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Збірник містить матеріали ювілейної наукової конференції "40 років нейтронних
досліджень на реакторі ВВР-М", що відбулася 10 лютого 2000 р. в НЦ "ІЯД" НАН України з
нагоди 40-річчя дослідницького ядерного реактора ВВР-М. У представлених роботах
наведено узагальнені результати, одержані на реакторі ВВР-М за весь час його експлуатації з
основних напрямків наукових досліджень та науково-технічних розробок: ядерна фізика,
радіаційне реакторне матеріалознавство, нейтронні дослідження конденсованого стану
речовини, радіаційна фізика напівпровідників, радіобіологія, виробни-цтво радіонуклідів.

Proceeding contain materials of the jubilee scientific conference "40 years of neutron
research at the WWR-M reactor" which took place on February 10, 2000 at the Scientific Center
"Institute for Nuclear Research" of the National Academy of Sciences of Ukraine. This conference
was devoted to 40-th anniversary of the WWR-R reactor. General results of scientific researches
and technical activities in fields nuclear physics, reactor radiation material science, neutron studies
of condensed matter, radiation physics of semiconductors, radiobiology, radionuclide production of
during the of reactor operation period are presented.
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ПЕРЕДМОВА

1 0 - 1 1 лютого 2000 p. в НЦ "Інститут ядерних досліджень" НАН України було
відзначено 40-річчя з часу запуску дослідницького ядерного реактора ВВР-М. Будівництво
реактора в Києві було здійснено в рамках загальнодержавної програми по створенню в 50 -
60-х роках на території колишнього СРСР мережі регіональних ядерних центрів з
дослідницькими реакторами, яку ініціював академік І.В. Курчатов. Напередодні запуску
київського реактора І.В. Курчатов у статті, написаній після поїздки у Харків та Київ і
опублікованій у газеті "Правда" в день його смерті 7 лютого 1960 p., відзначив, що
українські вчені одержать у найближчі дні один з кращих дослідницьких реакторів у СРСР
(ВВР-М потужністю 10 МВт). Багаторічний досвід експлуатації реактора підтвердив ці
слова, показав дійсно значні переваги реакторів цього типу. Водо-водяні реактори (ВВР)
відзначаються простотою конструкції, зручностями проведення експерименту, відносно
невеликою вартістю, низькими експлуатаційними витратами, надійністю і безпекою в роботі.
Вони забезпечують високі потоки нейтронів (до 1-Ю14 нейтрон/см2 • с) при помірних потуж-
ностях (10 МВт).

Організатором будівництва реактора та ініціатором практично всіх робіт на ньому був
академік НАН України М.В. Пасічник, тодішній директор ІФ АН УРСР. Київський
дослідницький реактор ВВР-М з самого початку своєї роботи органічно вписався в мережу
ядерних центрів країни, зайняв чільне місце серед виконавців загальнодержавних програм з
різних аспектів мирного використання атомної енергії. Серед основних завдань, які І.В. Кур-
чатов визначав для створюваних на той час реакторних центрів, були: фізичні експерименти,
виробництво радіоізотопів, підготовка кадрів. Плани робіт реакторних центрів координу-
вались Академією наук та Мінсередмашем (Держкоматомом) СРСР. Одержані результати та
перспективи розвитку робіт на реакторах обговорювались на регулярних (раз на два роки)
всесоюзних нарадах (конференціях) - "Науково-дослідні роботи на дослідницьких ядерних
реакторах" (НДР на ДЯР), які було проведено на базі всіх 15 реакторних центрів. Одну з
перших нарад (1962 р.) було проведено на базі київського реактора. Про широту діапазону
НДР на ДЯР свідчить перелік секцій на цих нарадах: ядерна фізика, нейтронні дослідження у
фізиці твердого тіла, радіаційна фізика, фізика і техніка дослідницьких реакторів,
нейтронно-активаційний аналіз, радіаційна хімія, радіаційне матеріалознавство,
виробництво радіоізотопів та мічених атомів, радіаційна біологія. Практично по всіх цих
напрямках досліджень було розгорнуто роботи і на київському реакторі.

