відповідно), E1, E2 – енергетичні
межі нейтронів, розсіяних на водні (E2 вибиралось рівним 55 кеВ). Спектр
розсіяних нейтронів F(Е) брався з MCNP 4С розрахунків, обчислення
усереднених перерізів проводились за допомогою програми GROUPIE
PREPRO-2012 [34]. Результати цих розрахунків наведено в табл. 3.10.
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Рис. 3.30. Повний нейтронний переріз

60

Повний нейтронний переріз, б

40

52 кеВ (200)

Відносна інтенсивність

20

0
65

52

Cr за даними ENDF/B-7.1 бібліотеки

(суцільна крива) та спектр нейтронів, розсіяних зразком-розсіювачем СН2 під
кутом θ=20°, розрахований програмою MCNP 4С (пусті кружечки).
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Таблиця 3.10. Розрахункові значення перерізів
Розрахункові
значення перерізів,
б

Кут
Розсіяння

 Cr  CH 2

та

 Cr  C

Відношення
Cr  C
Cr  CH 2

Cr  CH2

Cr  C

15°

10,69

6,76

0,6

20°

20,87

7,17

0,3

25°

6,93

7,77

1,1

30°

1,1

8,38

7,6

Як видно з табл. 3.10, при вимірюваннях перерізу хрому на кутах розсіяння
15, 20 та 25° для обчислення значення PC / PH можна користуватися
аналітичним виразом (3.23), але при вимірюваннях на куті розсіяння 30° це
може призвести до похибки визначення перерізу з

T52HCr 

більше, ніж на 1 %,

тому в цьому випадку для обчислення відношення PC / PH слід проводити
більш точні розрахунки за допомогою програми MCNP 4С.
Було проаналізовано також як вплине похибка обчислення величини
H
співвідношення PC / PH на точність визначення T52 Cr .
H
Якщо припустити, що перші два доданки у виразі (3.8) для T Cr близькі
52

H
до нуля, то для абсолютної похибки T52 Cr можна записати

T

H
52
Cr

 (T

CH 2
52
Cr

T

C
52
Cr

PC
)  (  ) .
PH

(3.24)

Після проведення простих перетворень отримано вираз для відносної
похибки

T52HCr
T52HCr

T52CHCr2
( PC / PH )

 (1  H ) .
( PC / PH )
T52 Cr

(3.25)
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Як видно з виразу (3.25), відносна похибка

T52HCr
T52HCr

залежить від точності

визначення співвідношення PC / PH та від відношення проходжень
CH
Якщо відношення T Cr / T HCr  0,99,
52

співвідношення потоків призводить до похибки визначення
T52CHCr2 / T52HCr  0,1 похибка

T52HCr
H
52
Cr

T

та T HCr .
52

то 10 %-на похибка у визначенні

2

52

2
T52CH
Cr

T52HCr
T52HCr

0,1 %; при

CH
H
може досягати 10 %. Ситуація з T Cr >> T Cr

2

52

52

може виникнути в тому випадку, коли в області енергій, що відповідають
розсіянню нейтронів на вуглеці, у досліджуваному перерізі буде присутній
дуже сильний резонанс. Очевидно, що в такому випадку слід проводити


довготривалі розрахунки співвідношення PC / PH за допомогою програми


MCNP 4С, щоб досягти якомога меншої похибки ( PC / PH ) .

3.13. Розробка методу відновлення параметрів резонансів з
експериментально отриманого набору проходжень зразка 52Cr
3.13.1. Метод найменших квадратів (МНК) для визначення параметрів
резонансу
В цьому пункті описано використання методу найменших квадратів для
визначення параметрів резонансу 52Cr.
Підбір параметрів резонансу

52

Cr при енергії 50 кеВ проводився з

використанням методу найменших квадратів (МНК). МНК вимагає, щоб сума
квадратів відхилень експериментальних точок та точок, отриманих з
використанням теоретичної залежності з врахуванням ваги окремих точок,
була мінімальною [35, 36].
N

 p  (T
i

i

де

розр

( Ei )  Tекспі ) 2  min
(3.26)
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pi 

1
Tекспі – абсолютна похибка проходження.
Tекспі – вага точки,

Використання МНК можливе в тому випадку коли параметри, що
визначаються входять в теоретичну залежність лінійно. Припускаючи, що
поправки малі в порівнянні з величинами параметрів, можна розкласти Т в
ряд Тейлора, тобто





Tрозрi Ei , E0  dE0 , Г n  dГ n 
 Tрозр i [ Ei , E0 , Г n ] 

T
T
dE0 
dГ n
E0
Г n

(3.27)

Величини dE0 , та dГ n входять лінійно у вираз (3.27) і тому їх можна
визначити за допомогою МНК.
Враховуючи формулу (3.27) та умову (3.26) можна переписати:
N

1
i T 2
експі

2



Tі
Т
dЕ0 
dГ n  Tекспі   min
Т розрі ( Ei , Е0 , Г n ) 
Е0
Г n



Величини Т розрі ( Ei , Е0 , Г n ) та

Tекспі

(3.28)

– розрахункове та експериментальне

значення пропускання для енергії E i , N – кількість експериментальних
значень пропускань Tекспі , і = 1 .. N. В подальшому для скорочення запису
формул Т розр ( E i , Е 0 , Г n ) буде позначено як Ti (тобто Ti  Т розр ( E i , Е 0 , Г n ) ).
і

і

Для того, щоб виконувалась умова (3.28), необхідно щоб часткові похідні
функціоналу в (3.28) по параметрах E0 та Г n дорівнювали 0. Таким чином
отримаємо систему рівнянь з двома невідомими dE0 та dГ n :
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N
 pi
 i 1

N
 pi
 i 1

 T
  i
 E 0

2

N
N

T T
T
 dE0   pi  i  i dГ n   pi  (Tекспi  T розрі )  i
E 0 Г n
E 0
i 1
i 1


N
T T
 i  i dE0   pi
E 0 Г n
i 1

2

 T
  i
 Г n

N

T
 dГ n   pi  (Tекспi  T розрі )  i
Г n
i 1


(3.29)

Для спрощення систему рівнянь (3.29) можна переписати наступним чином:
N
N
N
p

A

dE

p

B

dГ

pi  C1i


0
i
1i
n
 i 1i
 i 1
i 1
i 1
N
N
N
 p  A  dE 
pi  B2i  dГ n   pi  C2i

i
2i
0

i 1
i 1
i 1

(3.30)

де:
 T 
A1i   i 
 E 0 

2

B1i 

T T
A2i  i  i
E0 Г n

Ti Ti

E0 Г n

 T
B2i   i
 Г n





C1i  (Tекспi  T розрі ) 

Ti
E0

C 2i  (Tекспi  T розрі ) 

Ti
Г n

2

З системи (3.30) можна отримати значення коефіцієнтів dE0 та dГ n .
N

p

p

p

i 1
N

dE0 

N

 pi  C1i
i 1

i

 C 2i

i 1

N



де

i 1
N

p
i 1

N

i

 A1i

p

i

 A2i

p

i 1
N

i 1

i

 B1i

i

 B2 i

i

 B2 i

N

 pi  A1i

p

p

p

i 1
N

p

 B1i


N

dГ n 

i

i 1
N

i 1

i

i 1
N

 A2i

i 1



i

 C1i

i

 C 2i

,

(3.31)

,

(3.32)
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Для того щоб знайти похибки E 0 та Г n величин dE0 та dГ n потрібно
спочатку знайти дисперсію виразу (3.28).
N
1
1


2
( N  n) i Tексп
і



Tі
Т
0
dЕ0 
dГ n  Tекспі 
Т розрі ( Ei , Е0 , gГ n ) 
Е0
Г n



2

Знаючи дисперсію виразу (3.28) легко визначити похибки E 0 та Г n ,
знайдених по методу найменших квадратів коефіцієнтів dE0 та dГ n .
N

E0 

 2   p i  B2 i

Часткові похідні

N

i 1



Г n 

 2   pi  C 2i
i 1



Tі
Tі
та
виразу (3.28) можливо визначити двома
Е 0
Г n

способами:
перший – аналітичними виразами для цих похідних [36],
другий – провівши розрахункове моделювання експерименту для
конкретної геометрії. Було використано другий шлях, причому моделювання
виконувалось з застосуванням двох незалежних програм: а) за допомогою
коду MCNP 4С [27], б) за допомогою власних програм В.А. Пшеничного
ROZPREG (для визначення двох параметрів E0, та Гn) та ROZPREGA (для
визначення трьох параметрів E0, Гn та R/).

3.13.2. Програма MCNP 4С для визначення параметрів Е0 та Гn резонансу
52

Cr

За допомогою коду MCNP 4С відтворюється геометрія експерименту і
проводиться розрахунок Ti ( Е0 , Г n ) з використанням бібліотеки з MCNP 4С, в
якій вказані початкові параметри резонансу E0 та Г n . Потім в другому файлі
відповідної первісної БОЯД параметри резонансу змінювались на величини
E0 та Г n ( E0 та Г n брались на рівні 1 – 2 % від початкових величин E0
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та Г n ), за допомогою програмного пакету NJOY 99 [37] розраховувалась
нова MCNP 4С бібліотека і кодом MCNP 4С прораховувались нові
проходження Ti ( E0  E0 , Г n )

з параметрами резонансу

E 0  E 0 , Г n

та

Ti ( E0 , Г n  Г n ) з параметрами Е 0 , Г n  Г n .

Часткові похідні визначалися за допомогою наступних виразів:

Ti Ti ( E0  E0 , Г n )  Ti ( E0 , Г n )

E0
E0

(3.33)

Ti Ti ( Г n  Г n , E0 )  Ti ( E0 , Г n )

Г n
Г n

(3.34)

Для визначення dE0 та dГ n

з набору експериментально отриманих

проходжень за МНК було створено програми PAR2 (на мові Turbo Basic,
автор В.А. Пшеничний) та її аналог PAR2_P&G (на мові Fortran 90, автор О.
Грицай). Програми працюють наступним чином.
Вхідними данними для програм (PAR2 та PAR2_P&G) є:
Т i ( Е0 , Г n ) ,

Tі
,
Е 0

Tі
Г n

та

експериментальні

значення

проходжень

Tекспі  Т експі .
Вихідними данними програм є:

E0кінц  Е0кінц ,

dЕ 0 ,

Г nкінц  Г nкінц ,

dГ n ,

2

та k ,

де E 0кінц – отримане значення енергії резонансу, Е0кінц – відповідне значення
абсолютної похибки, dЕ0 – визначена поправка до початкового (вхідного)
значення енергії резонансу, Г nкінц – отримане значення нейтронної ширини, Δ
Г nкінц –

відповідне значення абсолютної похибки, dГ n – визначена поправка до

початкового значення нейтронної ширини,  2 – отримане значення величини
розподілу, k – кількість ступенів вільності:

k = n – r - 1, n – кількість
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експериментальних точок, r – кількість параметрів, що визначається (в
даному випадку r=2).
Якщо  2  2k , програма більше не запускається – вважається, що
визначення параметрів завершено.
Якщо ця умова не виконується, то знову за допомогою програмного
пакету NJOY 99 розраховується нова MCNP 4С бібліотека з новими
параметрами

E 0кінц та

проходження

Т i ( E 0кінц , Г nкінц ) , Ti ( E0

визначаються нові

Г nкінц ,

потім
кінц

Tі
Tі
,
Е 0
Г n

кодом

MCNP 4С

 E0 , Г nкінц )

та

прораховуються

Ti ( E0кінц , Г nкінц  Г n ) ,

та знову запускається програма PAR2 чи

PAR2_P&G. Звичайно, E0 та Г n кожного разу можуть вибиратися
довільним чином.
Така процедура повторюється доти, поки не досягнеться умова  2  2k .

