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The experimental device is a neutron coincidence well counter. It can be applied for
passive assay of fissile — especially for plutonium bearing - materials. It consists of
a set of 3He tubes placed inside a polyethylene moderator; outputs from the tubes, first
processed by preampMer/ampMer/discriminator circuits, are then analysed using
neutron correlator connected with a PC, and correlation techniques implemented in
software.

Such a neutron counter allows for determination of plutonium mass (240Pu effective
mass) in nonmultiplying samples having fairly big volume (up to 0.14 m3).

For determination of neutron sources distribution inside a sample, the heuristic
methods based on hierarchical cluster analysis are applied. As an input parametres,
amplitudes and phases of two-dimensional Fourier transformation of the count profiles
matrices for known point sources distributions and for the examined samples, are taken.
Such matrices are collected by means of sample scanning by the detection head. During
clustering process, counts profiles for unknown samples are fitted into dendrograms
using the "proximity"criterion of the examined sample profile to standard samples
profiles. Distribution of neutron sources in an examined sample is then evaluated on the
basis of comparison with standard sources distributions.

1. Wstęp

Metoda pasywnych pomiarów neutronów polega na oddzieleniu - przy zastosowaniu
różnych technik korelacyjnych - neutronów skorelowanych z aktami rozszczepień
spontanicznych zachodzących w badanej próbce od neutronów tła i pochodzących z
reakcji typu (a, n). W czasie reakcji (a, n) emitowany jest bowiem zawsze jeden
neutron, podczas gdy spontaniczne rozszczepienie jest źródłem zmiennej liczby
neutronów ( 0 - 6 lub nawet więcej). Źródłem neutronów rozszczepieniowych w
zawierającej pluton próbce są izotopy plutonu o parzystej liczbie masowej (238, 240,
242). Zastosowanie technik korelacyjnych pozwala na określenie efektywnej masy
izotopu 2 4 0Pu (czyli masy 240Pu, będącej źródłem takiej liczby neutronów
rozszczepieniowych, jak suma poszczególnych izotopów 238Pu, 2 4 0Pu i 2 4 2Pu faktycznie
zawartych w danej próbce. Dla małych próbek masa ta jest proporcjonalna do częstości
zliczeń koincydencyjnych, czyli skorelowanych ze spontanicznymi rozszczepieniami
zachodzącymi w próbce i można ją określić na podstawie krzywej kalibracji ustalonej dla
próbek o znanych masach i składach izotopowych. Jeżeli skład izotopowy badanej
próbki jest znany, na podstawie częstości zliczeń koincydencyjnych można określić
całkowitą masę zawartego w niej plutonu.

2. Opis układu pomiarowego.

Głowica pomiarowa detektora składa się z modułów ustawionych na planie
sześciokąta foremnego, ograniczających objętość (średnica: 22 cm, wysokość 50 cm),
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przeznaczoną na badaną próbkę. Każdy moduł składa się z pełniących funkcje
moderatora warstw polietylenu przedzielonych ekranami kadmowymi. W każdym
module umieszczone są trzy proporcjonalne helowe (3He) liczniki neutronów. Moduły
można rozsuwać, zwiększając średnicę przestrzeni pomiarowej do 65 cm. W tym
przypadku w skład głowicy pomiarowej można włączyć dodatkowo sześć modułów,
każdy z jednym licznikiem neutronów.

Układ mechaniczny głowicy pomiarowej umożliwia zmiany jej położenia względem
badanego zbiornika: głowica ma możliwość ruchu pionowego umożliwiającego
skanowanie próbki, natomiast stolik, na którym znajduje się badany obiekt - ruchu
obrotowego.

Detektor posiada 18 (lub 24) niezależnych torów składających się z licznika,
przedwzmacniacza, wzmacniacza i analizatora jednokanałowego. Rejestrowane impulsy
są kierowane na wejścia korelatora sprzężonego z komputerem, który z określoną przez
użytkownika częstością (od 0.5 do 16u.s) sprawdza i zapisuje stan wejść na
poszczególnych torach, tj. czas i miejsce (numer licznika) rejestracji neutronu.
Otrzymany szereg czasowy poddaje się dalszej obróbce za pomocą oprogramowania
realizującego wybraną technikę korelacyjną.