Дослідницький реактор ВВР-М з перших років роботи є науково-технічною базою
досліджень не лише для науковців інституту, але й інших організацій України та колишнього
СРСР, став дійсно регіональним науково-учбовим центром з ядерних досліджень. На ньому в
різні роки працювали науковці більш як 100 організацій. Серед них біля 20 інститутів НАН
України, а також Інститут атомної енергії ім. І.В. Курчатова, Фізико-енергетичний інститут
(Обнінськ), Науково-дослідний і конструкторський інститут енерготехніки, Об'єнаний
інститут ядерних досліджень (Дубна), Петербургський інститут ядерної фізики ім. Б.І. Ко-
стянтинова, університети (Київ, Москова, Петербург) та науково-виробничі об'єднання
(НВО) "Кіровгеологія", НВО "Енергія", НВО "Прометей" та ін. На реакторі проходили
виробничу практику студенти вузів, виконували дисертаційні роботи аспіранти, одержували
професійну підготовку спеціалісти зарубіжних країн (Китай, Корея, В'єтнам, Сирія, Єгипет
та ін.). За результатами наукових досліджень, одержаних на реакторі, було підготовлено 8
докторських та біля 40 кандидатських дисертацій.

Координацію всіх робіт на реакторі з самого початку здійснює науково-технічна рада
(НТР), до якої входять провідні науковці з різних галузей науки. Очолює НТР науковий
керівник реактора. У різні роки НТР реактора очолювали академік НАН України М.В. Па-
січник, професори В.П. Вертебний та B.C. Карасьов. Зараз НТР реактора очолює професор
Е.У. Гринік. У 1998 р. НТР реактора розробила "Програму робіт на дослідницькому



ядерному реакторі ВВР-М на період 1998 - 2000 pp.", заявки на. участь в якій, не дивлячись
на сучасні фінансові труднощі, зробили 15 інститутів HAH України та Національний
університет ім. Тараса Шевченка.

Основні наукові досягнення, історія створення, а особливо проблеми ПОДЕІЛЬШОГО

використання науково-технічного ресурсу реактора для наукової та прикладної діяльності й
стали предметом обговорення впродовж ювілейних заходів з нагоди 40-річчя з часу запуску
реактора. У програмі заходів були:

наукова конференція "40 років нейтронних досліджень на реакторі ВВР-М";
урочисті збори колективу реактора та дослідників;
екскурсія на реактор та спогади учасників фізичного пуску реактора під девізом "Як

це починалось".
В ювілейних заходах взяли участь нинішні та колишні співробітники реактора,

науковці та спеціалісти різних організацій, які зацікавлені у використанні реактора,
відповідальні працівники Міністерства енергетики, Мінекобезпеки та ряду інших відомств
України. Було відзначено, зокрема, велику роль реактора не лише в одержанні наукових
знань, але й як школи висококваліфікованих кадрів, багато з яких займають зараз
відповідальні та керівні посади в різних організаціях ядерного профілю. У плані перспектив
обнадійливим фактором є Протокол про наміри, підписаний Департаметом енергетики США
під час візиту до нашої держави міністра енергетики США Б. Річардсона стосовно
фінансування робіт по продовженню ресурсу київського реактора та його модернізації. "Це
серйозна робота, що пов'язана із стратегією, - відзначив у своєму виступі Голова Державної
адміністрації ядерного регулювання (ДАЯР), перший заступник міністра Мінекобезпеки
України О.Є. Смишляєв. - Ми хочемо дослідити методологію, яка б дозволила вивчити
питання подовження строку безпечної експлуатації енергетичних реакторів. Адже мати
можливість одержувати електроенеоенергію на АЕС не 30, а, 40 років - це безцінний
подарунок."

Матеріали конференції "40 років нейтронних досліджень на реакторі ВВР-М",
оброблені авторами доповідей спеціально для друку з урахуваннях дискусій на конференції,
представлено в цьому збірнику. На конференції було заслухано і обговорено доповіді по
основних напрямках досліджень на реакторі. Кожна з доповідей містить огляд основних
результатів за весь період досліджень по одному з напрямків, матеріал подано в історичному
аспекті, відмічаються основні учасники робіт. Доповіді у збірнику подано у хронологічній
послідовності відповідно до виступів на конференції.
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Наведено короткий огляд основних науково-технічних результатів, одержаних на дослід-
ницькому реакторі ІЯД НАН України за 40 років його експлуатації. Відзначено роль реактора як
важливої бази для досліджень багатьох інститутів НАН України та інших організацій і розвитку
атомної енергетики України.

12 лютого 2000 р. виповнилося 40 років від дня фізичного пуску дослідницького
ядерного реактора України. Збудований він був в Інституті фізики АН УРСР в той час на
околиці Києва. Його створення забезпечило ґрунтовну базу для розвитку ядерної фізики й
інших галузей науки і прикладних розробок в Україні. У 1970 р. реактор було передано в
новостворений Інститут ядерних досліджень АН УРСР, де він функціонує і донині.