3.13.3. Програми ROZPREG та ROZPREGА для визначення параметрів Е0, Гn
та R/ резонансу 52Cr
При написанні програми ROZPREG використовувалась математична
модель, яка відтворює реальний експеримент по розсіянню, який було
проведено на ГЕК-8 Київського дослідницького реактора ВВР-М [38]. В цій
моделі розсіювач та детектор розбиваються на окремі елементи і
прораховуються відстані між ними та кути розсіяння нейтронів, і відповідно
енергії взаємодії нейтрона з речовиною зразка. Такий підхід, який можна
назвати розрахунково-накопичувальним, є альтернативним розрахунку
процесів розсіяння нейтронів на основі методу статистичний випробувань
(методу Монте-Карло).
Надалі для визначення параметрів резонансів використовувався «метод
форми», застосований при визначенні параметрів резонансів в тепловій
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області енергії в роботі [36]. Загальна формула Брейта-Вігнера має наступний
вигляд:


 0 (cos 2  x sin 2 )
 4 2 sin 2  ,
1 x2

 0  4 2 g

де

Гn
,
Г

x

E  E0
,
Г /2

(3.35)


R/
,


E – енергія нейтрона (кеВ), що взаємодіє з матеріалом зразка ,  –

дебройлівська довжина хвилі нейтрона з енергією Е, поділена на 2π, в 1012

см;
Для

при

s-нейтронів

низьких

енергіях

(< 1 кеВ),

коли

α << 1,

використовується однорівнева формула Брейта-Вігнера у вигляді:
 ( E )  4R / 2 

652  gГ n Г
181 R / gГ n ( E0  E )

E  ( Г / 2) 2  ( Е0  Е ) 2
E  ( Г / 2) 2  ( Е0  Е ) 2









(3.36)

Цей вираз дає повний переріз в барнах, якщо величини Е, gГ n та Г задано в
кеВ-ах.
E0 – енергія резонансу в кеВ, Г n – нейтронна ширина резонансу, виражає

ймовірність випромінення нейтрона з енергією Е зі складеного ядра (в кеВ),
Г

– повна ширина резонансу, виражає ймовірність розпаду складеного ядра

через усі процеси. Для більшості ядер при низьких енергіях (окрім тих, що
діляться)

Г

є сумою

Гn

та

Г

– радіаційної ширини (в кеВ),

g

–

статистичний ваговий фактор, який залежить від J (кутовий момент
складеного ядра), виражає ймовірність утворення ядра зі спіном J, якщо
ядро-мішень має спін І
g

2J  1
1
, для s-нейтронів (l= 0) J  I 
2(2 I  1)
2

/2
R / – ефективний радіус ядра; 4R називається потенційним розсіянням і

відповідає прямому розсіянню на ядрі, як на твердій сфері радіусом R / без
утворення складеного ядра (виражається в одиницях 10 -12 см).
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В області нейтронних фільтрів до ~ 150 кеВ необхідно враховувати те, що
величина α може досягати 0,5, тому для розрахунку перерізів резонансів
потрібна дещо інша формула.
В загальній формулі (3.35) розкладаючи sin 2 та cos 2 в ряд Тейлора до 4
члена, формула (3.36) для поперечного перерізу s-резонансу приймає вигляд:
 ( E )  4R / 2  FAP 

де  

652  gГ n Г  FAR

E  ( Г / 2) 2  ( Е0  Е ) 2





181  R / gГ n ( E0  E )
 FAI
E  ( Г / 2) 2  ( Е0  Е ) 2





(3.37)

R/
1
2
2
4
 R /  0,06943  E , FAP  1   2   4 , FAR  1  2 2   4   6

3
45
3
45

2
2
FAI  1   2   4
3
15

Для коректного визначення параметрів Е0 та Гn резонансу 52Cr при енергії
50 кеВ, в програмі враховуються вклади двох сусідніх р-резонансів при
енергіях 48,24 кеВ та 57,678 кеВ, поперечний переріз яких розраховувався
згідно формули:
E
652  g  Г n     Г
 E0 
 (E) 
E  (( Г / 2) 2  ( Е0  Е ) 2 )

де Г  Г n  

 E
 E0


  Г 


Створюючи

програму

для

розрахунку

(3.38)
,

усередненого

проходження

нейтронів через досліджуваний зразок, в методиці, що використовує зсув
середньої енергії фільтра при розсіянні, слід враховувати «погану» геометрію
експерименту:

відстань

між

зразком

і

детектором

незначна

задля

забезпечення достатньої світлосили експерименту. Під цим мається на увазі
наступний процес: визначивши товщину перетину зразка в напрямку від
елемента розсіювача до елемента детектора, треба враховувати, що частина
нейтронів, які провзаємодіяли з атомами досліджуваного зразка, все ж
потрапляють в детектор. У використаному накопичувально-розрахунковому
методі такий підхід призводить до підвищення кратності інтегрування, по
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якому

розраховується

катастрофічним

усереднене

збільшенням

проходження,

часу

розрахунку.

що

пов’язано

з

Використовувався

інтегральний підхід для оцінки цього процесу, але він вимагає корекції
вкладу цього процесу, однак щоб впевнитися в коректності результатів їх
було порівняно з результатами, отриманими за допомогою коду MCNP 4с, де
цей процес враховується автоматично.
В

табл. 3.11

наведено

експериментальні проходження

зразка

52

Cr

товщиною 0,0173 ядер/б для однієї з серій вимірів, а також проходження,
отримані з допомогою MCNP 4С-коду та програмою ROZPREG.
Таблиця 3.11. Порівняння експериментальних проходжень зразка

52

Cr

товщиною 0,0173 ядер/б з розрахованими проходженнями, які отримані
MCNP 4С-кодом та програмою ROZPREG.
Проходження
Кут, º

Енергетичний діапазон,
кеВ

Експеримент

MCNP 4c ROZPREG

15

48,6 ÷ 57,7

0,8605 ± 0,0129

0,8698

0,8679

20

45,8 ÷ 55,3

0,7397 ± 0,0159

0,7268

0,7420

25

42,5 ÷ 52,3

0,8889 ± 0,0164

0,9069

0,8934

Як

видно

з

таблиці,

розрахункові

проходження

в

межах

експериментальних статистичних похибок добре співпадають між собою, що
вказує на те, що умови «поганої» геометрії розраховуються в ROZPREG
коректно. Тому програму ROZPREG можна використовувати для визначення
двох параметрів Е0 та Гn.
В програмі ROZPREG використовувався розрахунковий спектр фільтра з
середньою енергією 59 кеВ, отриманий за допомогою програми FILTER_7
[26].

Енергетична

ширина

фільтра

–

50 ÷ 61 кеВ.

Такий

спектр
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використовувався як в програмі MCNP 4С, так і в розрахунковій програмі
ROZPREG та ROZPREGА. В останній, для визначення трьох параметрів Е0,
Гn та R/ для розрахунку перерізів використовується формула (3.36), а для
визначення часткової похідної
для похідних

Tі
T
та і .
Е 0
Г n

Ti
використовується та ж процедура, що і
R /
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3.14. Основні висновки розділу 3
1. У лабораторії нейтронної фізики розроблена нова методика по
визначенню параметрів ізольованого резонансу з набору нейтронних
проходжень, отриманих на одному і тому ж фільтрі, але при незначній
зміні початкової енергії фільтра.
2. В розділі розглянуто фізичні процеси, що призводять до зміни
середньої енергії фільтрованих нейтронів, підібрано: енергію
фільтрованих нейтронів, зразки-розсіювачі та їх товщини, кути
розсіяння для зміни початкової енергії фільтра.
3. Описано проведену роботу по боротьбі зі зменшення впливу γ-фону:
виготовлення захисту лічильника, розглянуто процеси багатократного
розсіяння в розсіювачах та інші процеси (напр., вплив наявності
повітря),

які

можуть

впливати

на

кінцевий

результат

експериментальних даних.
4. Розглянуто отримані два різних методи обробки експериментальних
даних для вище згаданої методики вимірів.
5. Описано метод відновлення параметрів резонансу з експериментально
отриманого набору проходжень зразка
енергіях розсіяних нейтронів.

52

Cr, отриманих при різних

107

РОЗДІЛ 4 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОВНИХ
ПЕРЕРІЗІВ ВЗАЄМОДІЇ ФІЛЬТРОВАНИХ НЕЙТРОНІВ З ЯДРАМИ
52

CR

Експериментальні дослідження для визначення повних нейтронних
перерізів ізотопу

52

Cr при енергіях: 7,5 кеВ, 44 ÷ 59 кеВ були проведені на

Київському дослідницькому реакторі ВВР-М Інституту ядерних досліджень
НАН України.
4.1

Визначення повних нейтронних перерізів 52Cr при енергії 7,5 кеВ
Виміри повного нейтронного перерізу 52Cr при енергії 7,5 кеВ проведено

на 8-му горизонтальному експериментальному каналі (ГЕК - 8) [39]. Схему
формування пучка фільтрованих нейтронів на ГЕК-8 представлено у
Розділі 2 даної роботи. Для вимірювань використовувався спектр фільтра з
середньою енергією 7,5 кеВ. Розрахунковий спектр та склад фільтра
представлено в табл. 4.1 та на рис. 4.1.
Таблиця 4.1. Склад фільтра з середньою енергією 7,5 кеВ.
nat

Товщина,
г/см2

Cu

60

Ni

45

Sc

10

B

(ENDF/B-VII)

(JENDL-4.0)

(JENDL-4.0)

(JENDL-4.0)

356,8

14,95

8,456

0,5
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Есер=7,5 кеВ

Відносна інтенсивність

1000

7,5 кеВ
100

10

25 кеВ

5,8 кеВ

42 кеВ

1

50

10

3

Енергія нейтронів, кеВ

Рис. 4.1. Розрахунковий спектр фільтра з середньою енергією 7,5 кеВ.
Чистота фільтра – 97,8%. Внесок домішкових ліній по відношенню до
всього спектру складає: 5,8 кеВ – 0,04%, 25 кеВ – 0,2%, 42 кеВ – 0,03%,
47 кеВ – 0,01%, 55 кеВ – 0,03%, 64 кеВ – 0,03%, 72 кеВ – 0,7%, 123 кеВ –
0,3%.
Розрахункові середня енергія та ширина основної нейтронної лінії (на
рівні 95% відгуку):
06
7,47  00,,54
кеВ

Проходження досліджуваного зразка було розраховано за наступною
формулою:

T

N Cr  Al  PECr  Al
,
N Al  PEAl

(4.1)

де
N Cr  Al – кількість нейтронів, що пройшли крізь зразок

52

Cr в алюмінієвому

контейнері; PE Cr  Al – кількість фонових нейтронів, що пройшли крізь зразок
52

Cr та алюмінієвий контейнер; N Al – кількість нейтронів при наявності

алюмінієвого

контейнера

(прямий

пучок);

нейтронів при наявності алюмінієвого контейнера.