Fotografia 1 przedstawia ogólny widok urządzenia.

Fotografia 1. Stanowisko do niedestruktywnych badań neutronowych.

3. Ustalenie podstawowych parametrów układu

Do określenia podstawowych cech przedstawionego układu detekcyjnego
zastosowano źródło 252Cf o wydajności 244 neutronów na sekundę (~ 0.05 p.Ci).
Spośród wielu zalet źródła kalifornowego można wymienić to, że widmo energii
neutronów rozszczepieniowych dla 252Cf jest zbliżone do widma neutronów
rozszczepieniowych dla izotopów plutonu.

Otrzymano następujące wyniki:
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efektywność absolutna dla modułów zsuniętych
efektywność absolutna dla modułów rozsuniętych
średni czas życia neutronów w układzie

moduły zsunięte
moduły rozsunięte

efektywność zliczeń skorelowanych dla modułów zsuniętych

10.9 %
5 %

38.3 MS

49.3 us
3.4 %

Znormalizowaną zależność częstości zliczeń całkowitych i koincydencyjnych od
położenia źródła 252Cf wewnątrz wnęki pomiarowej dla modułów zsuniętych
przedstawiona jest na rysunku 1.
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Rysunek 1. Znormalizowane zależności całkowitej liczby zliczeń i liczby zliczeń
skorelowanych w zależności od położenia źródła 2 5 2Cf dla modułów
zsuniętych.

4. Pomiary dla próbek plutonowych

Wykonano pomiary dla trzech wzorców plutonu o znanym procentowym składzie
izotopowym. Przeliczenia mas izotopów 2 3 8Pu i 2 4 2Pu na masę efektywną 2 4 0Pu
dokonano za pomocą zależności ustalonej na drodze półempirycznego oszacowania
prawdopodobieństw emisji określonej liczby neutronów w czasie rozszczepienia
spontanicznego dla izotopów plutonu o parzystej liczbie masowej, dla pomiarów
koincydencyjnych [1], mianowicie:

m 2 4 0 e f f =2.49m 2 3 8 +m 240 242 (1)

gdzie mA jest masą izotopu o liczbie masowej A. Dane dotyczące standardowych próbek
plutonowych zawiera tabela 1.
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Tabela 1. Skład izotopowy i masa efektywna Pu dla standardowych próbek NBS

Próbka

NBS 946

NBS 947

NBS 948

Masa
całkowita, g

0.25

0.25

0.25

Skład, % wagowe .

Pu-238 0.2
Pu-239 85.94
Pu-240 12.5
Pu-241 0.77
Pu-242 0.59
Pu-238 0.24
Pu-239 77.81
Pu-240 18.85
Pu-241 1.84
Pu-242 1.24
Pu-238 0.01
Pu-239 91.91
Pu-240 7.96
Pu-241 0.09
Pu-242 0.03

_ 2 4 0
m eff,g

0.0348

0.0535

0.0201

Ponadto przeprowadzono pomiary dla sześciu próbek 2 3 9Pu o zawartości 8%
wagowych 2 4 0Pu i innych izotopów plutonu. Dokładny skład izotopowy próbek nie był
określony. Całkowite masy próbek były następujące: 0.0375 g, 0.0625 g, 0.125 g (4
sztuki).

Wyniki pomiarów koincydencyjnych dla próbek wzorcowych i pozostałych, w
kombinacjach różniących się masą, przedstawia rysunek 2.
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Rysunek 2. Zależność częstości zliczeń skorelowanych dla wzorców plutonowych
i dla badanych próbek plutonowych w zależności od masy izotopu 2 4 0Pu.
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5. Analiza skupień

Do rozpoznawania rozkładu przestrzennego źródeł zastosowano sposób zbliżony do
zaproponowanego w pracy [2]. Istota metody polega na zebraniu tzw. profili zliczeń
dla układów źródeł punktowych za pomocą skanowania próbek głowicą detektora. W
procesie tym rejestrowane są zliczenia liczników w funkcji położenia względnego
badanego układu. W przyjętym systemie wyniki pomiaru mają charakter
dwuwymiarowej tablicy 6x1 (6 sekcji liczników, 7 położeń na osi pionowej głowicy
detektora). Dla celów dalszej analizy dokonywana jest dyskretna dwuwymiarowa
transformacja Fouriera. Amplitudy i fazy zespolonych współczynników transformaty
stanowią dane wejściowe dla programu realizującego analizę skupień. Wyniki analizy
mogą być przedstawione graficznie w postaci dendrogramu.