Дослідницький реактор є реактором водо-водяного басейнового типу. Основні його
параметри такі:

Номінальна потужність 10 МВт
Максимальна густина нейтронного потоку в активній зоні 1.0- Ю^н/см^-с
Паливо, що використовується уран із збагаченням 36 % по U
Кількість тепловиділяючих зборок в активній зоні 262
Кількість горизонтальних каналів 10
Кількість вертикальних каналів до 30
Максимальний діаметр вертикального каналу 130 мм

Протягом 40 років реактор експлуатувався без суттєвих змін у його конструкції.
Звичайно, окремі вузли і системи постійно зазнають модернізації та реконструкції з метою
підвищення надійності й безпеки. У 1991 р. вперше група експертів МАГ ATE перевіряла
реактор. Експерти відмітили добру підготовку персоналу з питань ядерної та технічної
безпеки експлуатації реактора, високий професійний рівень персоналу, а також дійшли
висновку, що обладнання й апаратура реактора та якість експлуатації достатні для
забезпечення його безпечної роботи. Наступні місії МАГ ATE підтвердили цю оцінку.

Незважаючи на те, що реактор належить інституту, він є дослідницькою базою для
багатьох інститутів Національної академії наук України. Більше того, оскільки це єдиний в
Україні дослідницький реактор, на ньому проводили дослідження та виконували прикладні
роботи також й інші організації України. Багато робіт проводилось науковими установами з
інших країн колишнього Радянського Союзу в рамках єдиних планів досліджень.

Основні напрямки наукових досліджень на реакторі проводяться в галузі ядерної і
нейтронної фізики, атомної енергетики, радіаційного матеріалознавства, фізики твердого
тіла, радіаційної фізики напівпровідників, радіобіології, медицини. Прикладні роботи
включають нейтронно-активаційний аналіз, нейтронографію, легування кремнію,
випробування різних матеріалів, розробку та випробування датчиків і систем внутрішньо-
реакторного контролю нейтронних, теплових і гамма-полів тощо. Особливо слід підкрес-
лити, що накопичений досвід експлуатації реактора і проведення на ньому досліджень
створили умови для формування колективів висококваліфікованих спеціалістів для
експлуатації енергетичних реакторів, що є особливо актуальним для України в зв'язку з
великою питомою вагою атомної енергетики в країні. Це виявилося переконливо під час
Чорнобильської катастрофи, коли персонал реактора і наукові співробітники інституту
зуміли з перших днів після аварії забезпечити вимірювання великого об'єму проб
оточуючого середовища на радіоактивність і швидко створити нові методики та прилади для
оперативного контролю радіаційної обстановки. Нижче приводяться деякі результати, що
отримані в різних галузях з використанням реактора.



Дослідження по ядерній фізиці з перших років роботи реактора започаткували
систематичне вивчення нейтронних характеристик широкого класу ядер, що на той час були
доступні у вигляді розділених ізотопів. З 1961 р. було досліджено взаємодію нейтронів з
ядрами більше 60 стабільних ізотопів конструкційних матеріалів реакторів в області енергій
нейтронів від часток до сотень електрон-вольт. За допомогою механічних селекторів на
горизонтальних каналах виділялись нейтрони різної енергії в діапазоні від 0,025 еВ до
10 кеВ. Починаючи з 1973 р., для отримання квазімонохроматичних нейтронів на реакторі
почали застосовувати нейтронні фільтри з природних елементів., а також моноізотопних та
ізотопно-збагачених матеріалів, у повному нейтронному перерізі яких спостерігаються
глибокі інтерференційні мінімуми. Набір нейтронних фільтрів, що є зараз в інституті,
дозволяє отримувати майже 20 квазімонохроматичних пучків з енергією від 20 еВ до 1 МеВ.
Завдяки високій інтенсивності (потік фільтрованих нейтронів складає 10 - 10 н/см2-с на
виході горизонтального каналу) і хорошим фоновим умовам фільтровані пучки нейтронів
виявились дуже зручним джерелом резонансних і проміжних нейтронів, що забезпечують
проведення широкого кола досліджень у різних галузях.

З 1973 р. на реакторі проводяться вимірювання нейтронних перерізів радіоактивних
ядер. Це, перш за все, ядра з масами, що відповідють уламкам ділення. Радіоактивні ядра
накопичувалися при опроміненні стабільних ізотопів. Особливий інтерес для реакторної
фізики серед таких ядер становлять ядра-уламки з великим перерізом поглинання нейтронів.
Важливі також результати, наприклад для ядер 153Sm, 153Gd, 152>154'155Eu, оскільки ці
речовини можуть бути використані як вигораючі поглиначі.