PEAl – кількість

фонових
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Ефективний повний нейтронний переріз  та його похибка



визначалися за результатами експериментального проходження T :
1
n

   ln  T ,

 

1
( n) 2

(4.2)
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  ( )   ,
 T  
 n 
2
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(4.3)

де n - товщина зразка 52Cr.
Для реєстрації нейтронів використовувався лічильник протонів віддачі
LND-281 (H + CH4 + N2, тиск газу – 3240 торр), електронні блоки: попередній
підсилювач, багатоканальний спектрометр в системі КАМАК, персональний
комп’ютер

та

лінії

зв’язку.

Для

визначення

фонових

відліків,

використовувався зразок поліетилену товщиною 0,1382 ядер/б.
Пропускання зразків

52

Cr було визначено за формулою (4.1). Для

визначення ефективного повного нейтронного перерізу та його похибки за
результатами

експериментально

отриманого

проходження

використовувались формули (4.2) та (4.3).
У вимірах використовувались три зразки 52Cr, їх товщини, ефективні повні
нейтронні перерізи, отримані в результаті обробки експериментальних
спектрів, наведено в табл. 4.2 та графічно на рис. 4.2.
Таблиця 4.2. Товщини зразків та експериментально отримані повні нейтронні
перерізи.
Фільтр 7,5 кеВ
Товщина зразка, ядер/б

σ ± Δσ,
барн

Похибка, %

0,00316  0,00001

3,33±0,27

8,11

0,00984 ±0,00003

3,27±0,08

2,45

0,01299  0,00002

3,46±0,05

1,36

Середнє зважене значення перерізу 3,40 ± 0,04

1,2
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4,8
4,4

Повний нейтронний переріз 52Cr

Переріз, б

4,0
3,6
3,2
2,8
2,4
2,0
1,6
1,2
0,000 0,002 0,004 0,006 0,008 0,010 0,012 0,014
Товщина зразка, ядер/б

Рис. 4.2. Значення повного нейтронного перерізу 52Cr в залежності від
товщини зразка.
Як видно з табл. 4.2 та рис. 4.2, не спостерігається залежність величини
перерізу від товщини зразка. За результатами цих вимірів можна сказати, що
ефект резонансного самоекранування відсутній, тому середнє значення
перерізу та його похибка знаходились за формулами:
n

  

i

 
i 1
n

(4.4)
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i 1

  

2
i

2
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1
n

 
i 1

(4.5)

1

2
i

На рис. 4.3 наведено повний нейтронний переріз

52

Cr з усіх сучасних БОЯД,

експериментальні дані з EXFOR/CSISRS, експериментальне значення
усередненого повного нейтронного перерізу отриманого при енергії 7,5 кеВ
(суцільною лінією вказано енергетичну ширину фільтра) та теоретичні
розрахунки перерізу отримані кодом Talys-1.8 [40].
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Повний нейтронний переріз, б

Повний нейтронний переріз, б

2

16

Енергія нейтронів, кеВ

Рис. 4.3. Повний нейтронний переріз 52Cr з БОЯД (перерізи з JENDL4.0, JEFF-3.2 – співпадають), результати інших авторів та експериментальне
значення перерізу отримане при енергії фільтрованих нейтронів 7,5 кеВ
(похибка поперечного перерізу знаходиться в межах експериментальної
точки
Для

порівняння

експериментальним

перерізів,

значенням

).
представлених

перерізу,

в

отриманими

БОЯД,
при

з

енергії

фільтрованих нейтронів 7,5 кеВ, поточкові перерізи з БОЯД було усереднено
по спектру використаного фільтра (регіон усереднення 6,93 – 7,54 кеВ).
Значення усереднених перерізів з різних бібліотек та експериментальне
значення перерізу наведено в табл. 4.3.
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Таблиця 4.3. Усереднені перерізи з БОЯД та експериментальне
значення перерізу.

видно

з

1,11

2,62

рис. 4.4

та

табл. 4.3,

усередненого повного нейтронного перерізу

2,02

1,67

значення

Експериментальне

BROND-2.0

(JEFF-3.1)

ROSFOND-2010

TENDL-2014

2,60

CENDL-3.1

6,93 – 7,54
Як

(JENDL-4.0, JEFF-3.2)

ENDF/B-VII.1

(кеВ)

Регіон усереднення

Значення перерізу, б

3,40 ± 0,04

експериментальне

значення

52

Cr, отримане у вимірах, які

представлені в даній роботі, не співпадає з жодною з БОЯД – знаходиться
вище

останніх.

узгоджується

з

Експериментальне
результатами

значення

роботи

[7]

перерізу
і

лежить

52

Cr

непогано

значно

нижче

експериментальних даних, представлених у роботі [3]. Можливо, це
пов’язано з тим, що в цих експериментальних роботах використовувались
зразки Cr2О3. В роботі [7] 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 [3] 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 52Cr.
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4.2.

Визначення повних нейтронних перерізів 52Cr при енергіях
44 ÷ 55 кеВ

Виміри

52

Cr

при

енергіях

44 ÷ 59 кеВ

були

проведені

на

8-му

горизонтальному експериментальному каналі Київського дослідницького
реактора ВВР-М з використанням методу зсуву середньої енергії нейтронів
фільтрованого пучка [30, 41]. Більш докладно про постановку експерименту
сказано в пункті 3.11 даної роботи. 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 алюмінієвий контейнер. Товщина
досліджуваних зразків
(зі збагаченням по
54

52

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

52

Cr 99,3 %; інші ізотопи хрому:50Cr – 0,1%,

53

Cr – 0,5%,

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 методами – використовувалися
формули (3.4) та (3.7). Отримані величини проходжень зразків 52Cr наведено
в табл. 4.4 (для зразку

52

Cr товщиною 0,01731±0,00006 ядер/б) та в табл. 4.5

(для зразку 52Cr товщиною 0,03024±0,00010 ядер/б).
Таблиця 4.4. Проходження зразка 52Cr товщиною 0,0173±0,0002 ядер/б.
Серія 1 (14.11.11)

Серія 2 (28.11.11)

Кут, °

Формула (3.4)

Формула (3.7)

Формула (3.4)

Формула (3.7)

15

0,8552±0,0120

0,8637±0,0132

0,8659±0,0139

0,8729±0,0128

20

0,7377±0,0179

0,7611±0,0130

0,7416±0,0135

0,7317±0,0143

25

0,8799±0,0145

0,8906±0,0147

0,8979±0,0181

0,9062±0,0147
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Таблиця 4.5. Проходження зразка 52Cr товщиною 0,0302±0,0001 ядер/б.
Серія 1 (16.03.15)

Серія 2 (22.06.15)

Кут, °

Формула (3.4)

Формула (3.7)

Формула (3.4)

Формула (3.7)

15

0,7732±0,0152

0,7844±0,0138

0,7896±0,0229

0,8068±0,0189

20

0,6020±0,0126

0,6201±0,0131

0,5875±0,0181

0,5883±0,0158

25

0,8670±0,0236

0.8747±0.0199

0,8639±0,0213

0,8693±0,0199

30

0,9848±0,0198

0.9856±0.0190

0,9798±0,0242

0,9771±0,0304

Як видно з таблиць, результати обробки двома незалежними методами
досить добре узгоджуються між собою в межах похибки.
Використовуючи формули (4.2) та (4.3) та дані з табл. 4.4 та табл. 4.5, було
отримано набір усереднених перерізів та їх похибку, середні значення яких
представлено на рис. 4.4 та в табл. 4.6.
Спостережувані перерізи залежать від товщини зразка (див. табл. 4.6), 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 52Cr.
Екстраполяція спостережуваних перерізів лінійною функцією до нульової
товщини (див. рис. 4.4) 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.

115

Переріз, б

20

19,49±1,17 б

15

o

tot15

o
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tot 20

9,48±0,66 б

o

tot25

9,10±0,69 б

5
0,000

0,006

0,012

0,018

0,024

0,030

Товщина зразка, ядер/б

Рис. 4.4. Повні нейтронні перерізи 52Cr в залежності від товщини зразка.
Таблиця 4.6. Експериментальні значення повних нейтронних перерізів52Cr,
отримані в даній роботі.
Середня
Кут, °

енергія,
кеВ

Експериментальний результат, б
Зразок

Зразок

Екстраполяція

0,0173±0,0002

0,0302±0,0001

до нульової

ядер/б

ядер/б

товщини

15

55

8,68±0,62 (7%)

8,08±0,59 (7%)

9,48 ± 0,66

20

52

17,43±0,90 (5%)

15,89±0,70 (4%)

19,49 ± 1,17

25

48,4

6,81±0,76 (11%)

5,10±0,81 (16%)

9,10 ± 0,69

30

44,2

–

0,48±0,64 (133%)

Для порівняння експериментальних даних з результатами інши авторів та з
оціненими даними було проведено усереднення повного нейтронного
перерізу 52Cr з БОЯД та даних інших авторів по спектрах розсіяних нейтронів
на водні, що міститься в складі розсіювача СН2. Вигляд спектрів нейтронів,
розсіяних на зразку-розсіювачі СН2 під кутами 15, 20, 25 та 30º, розрахованих
за допомогою програмного коду MCNP 4С представлено на рис. 4.5.
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Рис. 4.5. Розрахункові спектри розсіяних нейтронів під кутами
15, 20, 25 та 30º на зразку-розсіювачі СН2.
Усереднення повного нейтронного перерізу
нейтронів на

52

Cr по спектру розсіяних

водні проведено в наступних межах: 48,6 ÷ 57,7 кеВ,

45,8 ÷ 55,3 кеВ, 42,5 ÷ 52,3 кеВ та 38,1 ÷ 48,6 кеВ, що відповідає розсіянню на
кутах 15, 20, 25 та 30°. Усереднені значення перерізів інших авторів,
значення усереднених повних нейтронних перерізів 52Cr з БОЯД по спектрах
розсіяних нейтронів та експериментальні значення, отримані в даній роботі
(екстрапольовані до нульової товщини), представлено в табл. 4.7 та 4.8
відповідно.
Таблиця 4.7. Усереднені повні нейтронні перерізи інших авторів та
експериментальні σtot для 52Cr, отримані в даній роботі.
Усереднені повні нейтронні перерізи 52Cr, б
Кут, Енергетичний
Agrawal Spencer Newson Stieglitz
Наш
град. діапазон, кеВ
[3]
[8]
[5]
[7]
результат
9,48 ± 0,66
15
48,6 ÷ 57,7
17,07
10,28
13,99
13,2
(7%)
19,49 ± 1,17
20
45,8 ÷ 55,3
27,24
21,59
20,81
21,9
(6%)
9,10 ± 0,69
25
42,5 ÷ 52,3
12,89
8,38
10,70
5,9
(8%)
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Як видно з табл. 4.7 найкраще узгодження спостерігається з результатами
роботи [8].
Таблиця 4.8. Розраховані за даними БОЯД та експериментальні σtot для
52

Cr, отримані в даній роботі.