Kryterium przypisywania obiektów do określonych grup ma postać matematycznie
zdefiniowanych podobieństw między obiektami, którymi są w tym przypadku profile
zliczeń dla określonych układów źródeł punktowych. Dołączenie nowego elementu,
jakim jest badana próbka, nie powinno zaburzać istniejącego podziału na skupienia
układów wzorcowych, wobec tego z miejsca dołączenia nowego elementu widocznego
na dendrogramie można uzyskać informację, do którego z układów wzorcowych badany
układ jest najbardziej "podobny", tak ze względu na całkowitą masę plutonu, jak i
rozkład przestrzenny.

Ilustracją zaprezentowanej metody są dendrogramy (rys. 3 i 4) uzyskane za pomocą
pakietu STATISTICA. Na pierwszym z nich zgrupowanych jest 25 przypadków
układów wzorcowych. Kolejny dendrogram zawiera dodatkowo 5 układów testowych
odpowiadających określonym układom wzorcowym.

Opis rozpatrywanych układów:

A próbka o masie 0.0375g
B próbka o masie 0.0625g
G próbka o masie 0.125 g
0 źródło umieszczone na osi układu
1 źródło umieszczone przy I sekcji liczników
S5 próbki o masach 0.0375g, 0.0625g, 0.125g umieszczone przy I

sekcji liczników, odległości w pionie między źródłami wynoszą 6 cm
SIO układ S5 umieszczony na osi detektora

Pozostałe układy typu S są układami składającymi się z dwu źródeł (0.0625 g i 0.125 g)
w różnych kombinacjach położeń oś - oś i oś - sekcja I, oś - sekcja II i oś - sekcja VI, z
różnicą położeń w pionie 0, 6 i 12 cm.

XX2 próbka o masie 0.125g umieszczoną przy sekcji I
X4 i X9 tym się różnią od układów S4 i S5, że różnica w pionowej

odległości między źródłami wynosi nie 12cm, a 10.5cm
X5 układ S5 z pionowymi odległościami między źródłami nie 6 cm

i 6 cm, lecz 7.5 cm i 3 cm
Xl 5 układ S15, odległość między źródłami zwiększona z 12 do

13.5 cm

We wszystkich układach typu X próbka o masie 0.125g została zastąpiona innąpróbkąo
tej samej masie.
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Porównując oba wykresy można stwierdzić, że wprowadzenie nowych przypadków
nie zaburzyło konstrukcji istniejącego "drzewa", i że - mimo pewnych różnic - zostały
one sklasyfikowane jako bardziej podobne do swych układów macierzystych, niż do
jakichkolwiek innych uwzględnianych w dendrogramie.

Diagram dla 25 przyp.

Średnich połączeń ważonych
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Rysunek 3. Dendrogram dla 25 układów wzorcowych.

Diagram dla 30 przyp.
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Rysunek 4. Dendrogram dla 25 układów wzorcowych i dla 5 układów testowych.
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6. Wnioski

Opisany układ oraz metoda opracowywania wyników może znaleźć zastosowanie do
oznaczania efektywnej masy 2 4 0Pu w dużych objętościach oraz identyfikacji charakteru
rozkładu przestrzennego źródeł wewnątrz tej objętości. Z problemami tego typu można
się zetknąć w procesie przerobu paliwa jądrowego. Układ ten może być również,
zastosowany do identyfikacji izotopów plutonu w materiałach nieznanego pochodzenia
(nielegalny transport materiałów rozszczepialnych przez granice).
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