Для цілей ядерної спектроскопії на реакторі налагоджено виробництво радіо-
активних джерел. Виконано великий цикл досліджень спектрів електронів внутрішньої
конверсії, виявлено нові збуджені стани ядер, аномалії в коефіцієнтах внутрішньої конверсії.
На пучках нейтронів в (п,у)-реакціях отримано багато нової інформації про збуджені стани
ядер.

У галузі радіаційного матеріалознавства слід відмітити комплекс внутрішньо-
реакторних досліджень матеріалів, що включає розміщення в активній зоні опромінювальних
каналів, газовакуумної системи регулювання температури опромінювання (500 - 2000 К) та
спеціалізованого набору випробувальних засобів для досліджень різних властивостей
матеріалів в процесі опромінювання. Для проведення таких робіт з активної зони реактора
виймалася частина твелів і замість них встановлювались матеріалознавчі канали. Дуже
важливо, що дослідження проводяться безпосередньо під пучком нейтронів.

При реакторі створені захисні бокси - "гарячі" камери (12 камер) для дослідження
механічних властивостей опромінюваних матеріалів. Отримано великий експериментальний
матеріал за результатами досліджень. Зокрема, з аналізу виділення гелію з опромінених
матеріалів встановлено вплив трансмутаційного та імплантованого гелію на властивості
поглинальних матеріалів, що містять у собі бор, аустенітних сталей та інших матеріалів,
встановлено загальні закономірності термодесорбції, виявлено значення енергій активації
виділення гелію, зв'язок його з дозою випромінювання, структурою та властивостями
матеріалу. Результати досліджень використовувались для розробки конструкційних матеріа-
лів промислових реакторів.

Потоки нейтронів реактора використовувались рядом організацій для дослідження
структури конденсованого стану речовини. Зокрема, розроблено методику та проведено
дослідження критичних явищ у бінарних рідких розчинах, що розшаровуються, поведінки
речовини в межах розділення рідина - пара; отримано дані із структури ряду сполучень, у
тому числі таких, що мають надпровідність (наприклад, ВагСіізОх), а також магнітні та
кристалічні структури різних сплавів.

З 1960 р. на реакторі проводяться дослідження напівпровідників, що включають
вплив радіаційних пошкоджень на їх властивості, пошуки методів підвищення радіаційної
стійкості папівпровідників та приладів на їх основі, легування напівпровідників методом
ядерних трансмутацій. Водночас розроблювались радіаційні методи для технології



отримання напівпровідників із заданими властивостями. Розроблено технологію нейтрон-
ного легування кремнію, налагоджено його промислове виробництво. На його основі
розроблено детектори ядерних випромінювань з широким набором товщин чутливої області,
що застосовуються в ядерно-фізичних експериментах на прискорювачах заряджених
частинок.

На базі реактора розроблялась система внутрішньореакторного контролю зони
реактора. Датчики, що вводились у зону, повинні бути з матеріалу з дуже малим перерізом
взаємодії з нейтронами, щоб не впливати на розподіл нейтронів. Такі датчики було
розроблено і досліджено. У результаті розроблену систему було перенесено на промислові
реактори. Вона дозволяє оптимізувати енерговиділення по всьому об'єму зони і приводить
до підвищення потужності реактора з одночасним покращанням ступеня безпеки.

З перших років експлуатації реактора проводяться дослідження біологічної дії
нейтронного випромінювання. Для цих цілей було створено спеціальні біологічні канали і
дозиметричні комплекси, розроблено методики проведення радіобіологічних експериментів,
створено апаратуру, що дозволяє отримувати пучки нейтронів у великому діапазоні енергії і
змінювати в процесі експерименту потужність дози випромінювання в широких межах. У
порівняльному аспекті вивчено радіаційний канцерогенез нейтронів різних енергій.
Показано, що нейтрони ділення приводять до скорочення латентного періоду розвитку
новоутворень частіше і швидше, ніж у-промені індукують множинні пухлини, в тому числі
недоброякісні. Встановлено, що високоенергетичні нейтрони є найбільш небезпечним видом
радіації.

Викладене вище є лише короткою ілюстрацією прикладів важливих наукових і
прикладних результатів, отриманих на дослідницькому реакторі. Впевнено можна сказати,
що створення в Києві дослідницького реактора дозволило успішно розвинути цілий ряд
наукових напрямків, створити наукові школи і повніше ввійти українським вченим у світове
наукове товариство.