(екстраполяція

TENDL-2014

ROSFOND-10

BROND-2.2

CENDL-3.1

ний результат
ENDF/B-VII

JEFF-3.2, JENDL-4.0

Експерименталь

ENDF/B-VII.1

Енергетичний діапазон, кеВ

Кут, °

Усереднені повні нейтронні перерізи52Cr, б

до нульової
товщини, за
виключенням
значення при
30°)

15

48,6 ÷ 57,7 10,80 11,61

9,32

9,89

11,21

7,35

9,48 ± 0,66 (7%)

20

45,8 ÷ 55,3 21,67 21,80

19,69

21,56 21,88

17,85

19,49 ± 1,17 (6%)

25

42,5 ÷ 52,3

6,94

7,39

7,35

7,78

6,66

8,31

9,10 ± 0,69 (8%)

30

38,1 ÷ 48,6

0,31

0,99

0,25

0,13

0,38

0,32

0,48±0,64 (133%)

Перерізи з бібліотек JEFF-3.2 та JENDL-4.0 співпадають з перерізами з
бібліотеки ENDF/B-VII.1, тому їх наведено в одному стовпчику.
Як видно з табл. 4.8, експериментальні дані в діапазоні енергій
48,6 ÷ 57,7 кеВ та 45,8 ÷ 55,3 кеВ найкраще узгоджуються з даними CENDL3.1, але в діапазоні 42,5 ÷ 52,3 кеВ лежать значно вище. В цьому діапазоні
найкраще узгодження спостерігається з даними з TENDL-2014.
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Рис. 4.6. Переріз 52Cr в діапазоні енергій 48,6 ÷ 57,7 та 45,8 ÷ 55,3 кеВ з 3-х
БОЯД.
Якщо подивитися на перерізи 52Cr у перших двох діапазонах (див. рис. 4.6)
з 3-х БОЯД – (нагадаємо, що CENDL-3.1 найкраще узгоджується з даними,
представленими в табл.4.8, усереднені перерізи з ROSFOND-10 та TENDL2014 є вищими та нижчими нашого значення), то видно, що найбільший
вплив на значення усереднених перерізів вносить резонанс при енергії
близько 50 кеВ, а також, можливо, значення радіусу потенціального
розсіяння. Вузькі резонанси праворуч (діапазон енергій 48,6 ÷ 57,7 кеВ) та
ліворуч (діапазон енергій 45,8 ÷ 55,3 кеВ) навряд дадуть помітне підвищення
усередненого перерізу.
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Рис. 4.7. Переріз 52Cr в діапазоні енергій 42,5 ÷ 52,3 кеВ з 3-х БОЯД.
При розгляді діапазону енергій 42,5 ÷ 52,3 кеВ видно (див. рис. 4.7), що
права частина резонансу з енергією 50 кеВ лише частково попадає в межі
цього регіону, тому на значення усередненого перерізу вплив вузьких
резонансів ліворуч від нього може бути вже більш значним. В TENDL-2014
(найкраще співпадіння з даними представленими в табл. 4.8) задано два
достатньо сильних резонанси (див. Рис. 4.7 б). Також можна помітити, що
підставка (тобто потенціальне розсіяння) в TENDL-2014 йде трохи вище, ніж
у інших двох БОЯД. Чи дійсно «відчуваються» ці резонанси можливо
перевірити, якщо дослідити діапазон енергій 38,1 ÷ 48,6 кеВ (це відповідає
вимірам при куті розсіяння 30º). Такі виміри було розпочато, але, на жаль,
короткотривала робота реактора не дозволила набрати достатню статистику
навіть при вимірюваннях одного зразка (див. табл. 4.6). Ця робота
запланована на майбутнє.
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4.3.

Визначення параметрів Е0, Гn та R/ резонансу 52Cr з набору

нейтронних проходжень, отриманих методом зсуву середньої енергії
фільтрованих нейтронів [42, 43]
Для проведення розрахунків двох параметрів Е0 та Гn у програму
ROZPREG вводяться параметри резонансу близькі до даних з БОЯД. Також
вводиться набір експериментальних проходжень зразків

52

Cr для кутів

розсіяння 15 ÷ 25°, отриманих двома незалежними методами обробки
експериментальних даних (див. табл. 4.4 та 4.5).
Результатом

роботи

проходжень Ті зразка

програми

ROZPREG

52

є

Cr та часткових похідних

пораховані

значення

Tі
Tі
та
. В табл. 4.9
Е 0
Г n

наведено результати розрахунків параметрів резонансу Е0 та Гn за
допомогою програм MCNP 4С та ROZPREG.
Таблиця 4.9. Параметри Е0 та Гn резонансу 52Cr при енергії 50 кеВ для
зразка товщиною 0,0173 ядер/б, отримані з допомогою програм MCNP 4С та
ROZPREG .
MCNP 4С

ROZPREG

(Рейх-Мур)

(Одно-рівн. Брейт-Вігнер)

Е0, кеВ

49,99 ± 0,20

50,06 ± 0,07

Гn, кеВ

1,54 ± 0,03

1,52 ± 0,05

R/, 10-12 см

0,5445*

0,5445*

1,1

0,7

Параметри резонансу

 2 на одну ступінь

вільності

*При визначенні параметрів Е0, та Гn значення параметру R/ бралось з
БОЯД ENDF/B-VII і дорівнювало 0,5445*10-12 см.

121

З табл. 3.11 та 4.9 видно, що два підходи, які використовуються в
програмах MCNP 4С та ROZPREG, дають близькі результати, що вказує на
коректний математичний опис експерименту в програмі ROZPREG. Тому в
подальшому цю програму було взято за основу для нової програми
ROZPREGA, яка дозволила визначити три параметри Е0, Гn та R/ резонансу.
Використання

програми

для

ROZPREGA

зразка

52

Cr

товщиною

0,0173 ядер/б дало наступні параметри резонансів: Е0 = 49,96 ± 0,14 кеВ,
Гn = 1,47 ± 0,13 кеВ та R/ = (0,61±0,06) 10-12 см. В порівнянні з табл. 4.8
похибка Гn стала в 2,5 рази більша, а R/ визначається з похибкою близькою
10 %. Щоб уточнити значення параметрів
використано

експериментальні

дані

з

Е0, Гn та R/ , було також

більш

товстим

зразком

52

Cr

(0,03024 ядер/б), а також включено до розгляду дані, отримані у вимірах при
куті розсіяння 30º (відповідає енергетичній області 38,1 ÷ 48,6 кеВ – район
інтерференційного мінімуму, де переріз більш чутливий до величини R /).
Результати розрахунку з використанням експериментальних даних для
проходження нейтронів через зразок 52Cr товщиною 0,03024 ядер/б при кутах
розсіяння 15, 20 та 25° представлено в табл. 4.10. Як видно, похибка
визначення параметру Гn дещо покращилась, однак похибка визначення
параметру R/ стала ще гіршою. При введенні в обробку проходження для
кута розсіяння 30º похибка визначення параметрів резонансу значно
покращується. Отримані значення параметрів наведено в останній колонці
табл. 4.10.
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Таблиця 4.10. Параметри резонансу 52Cr при енергії 50 кеВ. Кути розсіяння
- 15, 20 та 25º.
Параметри
резонансу

ROZPREGA
(Одно-рівн. Брейт-Вігнер)
Зразок
Зразок
Зразок
0,01731±0,00006 яде 0,03024±0,00010 яде 0,03024±0,00010 яде
р/б
р/б
р/б
(3 кути)
(3 кути)
(4 кути)
49,96 ± 0,14 (0,3%) 50,34 ± 0,22 (0,4%)
50,24 ± 0,12 (0,2%)
1,47 ± 0,12 (8,2%)
1,58 ± 0,12 (7,6%)
1,51 ± 0,06 (4,0%)
0,61 ± 0,06 (9,8%)
0,50 ± 0,08 (16%)
0,50 ± 0,04 (8,0%)
0,7
0,7
0,5

Е0, кеВ
Гn, кеВ
R/, 10-12 см
2

Порівняння

параметрів

резонансу,

отриманих

в

даній

роботі,

з

параметрами, представленими в роботах [3, 4, 12-15], та з параметрами з
БОЯД наведено в табл. 4.11 та табл. 4.12 відповідно.
Таблиця 4.11. Порівняння параметрів резонансу

52

Cr при енергії 50 кеВ,

Гn±ΔГn
(кеВ)

1,55±0,1
5

1,71±
0,02

0,54±0,0
6

–

/

R,
10

-12

см

1,75
±0,1
2
0,57
±0,0
3

50,358
50,30±
±0,01
50,293
0,06
5
1,562
1,81± 1,62±0
±0,15
0,09
,06
0
–

–

–

За рез.
вимірів
двох зразків

50,2
±0,3

R.F.Carlton
(2000) [2]

R.G.Stieglitz
(1970) [7]

51,0±0,5

50,19±0,1
6

G.Rohr
(1988) [9]

R.R.Spencer
(1972) [8]

Е0 ±ΔЕ0,
(кеВ)

H.M.Agrawa
l
(1984) [3]

E.G. Bilpuch
(1961) [6]

отриманих в нашій роботі з експериментальними даними інших авторів.

50,15 ± 0,
08
1,52 ± 0,0
5
0,53 ± 0,0
3
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Як видно з Табл. 4.11, спостерігається деяка відмінність між значеннями
параметрів, особливо Гn, визначеними різними авторами. На жаль,
проаналізувати причини цих відмінностей доволі проблематично, можливо,
вони пов’язані з тим, що фактично всі автори [2, 3, 5 – 9] 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 в даній роботі, використовувались зразки

52

Cr, виготовлені з

металічного порошку – це одна з переваг даних вимірювань.
Таблиця 4.12. Порівняння параметрів резонансу

52

Cr при енергії 50 кеВ,

отриманих в даній роботі, з параметрами з БОЯД.

50,30

50,30

50,33

50,30

50,15 ± 0,08

Гn, (кеВ)

1,62

1,53

1,62

1,70

1,62

1,62

1,52 ± 0,05

0,53

0,54

0,520

0,52

0,58

0,54

0,53 ± 0,03

/

результата
двох
зразків

-

R , 10
12

(Рейх-Мур)

50,16

BROND-2

50,33

(б.рівн.Б.-В.)

Е0 , (кеВ)

CENDL-3.1

ми вимірів

(Рейх-Мур)

(б.рівн.Б.-В.)

(Рейх-Мур)
TENDL-2014

ROSFOND-10

ENDF/B-VII.1
JEFF-3.2,
JENDL-4.0
(Рейх-Мур)
ENDF/B-VII

За

см

Як видно з табл. 4.12, 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.
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Основні результати та висновки розділу 4

4.4.

Отримано нові значення усередненого повного нейтронного

1.
перерізу

52

Cr при енергії 7,5 кеВ. Експериментальне значення перерізу

52

Cr

непогано узгоджується з результатами роботи [7] і лежить значно нижче
експериментальних даних, представлених у роботі [3]. Це пов’язано з тим,
що в даних роботах використовувались зразки Cr2О3 в яких не було
враховано вклад кисню та водню в кінцеве значення перерізу. Результати
перерізу

52

Cr отримані в дисертаційній роботі є найбільш достовірними,

оскільки в експерименті використовувалися порошкоподібні металічні зразки
ізотопу 52Cr.
2. Показано, що розроблений в лабораторії нейтронної фізики метод зсуву
середньої енергії фільтрованих нейтронів дозволяє визначати з набору
усереднених проходжень параметри ізольованого резонансу навіть при
достатньо великій енергетичній ширині фільтрованої нейтронної лінії (до
10 кеВ). Це 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, так,
наприклад, для

52

Cr лише у двох роботах [6, 7] R/ було визначено раніше –

результат отриманий в ЛНФ є третім. Визначення чи навіть уточнення
параметрів ізольованих резонансів є актуальним не лише з точки зору
фундаментальної ядерної фізики і удосконалення БОЯД, а й 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.
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РОЗДІЛ 5 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОВНИХ
ПЕРЕРІЗІВ ВЗАЄМОДІЇ ФІЛЬТРОВАНИХ НЕЙТРОНІВ З ЯДРАМИ
nat

HF

Експериментальні дослідження для визначення повних нейтронних
перерізів природного гафнію при енергіях 2, 54 кеВ, 59 кеВ та 145 кеВ були
проведені на на ГЕК-8 та ГЕК-9 Київського дослідницького реактора ВВР-М
Інституту ядерних досліджень НАН України [44]. Схему формування пучка
фільтрованих нейтронів на ГЕК – 8 та ГЕК – 9 представлено у Розділі 2 на
рис. 2.1 та рис. 2.8.

5.1

Визначення повного нейтронного перерізу natHf при енергії 2 кеВ
[45, 46]

Аналіз сучасних БОЯД показав, що повний нейтронний переріз
природного гафнію є лише у двох бібліотеках – ENDF/B-VI та CENDL-2. У
інших БОЯД, а саме в ENDF/B-VII.1, JEFF-3.1, CENDL-3.1, JENDL-4 та
ROSFOND-2010 є інформація про повні нейтронні перерізи для 6-ти ізотопів
гафнію. Для цих бібліотек при розрахунках повних нейтронних перерізів
природного гафнію, окрім програм LINEAR, RECENT, SIGMA1 з пакету
PREPRO 2012 [34], застосовувалась програма MIXER. На рис. 5.1 наведено
експериментальні дані з EXFOR та розраховані за даними БОЯД повні
нейтронні перерізи природного гафнію (для кращої візуалізації на рисунку
представлено дані лише з двох найбільш відмінних між собою БОЯД
CENDL-3.1 та ENDF/B-VI, дані з інших бібліотек знаходяться в межах цих
двох БОЯД).

Повний нейтронний переріз, б
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CENDL-3.1
ENDF/B-VI
Cho (2000)
Dilg (1972)
Harvey (1955)
Bollinger (1953)
Hibdon (1950)
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3,0

3,5

4,0

Рис. 5.1. Повні нейтронні перерізи natHf з БОЯД та експериментальні дані з
EXFOR.
Аналіз повного нейтронного перерізу з усіх БОЯД показав, що в
енергетичну ширину (0,39 ÷ 2,99 кеВ) квазімоноенергетичної нейтронної
лінії з середньою енергією ~2 кеВ потрапляє набір досить інтенсивних
резонансів, а це означає, що в експериментальних вимірюваннях слід
очікувати прояву ефекту резонансного самоекранування.

5.1.1 Самоекранування повних нейтронних перерізів атомних ядер
Під

терміном

самоекранування

мається

на

увазі

залежність

спостережуваних (усереднених по енергетичному спектру фільтру) перерізів
досліджуваних матеріалів від товщини зразка.
При дослідженнях на фільтрованих нейтронних пучках, коли нейтрони
є квазімоноенергетичними, з експерименту можна визначити усереднений
переріз
t 

експ.



ln  T  експ.
n xj

,

(5.1)
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де n<Т>експ.– експериментально визначене усереднене проходження
нейтронів зразком в межах енергетичного інтервалу нейтронної лінії Е1 Е2,
n – кількість ядер в одиниці об’єму, xj – товщина зразка.
Однак, нейтронні перерізи, виміряні на зразках різних товщин (так звані,
ефективні чи спостережувані перерізи) суттєво відрізняються. Причиною
такої відмінності є ефект резонансного самоекранування. Цей ефект
пов'язаний з тим, що з пучка передніми шарами зразка виводяться
(поглинаються чи розсіюються) нейтрони переважно з енергіями, близькими
до енергій нейтронних резонансів ядер зразка. В результаті цього спектр
нейтронів, що проходить через наступні шари зразка, змінює форму
(виникають мінімуми, які співпадають з енергіями нейтронних резонансів
досліджуваного матеріалу). Внаслідок такого процесу спостережувані
експериментальні перерізи, виміряні на товщих зразках, виявляються
меншими від виміряних на зразках меншої товщини. Тому при вимірах
перерізів «резонансних» матеріалів з використанням зразків різної товщини
nj

фактично

матимемо

набір

спостережуваних

(самоекранованих)

.
усереднених перерізів   t  експ
, з якого, екстраполюючи до нульової
j

товщини зразка, можемо оцінити неекранований переріз.
Для проходження нейтронів зразком товщиною nxj, усередненого по
спектру фільтра, можна записати:
E2

 exp(n  x  ( E ))( E )dE
j

T j

t

E1

E2

,

(5.2)

 ( E )dE

E1

де Ф(Е) – функція, що описує форму нейтронного спектра після фільтру,
σt(Е) – енергетично залежний повний нейтронний переріз досліджуваного
зразка.
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У випадку, коли nxj прямує до 0, якщо обмежитись 2-ма членами ряду
Тейлора для експоненти, exp( n  x j t ( E ))  1  n  x j t ( E ) , формулу (5.2) можна
записати:
E2

  ( E )( E )dE
t

 T  j  1 n j  x j 

E1

E2

 1  n  x j   t  неекр. ,

(5.3)

.

(5.4)

 ( E )dE

E1
E2

 t 

де

неекр.





t

( E )( E )dE

E1

E2

 ( E )dE

E1

Підставивши  T  j в (5.1) і розклавши ln[ 1  n  x j   t 

неекр.

] в ряд, отримаємо

для n∙xj →0:
  t  експ.   t  неекр.

(5.5)

Якщо зразки є достатньо товстими, то слід враховувати і наступні члени
2
ряду, тоді exp( n  x j t ( E ))  1  n  x j t ( E )  (n  x j ) 2  t ( E ) / 2  ... , і для  T  j можна

записати:
E2

 T  j  1  n  x j   t  неекр. 

(n  x j )

2



2



2
t

( E )  ( E )dE

E1

E2

(5.6)

 ( E )dE

E1

Підставивши  T  j в (5.1) і також розклавши логарифм в ряд, отримаємо
для достатньо товстих зразків:
E2

 t 

неекр.

  t 

експ.



n xj
2





2
t

( E )  ( E )dE

E1

E2

(5.7)

 ( E )dE

E1

Слід зауважити, що в разі присутності в діапазоні енергій Е 1 Е2 сильного
резонансу в перерізі досліджуваного ядра, спектр нейтронів (E) стає
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залежним не лише від Е, а й від відстані x від переднього краю зразка, і тому
спектр фільтру після зразка виглядає як i ( E, x) , а формула (5.7) виглядає
наступним чином:
xj

E2

 dx   t ( E )  i ( E, x)dE
2

 t  неекр.   t  експ. 

n xj
2



0

E1
xj

E2

0

E1

(5.8)

 dx   ( E, x)dE
i

Розрахувати

аналітично

другий

член

в

формулі

(5.8)

доволі

проблематично, тому для визначення впливу резонансного самоекранування
було проведено моделювання за допомогою програми MCNP 4С [27].

5.1.2 Експеримент
nat

Виміри повного нейтронного перерізу
горизонтальному

експериментальному

Hf проводились на 9-му

каналі

(ГЕК-9)

Київського

дослідницького реактора ВВР-М. Для виділення з реакторного спектру
нейтронів

з

середньою

енергією

2 кеВ

використовувався

квазімоноенергетичний фільтр, склад якого наведено в табл. 5.1.
Таблиця. 5.1. Склад фільтра з середньою енергією 2 кеВ.
Елемент
Товщина,
г/см2

Sc
110,59

60

Ni

80,2

54

Fe

39,37

S

Co

55,7

26,7

10

B

0,2

Розрахунковий спектр фільтра, отриманий за допомогою програми
Filter-7, представлено на рис. 5.2.
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Інтенсивнісь, відн.од.

1400
1200

Спектр після
фільтра 2 кеВ з
урахуванням
ефективності
He-3 детектора

Спектр після
фільтра 2 кеВ

1000
800
600
400
200
0
500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Енергія, еВ

Рис. 5.2. Розрахункові спектри із середньою енергією нейтронів 2 кеВ.
Розрахункова чистота фільтра – 99,60 %. Внесок кожної з домішкових
ліній незначний: для лінії 26,7 кеВ він становить 0,01 %, для ліній 42,8 кеВ,
49,0 кеВ та 64,6 кеВ – 0,15 %, 0,02 % та 0,13 % відповідно. Розрахункові
середня енергія та ширина основної нейтронної лінії (на рівні 95 % відгуку):

69
1,91  00,,86
кеВ

Урахування ефективності 3Не детектора трохи змінює параметри нейтронної
лінії – розрахункові середня енергія та ширина основної нейтронної лінії (на
рівні 95 % відгуку) стають рівними:
720
1,856  00,,877
кеВ

Розрахункова чистота фільтра покращується до 99,95 %. Внески
домішкових ліній стають ще нижчими: для ліній 26,7, 42,8 та 64,6 кеВ –
0,002, 0,023 та 0,014 % відповідно, внесок для лінії 49,0 кеВ становить менше
0,001 %.
Для реєстрації нейтронів було використано
електронні

блоки:

попередній

3

He-лічильник СНМ-17,

зарядовочутливий

підсилювач,
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спектрометричний підсилювач БУИ-3К, багатоканальний спектрометр в
системі КАМАК на основі АЦП 712, персональний комп’ютер та лінії
зв’язку.
Для досліджень повних нейтронних перерізів природного гафнію на
фільтрованих нейтронних пучках гафній металічний у злитках було придбано
на Державному науково-виробничому підприємстві «Цирконій». Згідно
паспорту, хімічний склад металу у відсотках наступний: Hf – не менше
99,26 %, масова доля домішок складає – 0,74 %, з яких 0,62 % належить
цирконію. Для вимірювань було виготовлено набір зразків діаметром
30,4 мм.
На фільтрованому нейтронному пучку з середньою енергією 2 кеВ було
проведено дві серії вимірів. У кожній із серій було використано набір зразків
металевого