Важливо відмітити, що будь-яка розвинута країна або країна, що йде шляхом
розвитку, обов'язково використовує ядерну технологію. І базою для цього є дослідницькі
ядерні реактори. Згідно з даними МАГ ATE, станом на 1998 р. у світі експлуатується 256
дослідницьких реакторів. Потужні ядерні держави мають багато дослідницьких реакторів,
наприклад: США (54), Росія (27), Японія (19), Франція (15), Німеччина (15), Китай (5). Серед
власників дослідницьких реакторів є і такі країни, що розвиваються: Чілі (2), Колумбія (1),
Гана (1), Іран (4), Лівія (1), Пакистан (2), В'єтнам (1).

В Україні, що має 15 промислових реакторів, є всього один дослідницький реактор.
Враховуючи стан атомної енергетики України, необхідність виробництва в країні ядерного
палива, виконання програм поводження з радіоактивними відходами, налагодження вироб-
ництва радіоактивних ізотопів для промисловості, медицини, сільського господарства, слід
зробити висновок, що потреба в дослідницьких реакторах в Україні зростає.

Враховуючи це, НАН України вже давно піднімала питання про створення нового
ядерного центру, що має декілька дослідницьких реакторів. Ще в 1988 р. ця пропозиція
України була підтримана урядом СРСР. Проте наступні події не дозволили продовжувати
рух у цьому напрямі. Сучасний стан економіки країни не дає можливості створення нового
реактора в найближчі роки.

Тому роль діючого дослідницького реактора ІЯД НАН України для науки і практики
нашої країни надзвичайно важлива. На час 40-річного ювілею реактор знаходиться в
нормальному робочому стані, його безпечну експлуатацію здійснює колектив висококласних
професіоналів.

Не дивлячись на значні економічні проблеми в даний час, науковці, інженери та
техніки плідно працюють на дослідницькому реакторі на благо науки та практики України.



РЕАКТОР ВВР-М - ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, U A 0 1 ° 0 9 7 9

ПРОБЛЕМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОБОТИ

М.В.Лисенко

Подано історичну довідку про створення та призначення реактора. Наведено технічні
характеристики, короткий опис систем та експериментальної можливості реактора, подано короткі
дані про сховища свіжого і відпрацьованого ядерного палива, а також дані про модернізацію систем
реактора за всі роки експлуатації, відмічається необхідність заміни СУЗ та іншого обладнання.
Аналізується фінансове становище експлуатації реактора, зроблено висновки про перспективи його
роботи.

40 років тому було здійснено фізичний пуск дослідницького ядерного реактора
ВВР-М - 12 лютого 1960 р. на той час у Інституті фізики Академії наук України. Реактор
знаходиться в робочому стані до цього часу. Зараз реактор підпорядковується Науковому
центру "Інститут ядерних досліджень" Національної академії наук України.

За роки експлуатації багато систем і обладнання реактора зазнали змін, визваних як
необхідністю застосування нових технологій (наприклад, очистка води першого контуру),
так і приведенням їх до вимог нових правил і норм, що з'явилися після будівництва реактора.

Дослідницький ядерний реактор ВВР-М - одна із вдалих модифікацій водо-водяних
реакторів. Головне його призначення - створення потоків нейтронів для проведення
досліджень з ядерної фізики, фізики твердого тіла, радіаційної фізики, радіаційного матеріа-
лознавства, радіобіології, атомної енергетики, радіоекології, нейтронно-активаційного аналі-
зу, для виробництва радіоактивних ізотопів.

Реактор ВВР-М - це реактор басейнового типу з берилієвим відбивачем. Його теплова
потужність - 10 МВт, максимальна густина потоку нейтронів у активній зоні - 1,2-1014

н/см -с. Проектна потужність реактора - 13,5 МВт. Після виведення на номінальний проект-
ний рівень потужності реактор працював на потужності 1 2 - 1 3 МВт. З 1969 р. реактор
працює на потужності 10 МВт (на більшу потужність була заборона Київської МіськСЕС
через знаходження реактора на території міста).

Активна зона реактора набирається з ТВЗ типу ВВР-М2, що мають ядерне паливо із
збагаченням по урану - 235 36 %, максимальна кількість ТВЗ (одинарних) 260, мінімальна -
156. Запас реактивності та сумарна ефективність органів компенсації реактивності
забезпечують роботу реактора без зупинки 4 - 6 тижнів. Активна зона знаходиться в басейні,
що являє собою бак з алюмінієвого сплаву САВ-1 діаметром 2300 і висотою 5705 мм,
товщина стінок 16 мм. Бак на висоту 5000 мм заповнено дистильованою водою (всього в
ньому 22,0 м3 дистиляту). Вода виконує роль теплоносія, уповільнювача нейтронів та
біологічного захисту.

Зверху бак має технологічну кришку, де закріплено транспортувальні канали, канали
стержнів СУЗ та іонізаційних камер, ізотопні та матеріалознавські канали, пристрій для
транспортування відпрацьованих ТВЗ до сховища відпрацьованого ядерного палива, два
експериментальних канали, що закінчуються в тепловій колоні.

Регулювання та аварійний захист здійснюється стержнями: аварійного захисту (3),
ручного (5) і автоматичного регулювання (1). Стержні ручного регулювання і аварійного
захисту виготовлено з карбіду бору, а стержень A3 - із сталі.

Для проведення експериментів реактор має 9 горизонтальних каналів (діаметри 60 і
100 мм), що закінчуються в берилієвому відбивачі по середині активної зони, а також
теплову колону, нішу якої вварено в бак і днище пристає до обичайки активної зони. Діаметр
ніші 1150 мм.

У берилієвому відбивачі розміщено також 13 вертикальних каналів, з діаметрами 37
(9), 100 (1) і 70 мм (3). Залежно від потреби в активній зоні замість одного одинарного чи
групи ТВЗ є можливість змонтувати додатково канали загальною кількістю до 14. На



сьогодні в активній зоні змонтовано два канали великого діаметра - 200 і 100 мм.
Конструкцію реактора та схему сховища відпрацьованого ядерного палива показано на
рис. 1-2.

Сховище відпрацьованого ядерного палива являє собою басейн, для надійності
споруджений з бака, що має подвійні стінки: внутрішні - з алюмінієвого сплаву АВ-1
(товщина 14 мм), зовнішні із сталі ІХІ8Н9Т (товщина 5 мм). Ззовні сховище має бетон.
Висота сховища 4,2, довжина 3 і ширина 0,97 м. Сховище має 234 комірки для потрійних
ТВЗ і 20 для одинарних. Басейн заповнено дистилятом, хімічний склад якого такий же, як і в
першому контурі реактора. Відпрацьовані ТВЗ транспортуються з-під кришки бака реактора
по похилому каналу.

Під басейном реактора знаходиться приміщення "гарячої"" камери № 1, що
з'єднується з баком реактора спеціальним похилим каналом, по якому в камеру подаються
радіоактивні матеріали. Зразки з "гарячої" камери № 1 в інші камери подаються за
допомогою транспортера. Всього камер 10. До камери примикає операторське приміщення,
звідки провадяться робота і спостереження. Для спостереження за роботою в камері
встановлено оглядове скло. Камера має приточно-витяжну вентиляцію.

Обладнання першого контуру розташоване в приміщенні насосної, що знаходиться
під баком реактора на рівні 5400 мм і оточене важким бетоном товщиною 1000 мм. Стелею є
підлога реактора товщиною 1400 мм.

Перекриття нейтронних пучків, які виходять з горизонтальних каналів, здійснюється
за допомогою шиберів. Матеріал шибера - сталь 35Л-І-Н0229-54 і сталь 40. Маса шибера
14 т.

З 1960 до кінця 1993 р. реактор працював в основному тижневими циклами і було
відпрацьовано 104500 год, в 1998 - 1999 pp. -1002 год.

Зразу ж після початку експлуатації систем реактора персонал виявляв недоліки в
конструкції обладнання і в роботі систем. За період 1960 - 1975 pp. персоналом було
проведено ряд робіт, що підвищили експлуатаційну надійність реактора.