гафнію

з

товщинами

від

0,00236 ± 0,00004

до

0,01257 ± 0,00004 ядер/б (характеристики кожного із зразків наведено в
табл. 2). Для визначення фонових відліків було використано зразок
поліетилену (ПЕ) товщиною 0,1856 ядер/б.
Вимірювання проходження нейтронів через зразки природного гафнію
в кожній із серій проводились за схемою: (ЗР2 + ПЕ), (ПЕ),(ЗР3 + ПЕ),
(ЗР1 + ПЕ), (ЗР2), (П/П), (ЗР3), (ЗР1). Тут (ЗР1), (ЗР2) та (ЗР3) – запис
спектрів нейтронів, що пройшли крізь 1, 2, та 3-тій зразки гафнію,
відповідно, (ЗР1 + ПЕ), (ЗР2 + ПЕ) та (ЗР3 + ПЕ) – запис спектрів нейтронів,
що пройшли крізь 1, 2, та 3-тій зразки гафнію, відповідно, але нейтронний
пучок перекрито поліетиленом, (П/П) та (ПЕ) – запис спектрів нейтронів
прямого пучка та прямого пучка, перекритого поліетиленом. Зміна положень
зразків відбувалася кожної хвилини, щоб нівелювати вплив нестабільності
апаратури та потужності реактора. Один вимір складався з 15-ти таких
циклів. В першій серії було виконано 13 вимірів, сумарний час вимірів склав
11700 с, в другій серії – 4 виміри, сумарний час вимірів – 3600 с.
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Після введення поправки на мертвий час до кожного виміряного
спектру, проходження зразків природного гафнію було визначено за
формулою:

Ti 

N i  Фi
,
N 0 i  Ф0i

(5.9)

де Ni та N0i – число відліків в i-тому каналі при наявності на пучку зразка
(ЗРі) та при наявності на пучку зразка і поліетилену (ЗРі+ПЕ),
Фi та Ф0i – число відліків в i-тому каналі при відсутності на пучку зразка
(П/П) та наявності на пучку лише поліетилену (ПЕ).
Для визначення ефективного повного нейтронного перерізу та його
похибки за результатами експериментально отриманого проходження
використовувались формули (4.2) та (4.3).
Ефективні повні нейтронні перерізи природного гафнію, отримані при
вимірюванні зразків гафнію різної товщини, наведено в табл. 5.2 та
представлено на рис. 5.3.
Таблиця 5.2. Експериментально отримані ефективні повні нейтронні
перерізи.
Перша серія
№п/п

Товщина nj,
ядер/б

σj, б

Δσj, б

Δσj/σj, %

1

0,004270,00004

23,09

0,21

0,91

2

0,00473±0,00004

23,15

0,22

0,95

3

0,007850,00004

21,45

0,15

0,70

Друга серія
Товщина nj,

Σj , б

Δσj, б

Δσj/σj, %
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ядер/б
0,002360,00004

23,57

0,41

1,74

2

0,00427±0,00004

22,99

0,32

1,39

3

0,012570,00004

20,52

0,18

0,88

Повний нейтронний переріз, б

1

25

Перша серія вимірів
Друга серія вимірів

24
23
22
21

20
0,000 0,002 0,004 0,006 0,008 0,010 0,012 0,014
Концентрація, ядер/б

Рис. 5.3. Залежність ефективного повного нейтронного перерізу natHf від
товщини зразка.
Із

табл. 5.2

та

рис. 5.3

видно,

що

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 слід ввести поправки на ефект
резонансного

самоекранування,

а

саме:

поділити

отриманий

спостережуваний повний нейтронний переріз на фактор резонансного
самоекранування:

 

неекр.
t j



.
 t  еф
j

kj

,

(5.10)
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де

k j – фактор резонансного самоекранування для товщини j зразка,

отриманий з MCNP 4С розрахунків

kj 

. розр
 t  екр
j

(5.11)

 t  .неекр. розр

Для визначення впливу резонансного самоекранування було проведено
моделювання за допомогою програми MCNP 4С, завдяки чому розраховано
неекр. розр .
неекранований повний нейтронний переріз  t 
, набір екранованих

нейтронних перерізів  t  j

екр. розр .

для j-тих товщин досліджуваного зразка,

обчислено фактори резонансного самоекранування k j та отримано аналітичні
залежності

факторів

резонансного

самоекранування

від

товщини

досліджуваного зразка.
У

моделюванні

використовувалась

дещо

спрощена

геометрія

експерименту, а саме: в якості джерела нейтронів брався розрахунковий
спектр після фільтра (рис. 4.11), зразок natHf діаметром 30,4 мм розміщувався
на відстані 2 м від джерела, відстань від зразка до детектора нейтронів
(параметри якого приймалися Ø = 38 мм, l = 200 мм) також бралася 2 м.
Моделювання проводилось для 10-ти товщин зразка

nat

Hf: п’ять товщин

брались рівними товщинам зразків, використаних у експерименті, п’ять
інших бралися більш

тонкими. Товщина найбільш тонкого

зразка,

використаного в розрахунках, складала 0,00022 ядер/б. Подальше зменшення
товщини зразка не призводило до зміни розрахункового  t  j

екр. розр .

. Було

проведено розрахунки з використанням даних з двох БОЯД: ENDF/B-VI та
CENDL-3.1. Як було відмічено вище, в цих БОЯД спостерігається найбільша
відмінність у повних нейтронних перерізах
 t  j

екр. розр .

nat

Hf. Результати розрахунків

від товщини зразка з використанням цих БОЯД представлено на
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рис. 5.4 (для більшої наочності на рисунку наведено також перерізи, отримані
в експерименті). Екстраполяція до нульової товщини (суцільні лінії)
поліномом другого порядку  t 

екр. розр .

=a + b∙nj +c∙nj2(коефіцієнти a, b та c

неекр. розр .
наведено в табл. 5.3) дає можливість визначити  t 
=(34,79 ± 0,07) б за
неекр. розр .
даними ENDF/B-VI та  t 
= (23,72 ± 0,04) б за даними CENDL-3.1.

Таблиця 5.3. Параметри екстраполяції з використанням бібліотек ENDF/BVI та CENDL-3.1.
Коефіцієнти
БОЯД

A

b

c

χ2

ENDF/BVI

34,790,07

-50419

171531106

0,99867

CENDL3.1

23,720,04

-44739

124112899

0,99997

Повний нейтронний переріз, б

40

MCNP розрахунки CENDL-3.1
Експериментальний результат
MCNP розрахунки ENDF/B-VI

38
36
34
32
30
28
26

неекр.
=34,76 б
ENDF/B-VI
неекр.
=23,72 б
CENDL-3.1

24
22
20
18
0,000

0,002

0,004

0,006

0,008

0,010

0,012

0,014

Концентрація, ядер/б

Рис. 5.4. Залежність повного нейтронного перерізу від товщини зразка.
Експериментальні результати та розрахунковий набір перерізів за даними
бібліотек ENDF/B-VI та CENDL-3.1.
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Як видно з табл. 5.3, незважаючи на те, що значення неекранованих
перерізів, отриманих за даними бібліотек ENDF/B-VI та CENDL-3.1,
відрізняються більше, ніж на 30 %, відмінність між параметрами b значно
менша (на рис. 5.4 криві взагалі виглядають майже паралельними). Така
картина може спостерігатися в тому випадку, коли в досліджуваній області
енергій резонансна структура перерізів, наведена в різних БОЯД, є хоч і
відмінною, але достатньо близькою.
Фактори резонансного самоекранування kj, обчислені за формулою (5.11),
використовуючи результати розрахунків за даними ENDF/B-VI та CENDL3.1, представлено в табл. 5.4.
Таблиця 5.4. Розраховані фактори резонансного самоекранування.
Товщина
nj,
ядер/б

ENDF/B-VI
kj

Δkj

CENDL-3.1
kj

Δkj

0,00022 0,9991 0,0184 0,9979 0,0637
0,00044 0,9942 0,0092 0,9911 0,0317
0,00074 0,9994 0,0055 0,9928 0,0190
0,00118 0,9879 0,0036 0,9785 0,0119
0,00175 0,9778 0,0025 0,9646 0,0082
0,00236* 0,9704 0,0019 0,9528 0,0061
0,00427* 0,9468 0,0012 0,9195 0,0037
0,00473* 0,9422 0,0012 0,9127 0,0033
0,00783* 0,9183 0,0010 0,8798 0,0022
0,01256* 0,8964 0,0008 0,8457 0,0019
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Зірочкою (*) позначено товщини зразків,

які використовувались

в

експериментальних вимірюваннях.
Похибки Δ k j , наведені в табл. 5.12, розраховувалась за формулою:
2

. розр .
  t  екр
   t  неекр. розр. 
j


 
k j  k j 
   екр. розр.     неекр. розр. 
t j
t

 


Отримані значення

2

(5.12)

факторів резонансного самоекранування

kj було

неекр.
використано для оцінки експериментального значення  t  j (застосувавши

формулу (5.11)). Результати обчислень наведено в табл. 5.5.
Таблиця 5.5. Спостережувані (екрановані) та неекрановані перерізи.
Експериментальні та експериментально-розрахункові результати
Товщина

Спостережуваний

nj, ядер/б

(екранований)

.
.
 t  екр
/ k ENDF
j
/ B VI

.
.
 t  екр
/ kCENDl
j
3.1

переріз

.
 t  екр
j , б

.
  t  екр
j ,

.
 t  неекр
,
j

.
 t  неекр
,
j

.
 t  неекр
,
j

.
 t  некр
,
j

б

б

б

б

б

0,00236

23,573

0,406

24,2920

0,4211

24,7408

0,4546

0,00427

22,996

0,315

24,2881

0,3341

25,0092

0,3571

0,00427

23,092

0,206

24,3895

0,2198

25,1136

0,2458

0,00473

23,151

0,22

24,5712

0,2356

25,3654

0,2579

0,00785

21,451

0,151

23,3595

0,1664

24,3817

0,1821

0,01257

20,518

0,179

22,8893

0,2007

24,2616

0,2186
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неекр.
Похибки  t  j , наведені в табл. 4.17, розраховувалась за формулою:

2

 

  

неекр.
t j

неекр.
t j

.
  t  екр
  k j 
j
 

 
   екр.   k 
t j

  j 

2

(5.13)

Середні значення експериментальної величини неекранованого перерізу,
визначені за результатами вимірювань шести зразків гафнію, дорівнюють
 t 

неекр.

=23,75 ± 0,29 б

при

використанні

факторів

резонансного

самоекранування з розрахунків за даними з ENDF/B-VI та

неекр.
 експ


=24,71 ± 0,19 б – з CENDL-3.1. Як і очікувалось, значення неекранованих
перерізів виявляються близькими – відмінність становить лише 1 б, але яке ж
значення вважати більш достовірним? Оскільки за абсолютним значенням
результат отриманий в даній роботі краще узгоджується з даними з
бібліотеки CENDL-3.1, то було надано перевагу набору коефіцієнтів
резонансного самоекранування, визначеним з розрахунків за даними цієї
БОЯД, тому було прийнято, що отримане в даній роботі експериментальне
неекр.
 =24,71 ± 0,19 б.
значення неекранованого перерізу становить  експ

Визначення повного нейтронного перерізу natHf при енергії

5.2

54 кеВ
Для

формування

використано

фільтр

пучка

з

квазімоноенергетичних

середньою

енергією

54 кеВ.

нейтронів
Даний

було
фільтр

використовувався в експериментальних дослідженнях [10, 47]. Цей фільтр
було перераховано і доповнено новими компонентами [48]. Розрахунок
фільтра

проводився

за

допомогою

програми

FILTER_7.

Склад

композиційного фільтра з середньою енергією 54 кеВ наведено в табл. 5.6.
Розрахунковий спектр нейтронів після фільтра наведено на рис. 5.5.
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Таблиця 5.6. Склад фільтра з середньою енергією нейтронів 54 кеВ.
Елемент
Товщина,
г/см2

Si

S

Mn

Al

256,3

76,8

6,26

5,39

Інтенсивність, відн.од.

100
80
60

10

B

0,5

Спектр після
фільтра 54 кеВ

Спектр після
фільтра 54 кеВ
з урахуванням
ефективності
Н детектора

40
20
0

53

54

55

Енергія, кеВ

Рис 5.5. Розрахунковий спектр нейтронів після фільтра з середньою
енергію 54 кеВ.
Чистота фільтра становить – 99,6%. Внесок домішкових ліній для групи
ліній 144 – 146 кеВ складає: 0,4 %.
Розрахункові середня енергія та ширина основної нейтронної лінії (на
рівні 95 % відгуку) після фільтра становлять:

53 .86  00..25
29 кеВ
Для визначення фонових відліків використовувався зразок поліетилену
товщиною 0,02054 ядер/б.
Пропускання зразків природного гафнію визначено за формулою (5.9).
Для визначення ефективного повного нейтронного перерізу та його похибки
за

результатами

експериментально

використовувались формули (4.2) та (4.3).

отриманого

проходження
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Ефективні повні нейтронні перерізи природнього гафнію, отримані при
вимірюванні зразків гафнію різної товщини, представлено в табл. 5.7 та на
рис. 5.6.
Таблиця 5.7. Експериментально отримані повні нейтронні перерізи σtot.
Фільтр 54 кеВ
Товщина зразка,
ядер/б
0,00491±0,00004
0,00799±0,00003
0,12893±0,00004

σ, б

Δσ, б

Δσ/σ, %

8,55
8,61
8,65

0,29
0,21
0,09

3,39
2,44
1,04

Повний нейтронний переріз, б

10,0
Повний нейтронний переріз natHf

9,5

9,0

8,5

8,0
0,004

0,006

0,008

0,010

0,012

0,014

Товщина зразка, ядер/б

Рис. 5.6. Значення повного нейтронного перерізу natHf в залежності від
товщини зразка.
Як видно з табл. 5.7 та рис. 5.6, 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 знаходились за формулами (4.4)
та (4.5), і дорівнює 8,65 ± 0,01 б (0,12%).
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Також було отримано повні нейтронні перерізи natHf при енергії 59кеВ.
Процедура вимірів та обробки результатів аналогічна процедурі вимірювань
на 54 кеВ-ному фільтрі.

5.3

Визначення повного нейтронного перерізу natHf при енергії 59 кеВ

Для визначення повного нейтронного переізу природного гафнію
використовувався фільтр квазімоноенергетичних нейтронів з середньою
енергією 59 кеВ [25, 49]. Склад та розрахунковий спектр нейтронів після
композиційного фільтра з середньою енергією 59 кеВ наведено в табл. 3.2 та
на рис. 3.8 Розділу 3 даної роботи.
Для реєстрації нейтронів використовувався водневий лічильник LND-271,
електронні

блоки:

попередній

зарядовочутливий

підсилювач,

спектрометричний підсилювач БУИ-3К, багатоканальний спектрометр в
системі КАМАК на основі АЦП 712, персональний комп’ютер та лінії
зв’язку.

Для

визначення

фонових

відліків

використовувався

зразок

поліетилену товщиною 0,01343 ядер/б.
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.
Товщина зразків, ефективні повні нейтронні перерізи, отримані в кожній з
трьох серій вимірів, наведено в табл. 5.8.
Як видно з табл. 5.8 в кожній із серій вимірів при зменшенні товщини
зразка збільшується значення ефективного повного нейтронного перерізу,
тобто спостерігається ефект резонансного самоекранування нейтронного
перерізу.
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Таблиця 5.8. Товщини зразків та експериментальні результати.
σ Δσ, б (Δσ/σ, %)

Товщина, ядер/б

Перша серія

Друга серія

11,23±0,60 (5,4)

0,002450,00004
0,004370,00004

Третя серія

10,61±0,37 (3,55)
10,73±0,41 (3,86)

0,004640,00004

10,94±0,33 (3,03)
10,58±0,24 (2,29)

0,007090,00009
0,00798±0,00004

10,33±0,21 (2,01)

0,01240,0001

10,22±0,15 (1,47)

10,35±0,25 (2,38)

10,37±0,17 (1,67)

0,01300,0001

Аналогічно процедурі, описаній в пункті 5.1 даного Розділу, для
визначення

впливу

резонансного

самоекранування

було

проведено

моделювання за допомогою програми MCNP 4С. Розраховано неекранований
неекр. розр .
повний нейтронний переріз  t 
, набір екранованих нейтронних

перерізів  t  j

екр. розр .

для j-тих товщин досліджуваного зразка, обчислено

фактори резонансного самоекранування k j та отримано аналітичні залежності
факторів резонансного самоекранування від товщини досліджуваного зразка.
Відмінним в розрахунках є лише те, що використовувався інший набір
зразків та перерізи з інших БОЯД, а саме: перерізи з ENDF/B-VI та JENDL4.0 (саме в цих БОЯД спостерігається найбільша відмінність у повних
нейтронних перерізах natHf), товщини зразків від 0,000875 до 0,0175 ядер/б.
Результати розрахунків  t  j

екр. розр .

від товщини зразка з використанням цих

БОЯД представлено на рис. 5.7 (для більшої наочності на рисунку наведено
також перерізи, отримані в експерименті).
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Повний нейтронний переріз, б

12,0
11,6
11,2
10,8
10,4
10,0
9,6

MCNP розрахунки (JENDL-4.0)
MCNP розрахунки (ENDF/B-VI)
Експериментальний результат

9,2

0,000 0,002 0,004 0,006 0,008 0,010 0,012 0,014
Концентрація, ядер/б

Рис. 5.7. Залежність повного нейтронного перерізу від товщини зразка.
Експериментальні результати та розрахунковий набір перерізів за даними
бібліотек ENDF/B-VI та JENDL-4.0.
Як видно з рис. 5.7 в розрахункових залежностях не спостерігається ефект
резонансного

самоекранування

на

відміну

від

експериментальних

результатів. 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, рис. 5.8.
14,4

повний переріз
екстраполяція перерізу
до нульової товщини
межі похибок
неекранованого перерізу

Повний переріз, б

13,8
13,2
12,6
12,0
11,4
10,8
10,2
0,000

0,004

0,008
n, ядер/б

0,012

0,016

Рис. 5.8. Експериментальні значення перерізів та екстраполяція перерізу до
нульової товщини поліномом другого порядку.
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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 %).
В результаті проведеного аналізу бібліотек по кожному ізотопу

nat

Hf,

було виявлено, що для деяких ізотопів нерозділена резонансна область (НРО)
простягається до 80 кеВ, а для деяких - до 500 кеВ. Для JEFF-3.1, ENDF/BVII.1 для всіх ізотопів НРО тягнеться до 50 кеВ. Більш детальну інформацію

Ізотоп та
вміст в natHf
[50]

про енергетичні межі НРО для кожного ізотопу наведено в табл. 5.9.
Таблиця 5.9. Інформація про області резонансів з БОЯД.
Область розділених
резонансів в БОЯД
Область нерозділених
ROSFOND2010

1.0e-5÷168 еВ
0,168 ÷ 50кеВ

1.0e-5 ÷ 220 еВ
0,220 ÷100 кеВ

1.0e-5÷230еВ
0,230÷80 кеВ

1.0e-5÷220еВ
0,220÷50 кеВ

1.0e-5÷700 еВ
0,700÷50 кеВ

1.0e-5 ÷ 700 еВ
0,700 ÷ 150кеВ

1.0e-5÷1080еВ
1,080 ÷ 80 кеВ

1.0e-5÷1080еВ
1,080 ÷ 50 кеВ

1.0e-5 ÷ 510 еВ
0,510 ÷ 50 кеВ

1.0e-5 ÷250 еВ
0,250 ÷ 50 кеВ

1.0e-5 ÷ 700 еВ
0,700 ÷ 80 кеВ

1.0e-5 ÷250 еВ
0,250 ÷ 50 кеВ

1.0e-5 ÷ 1600
еВ
1,600 ÷ 50 кеВ

1.0e-5 ÷ 1500еВ
1.5 ÷ 220 кеВ

1.0e-5 ÷2100еВ
2.1 ÷ 80 кеВ

1.0e-5 ÷2000еВ
2.0 ÷ 50 кеВ

Hf179 1.0e-5 ÷ 510 еВ
13, 62 0,510 ÷ 50 кеВ
%

1.0e-5 ÷ 250 еВ
0,250 ÷ 50 кеВ

1.0e-5 ÷ 450 еВ
0,450 ÷ 80 кеВ

1.0e-5 ÷ 400 еВ
0,4 ÷ 50 кеВ

1.0e-5÷ 2500еВ

1.0e-5÷10000еВ

1.0e-

Hf-177
18,60
%

Hf-174
0,16 %

CENDL-3.1

Hf-176
5,26 %

JENDL-4.0

Hf-178
27,28
%

ENDF/B-VII.1
(JEFF-3.1)

Hf-

1.0e-5 ÷ 4992

145

180 еВ
35,08 4,992 ÷ 50 кеВ
%

2.5 ÷ 500 кеВ

10 ÷ 80 кеВ

5÷10000еВ
10 ÷ 93,823
кеВ

Як видно з табл. 5.9, в трьох бібліотеках, а саме в ENDF/B-VII.1 (JEFF3.1), ROSFOND-2010, область нерозділених резонансів для всіх ізотопів
закінчується при енергії 50 кеВ (за виключенням Hf-180 в ROSFOND-2010), в
бібліотеці CENDL-3.1 при енергії 80 кеВ, в бібліотеці JENDL-4.0 область
нерозділених резонансів для чотирьох ізотопів гафнію (Hf-174, -176, -178, 180) продовжується вище 100 кеВ.