Серед них у системі СУЗ було введено канали виміру і захисту періоду реактора,
здійснено систему автоматичного запуску реактора (1963 p.). Приблизно в цей же час було
здійснено зміну схеми аварійного електроживлення реактора, в результаті чого було
зупинено аварійні генератори під час роботи реактора на потужності й переведено їх у
режим автоматичного вмикання при зникненні електроенергії від міської мережі. Це дало
можливість зберегти ресурс аварійних генераторів, продовжити строк експлуатації батареї
аварійного живлення. Було проведено велику роботу для виявлення причин підвищеного
викиду у вентиляційну трубу радіонуклідів: неякісні твели ВВР-М1 (20 % збагачення), після
заміни яких іншими проблема зникла. Велику дослідницьку і практичну роботу провела
група хіміків: було вирішено проблему очистки води першого контуру (1968 - 1969 pp.) та
проблему хімічної підготовки води другого контуру, після чого зникла необхідність
механічної чистки теплообмінників. Одночасно вирішувалося питання очистки рідких
радіоактивних відходів баків спецканалізації. Було здійснено модернізацію багатьох
агрегатів і систем першого контуру, спецвентиляції, добудовано другий ярус сховища
відпрацьованого ядерного палива, що дало можливість працювати без зупинки реактора
протягом багатьох років. Велику перебудову було здійснено в корпусі 17, за результатами
якої на реакторі було створено санпропускники, що відповідали на той час вимогам
санітарних правил.

Після появи санітарних правил і норм та після створення Держатомнагляду
персоналом реактора було проведено багато змін у схемах та обладнанні для задоволення їх
вимог. У системах СУЗ було здійснено ряд змін і нововведень, після чого система
відповідала вимогам ПБЯ-03-75.

Спільна робота хіміків та механіків закінчилася спорудженням нової системи очистки
РРВ, де використовувася газовий пальник як випарювач (газ горить безпосередньо у
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Рис. 1. Горизонтальний переріз реактора ВВР-М. Рис. 2. Вертикальний переріз реактора ВВР-М.

/ - корпус (бак) реактора; 2 - активна зона зі стержнями регулювання; З - теплова колона; 4 - верхня і нижня (опорна) ґратки
активної зони: 5 - кришка апарата; б - біологічний захист (важкий бетон); 7 - біологічний захист (чавун); 8 - гратка для
вирівнювання потоку води; 9 - берилієвий відбивач; 10 - горизонтальні експериментальні канали (9 шт.); 11 - сховище
відпрацьованого ядерного палива; 12 - "гаряча" камера; 13 - фільтр; 14 - канал для транспортування відпрацьованих ТВЗ до
сховища; 15 - біологічні канали; 16 - канал для зберігання механізму вивантаження ТВЗ; 17- захист теплової колони



середовищі, що очищається). Метод очистки запатентовано групою наших спеціалістів.
Зазнали змін багато інших систем. Так, було введено систему душовання активної зони на
випадок повного обезводнення активної зони, введено систему аварійного охолодження
активної зони з циркуляцією води. Активна зона - бак у насосній першого контуру, що
повинно забезпечити надійне знімання тепла з активної зони при аварійних ситуаціях.
Зазнала суттєвого удосконалення система очищення води першого контуру при роботі
реактора на потужності, проводилися інші роботи для приведення систем відповідно до
вимог правил та норм.

У 1989 р. було здійснено заміну теплообмінників та частини трубопроводу першого
контуру, здійснено ряд робіт для виявлення стану металу трубопроводу і обладнання
першого контуру та корпусу (бака) реактора.

У 1978 - 1990 pp. персонал служби РК повністю обновив апаратуру, ввів на той час
сучасне обладнання дозиметричного контролю. У службі проводилися оригінальні роботи,
деякі з них закріплено авторськими свідоцтвами.

Реактор працював надійно до кінця 1993 р. На початку 1994 р. під час чергового
технічного огляду обладнання було заборонено експлуатацію до усунення невідповідностей
нормам і правилам деякого обладнання і систем реактора.

Усунення цих невідповідностей розтяглося більше, ніж на чотири роки.
За цей час було здійснено повне обстеження апаратури і обладнання систем СУЗ і

продовжено ресурс її до 31 грудня 1999 p., було змонтовано нову акумуляторну батарею, дві
дизель-електростанції аварійного електроживлення реактора, проведено (двічі) обстеження
корпусу (бака) і трубопроводу з обладнанням першого контуру реактора, зареєстровано у
Держатомінспекції корпуси насосів першого корпусу реактора, продовжено ресурс роботи
системи радіаційного контролю реактора, замінено систему пожежної сигналізації новою
автоматичною системою. Велику роботу проведено для заміни системи фізичного захисту:
на сьогоднішній день система відповідає вимогам правил та норм. За цей час було здійснено
капітальний ремонт частини градирні, проведено багато інших ремонтних та ремонтно-
профілактичних робіт, що дозволило підтримувати обладнання реактора в робочому стані.

На реакторі впроваджено нову (комп'ютерну) систему обліку та контролю стану
свіжого та відпрацьованого ядерного палива. З 1995 р. наявність ядерного палива постійно
контролюється спеціалістами МАГ ATE.