5.4

Визначення повного нейтронного перерізу natHf при енергії 145 кеВ
Експериментальні

дослідження

повного

нейтронного

перерізу

природного гафнію при енергії 145 кеВ були проведені на 9-му ГЕК КДР
ВВР-М.
Для реєстрації нейтронів використовувався лічильник протонів віддачі
LND-281 (H + CH4 + N2, тиск газу – 3240 торр), електронні блоки: попередній
підсилювач, багатоканальний спектрометр в системі КАМАК, персональний
комп’ютер та лінії зв’язку. Для визначення фонових відліків, було
використано зразок поліетилену товщиною 0,1856 ядер/б.
Проходження зразків природного гафнію було визначено за формулою
(5.9). Для визначення ефективного повного нейтронного перерізу та його
похибки за результатами експериментально отриманого проходження
використовувались формули (4.2) та (4.3).
Для проведення вимірювань повного нейтронного перерізу природного
гафнію використовувався фільтр з середньою енергією 145 кеВ. Склад
даного фільтра наведено в табл. 5.10. Розрахунковий спектр нейтронів після
фільтра наведено на рис. 5.9.
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Таблиця 5.10. Склад фільтра з середньою енергією нейтронів 145 кеВ.
Елемент
(БОЯД)
Товщина, г/см2

Si
(JEFF-3.2)
184,07

10

Ti
(JEFF-3.2)
11,49

B
(JEFF-3.2)
0,2

Інтенсивність, відн.од.

80

60

Спектр після
фільтра 145 кеВ
з врахуванням
ефективності
Н детектора

Спектр після
фільтра 145 кеВ

40

20

0
130

135

140

145

150

155

160

Енергія, кеВ

Рис 5.9. Розрахунковий спектр нейтронів після фільтра з енергію 145
кеВ.
Розрахункова чистота фільтра становить 98,87 %. Внесок домішкової
лінії 54 кеВ складає 1,13 %. Розрахункові середня енергія та ширина основної
нейтронної лінії (на рівні 95% відгуку):

144 .86  35..83
03 кеВ
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.

Результати

вимірювань

повного нейтронного перерізу природного гафнію для кожної із серій
представлено табл. 5,11 та на рис. 5.10.
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Таблиця 5.11. Товщини зразків та експериментальні результати.
Товщина зразка,
ядер/б
0,00423±0,00001
0,01242±0,00004
0,02745±0,00009
0,04193±0,00005
0,07701±0,00007
Середнє
зважене
значення σ
Середнє
значення σ по 3
серіям

σ Δσ, б (Δσ/σ, %)
Перша серія
Друга серія
Третя серія
8,340,06 (0,72) 8,580,09 (1,05)
8,470,04 (0,47)
8,400,03 (0,36) 8,550,04 (0,47)
8,520,03 (0,35) 8,470,02 (0.24)
8,410,01 (0.12)
8,410,02 (0,24)

8,530,02 (0,23)

8,420,01 (0,12)

8,470,01 (0,12)

Повний нейтронний переріз, б

10.0

Перша серія
Друга серія
Третя серія

9.5

9.0

8.5

8.0

7.5

7.0
0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

Товщина зразка, ядер/б

Рис. 5.10. Значення повного нейтронного перерізу natHf в залежності від
товщини зразка.
Як видно з останньої таблиці та рисунка, 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 серіїї вимірів середнє зважене значення
(використовувались формули (4.4) та (4.5)), а потім середє за трьома серіями
(див. табл. 5.11).
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Отримане середнє значення перерізу

nat

Hf для середньої енергії

фільтрованих нейтронів 144,86 кеВ складає: 8,47 ± 0,01 б, (0,12 %).

5.5 Порівняльний аналіз експериментальних результатів для енергій 2,
54, 59 та 145 кеВ з даними з БОЯД та з даними інших авторів
Повні нейтронні перерізи

nat

Hf з бібліотек оцінених ядерних даних та

експериментальні дані з EXFOR та експериментальні значення перерізу для
енегій 2 кеВ, а також 54 кеВ, 59 кеВ та 145 кеВ, отримані в даній роботі,

Повний нейтронний переріз, б

представлено на рис. 5.1 та на рис. 5.11.
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

ENDF/B-VI
JENDL-4.0

Cho (1970)
Sherwood (1968)
Divadeenam (1954)
Okazaki (1965)

Наш результат

20

40

60

80 100 120 140 160 180 200
Енергія, кеВ

Рис. 5.11. Повні нейтронні перерізи природного гафнію з БОЯД,
EXFOR та результати, отримані в даній роботі.
Для

порівняння

перерізів,

представлених

в

БОЯД,

з

експериментальними перерізами, отриманими при енергії фільтрованих
нейтронів 2 кеВ, 54 кеВ, 59 кеВ та 145 кеВ, розраховані на базі БОЯД
поточкові перерізи було усереднено по спектру використаних фільтрів.
Значення усереднених перерізів з різних БОЯД та експериментальні значення
перерізу наведено в табл. 5.12.
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Таблиця 5.12. Усереднені перерізи з БОЯД та експериментальні
результати.
Середн
я
Регіон
енергія усередненн
фільтру
я (кеВ)
(кеВ)
2

0,36 – 2,99

54

38,9 – 54,8

59
145

Бібліотеки
ENDF/B
-VII.1
(JEFF3.1)
26,44
(26,94)

JENDL ROSFOND
-4.0
-2010

Отримани
й експ. рез
σ Δσ, б
CENDL (Δσ/σ, %)
-3.1

25,66

25,41

23,93

11,32

10,05

10,88

10,44

52,2 – 60,1

11,1

9,86

10,65

10,24

110,45 –
155,15

8,89

8,39

8,84

8,81

24,71±0,19
(0,77)
8,65±0,01,
(0,12)
11,47±0,69
(6,0)
8,47±0,01,
(0,12)

Як видно з табл. 5.12 для фільтрованих нейтронів з енергією 2 кеВ
середнене значення неекранованого перерізу 24,71 ± 0,19 б непогано
узгоджується

з

новими

версіями

БОЯД,

найкраще

узгодження

спостерігається з бібліотекою CENDL-3.1. Щодо експериментальних даних
інших

авторів

(див.

рис. 5.1 – щоб

уникнути

повтору

графіку,

експериментальне значення, отримане в даній роботі, представлено на цьому
рисунку суцільною лінією), то експериментальне значення лежить дещо
вище

даних

інших

авторів.

Проаналізувати

причину

відмінностей

експериментального результату з даними робіт C.Hibdon (1950, EXFOR #
12646005), L.M.Bollinger+ (1953, EXFOR # 12108002), J.A.Harvey+ (1955,
EXFOR # 11912040), W.Dilg+ (1972, EXFOR # 20583025) неможливо, бо в
роботах не наводяться параметри зразків гафнію, які використовувались в
експериментальних дослідженнях. Щодо роботи H.J.Cho+ (2000, EXFOR #
22725003), то дані про товщини зразків відомі: 0,002224, 0,006731, 0,008975,
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0,013.462 ядер/б, тобто в експерименті було використано зразки, які за
товщинами дуже близькі до зразків, використаних у даному експерименті
(нагадаємо, товщини зразків використаних у цьому експерименті 0,00236,
0,00427, 0,00473, 0,00785, 0,01257 ядер/б). Як було проілюстровано вище, при
таких

товщинах

слід

враховувати

вплив

ефекту

резонансного

самоекранування, чого, виходячи з тексту статті H.J.Cho+ [17], авторами не
робилося. Введення поправки на резонансне самоекранування збільшило б
значення перерізів з [17] як мінімум на 7% (це відповідає середньому
значенню коефіцієнту резонансного самоекранування для використаних в
експерименті зразків) і ці дані стали б ближчими до експериментальних
значень, представлених в даній роботі.
Значення повного перерізу

nat

Hf для енергії 54 кеВ не співпадає з

жодною з БОЯД (рис. 5.11 та табл.5.12), але непогано узгоджується з
роботою

[14]

і знаходиться

дещо

вище

експериментальних даних,

представлених в [17].
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.
З рис. 5.11 та табл. 5.12 видно, що повний нейтронний переріз
отриманий

при

енергії

фільтрованих

нейтронів

145 кеВ

nat

Hf

найкраще

узгоджується з БОЯД JENDL-4.0 і лежить трішки нижче результатів,
представлених в роботах [15, 16].
З проведеного вище аналізу було зроблено висновок, що в області енергії
50 кеВ можливо присутній резонанс або група резонансів. Також проведений
аналіз БОЯД (табл.5.9) підтверджує таке припущення. Для БОЯД JENDL-4.0
та CENDL-3.1 нерозділена резонансна область для деяких ізотопів
природного гафнію простягається до 500 кеВ.
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5.6.

Основні результати та висновки розділу 5

1. Визначено експериментальне усереднене значення неекранованого
перерізу

nat

неекр.
 = 24,71 ± 0,19 б (0,8%).
Hf в області енергії 0,39 – 2.99 кеВ  експ

Поправки на ефект резонансного самоекранування розраховувались за
допомогою

моделювання

експерименту

з

використанням

MCNP 4С.

Порівняльний аналіз нашого результату з даними інших авторів показав, що
наші дані лежать вище, але в нашій роботі було враховано вплив
резонансного самоекранування перерізу, чого не робилося в інших роботах,
що, на наш погляд, і призвело до заниження величини перерізів.
Порівняльний аналіз з сучасними БОЯД показав, що наші дані добре
узгоджуються з найновішими версіями БОЯД, найкраще узгодження
спостерігається з БОЯД ROSFOND - 2010.
Експериментальне значення повного нейтронного перерізу

2.

nat

Hf

при енергії 54 кеВ не співпадає з жодною з БОЯД, але непогано узгоджується
з результатами роботи [14] і лежить дещо вище експериментальних даних,
представлених у роботі [17].
Отримане

3.
перерізу

nat

значення

неекранованого

повного

нейтронного

Hf при енергії 59 кеВ, екстрапольоване до нульової товщини

поліномом другого порядку, становить 11,47 ± 0,69 б. Спостережувана
експериментальна залежність ефективних повних нейтронних перерізів від
товщини зразка природного гафнію підтверджує наявність нерозділеної
резонансної області в області енергії 59 кеВ, що відповідає інформації,
наведеній в 3-х БОЯД (табл. 4.23). Також з табл. 4.24 видно, наш результат
узгоджується з бібліотеками ENDF/B-VII.1 та JEFF-3.1.
4.

Повний нейтронний пеерріз

nat

Hf, отриманий при енергії фільтрованих

нейтронів 145 кеВ, не співпадає з жодною з бібліотек (найближче всього до
JENDL-4.0) і непогано узгоджується з роботою [16].
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ
1. Вперше отримано значення усереднених повних нейтронних перерізів
52

Cr = 3,40±0,04 б при енергії фільтрованих нейтронів 7,5 кеВ з

точністю 1.2 %.
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.
3. Розроблено новий метод визначення параметрів E0, Гn та R/ ізольованих
резонансів з використанням фільтрованих пучків нейтронів.
4. 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.
5. Вперше визначено неекрановане значення усередненого повного
нейтронного перерізу

nat

Hf при енергії 2 кеВ 24,71 ± 0,19 б з точністю

0,8 %.
6. Вперше отримано експериментальне значення усередненого повного
нейтронного перерізу

nat

Hf при енергії 54 кеВ 8,65 ± 0,01 б з точністю

0,12 %.
7. Вперше отримано неекрановане значення усередненого повного
нейтронного перерізу

nat

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

6 %.
8. Вперше

отримано значення

усередненого повного нейтронного

перерізу natHf, при енергії фільтрованих нейтронів 145 кеВ 8,47±0,01 б з
точністю 0,12 %.
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