Проведені роботи дозволили нам одержати дозвіл на експлуатацію ядерного
реактора. Протягом 1998 - 1999 pp. реактор працював 1002 год на різних рівнях потужності.
Причин того, що реактор працював не по 4000 год кожного року, а значно менше, декілька.
Це перш за все відсутність достатнього фінансування для покриття затрат по електроенергії,
опаленню корпусів, води, придбанню деякого обладнання для заміни застарілого. Крім того,
це заборона експлуатувати обладнання з боку Держатомінспекції, затримка з виданням на
новий строк санітарного паспорта.

Згідно зі штатним розкладом у 1960 р. на реакторі було 120 одиниць. Персонал
спеціально для дослідницьких реакторів у СРСР не готувався. Тому підготовка кадрів здійс-
нювалася в інституті. Першу практику пройшли в Інституті атомної енергії ім. І.В.Курчатова
три чоловіки: Д.Т. Пилипець, М.Д. Верис, В.І. Кочетков. Інші вакантні посади заповнюва-
лися як випускниками вузів, так і з інших ядерних об^єктів (Я.О.Проноза, В.О.Близнюкова).
До кінця 1960 р. персонал реактора був у повному складі, серед якого було багато
демобілізованих з рядів армії, які заповнювали вакансії дозиметристів, спеціалістів з
радіоелектроніки, електриків, механіків. Як виявилося потім, цим персоналом було закла-
дено традиції, які відчуваються і на сьогодні.

На сьогоднішній день у складі реактора 65 штатних одиниць (в 1990 р. було 92), що є
мінімальною кількістю персоналу, який уміє і має право управляти реактором, є досвідчені
спеціалісти в кожній з ключових служб реактора. У порівнянні з 1993 р. персонал реактора
обновився наполовину: з того персоналу залишилося 32 особи, останні - новий персонал,

12



серед якого є молоді люди віком до ЗО років (9 осіб). Якщо ще поповнити службу
управління та деякі інші служби молодими спеціалістами ( 4 - 5 чоловік), то на ближчі 3 - 5
років, при умові незвільнення інших, проблема спадкоємності може бути вирішеною. Треба
зазначити, що персонал реактора, не дивлячись на скруту та тяжке матеріальне становище в
країні, сумлінно виконує свої обов'язки.

За оцінками спеціалістів реактора ВВР-М Петербурзького Інституту ядерної фізики
(ГТІЯФ), корпус (бак), трубопровід і обладнання першого контуру реактора можна безпечно
експлуатувати до 2010 р. Якщо врахувати, що реактор ПІЯФ працює більше часу і на більшій
потужності, ніж наш, то ми можемо з надією дивитися на не меншу перспективу. Для цього
потрібно вирішити ряд проблем із заміною застарілого обладнання та виконання
попереджувальних заходів у системах реактора.

Перш за все це стосується заміни всієї системи СУЗ і приведення її до вимог нових
правил і норм, що діють в атомній енергетиці, потрібно частково замінити систему РК,
модернізувати частково систему аварійного охолодження реактора (електричну частину
обладнання замінити новою), замінити кабелі на кабелі з пожежостійкою ізоляцією, а також
покриття підлоги у реакторному залі на пожежостійке, замінити, по можливості, насоси
першого контуру. Крім того, необхідно вирішити питання вивозу відпрацьованого ядерного
палива на завод-перероблювач, здійснити очистку РРВ з резервуарів спецканалізації та
вирішити ряд інших питань.

Все це вимагає значних фінансових витрат (для нормальної експлуатації реактора
щорічно необхідно витрачати до 1,5 млн грн.).

Проте оцінки показують, що за рахунок виконання прикладних робіт уже в 2000 р.
при роботі реактора 3000 - 4000 год за рік можна покрити затрати на 30 - 40 %.

Висновки

1. За 40 років роботи надійність реактора не знизилась. Є можливість при заміні
деяких систем та обладнання і без заміни корпусу та трубопроводу першого контуру
продовжити експлуатацію реактора до 2010 - 2012 pp.

2. Реактор має достатню кількість кваліфікованих кадрів, проте необхідно залучити
більше молодих спеціалістів.

3. Необхідно добитися, щоб реактор стабільно працював на номінальній потужності, а
також заключения вигідних контрактів.

4. Для роботи реактора на потужності й забезпечення зростаючих вимог норм та
правил необхідно стабільне фінансування.
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РЕАКТОР ВВР-МІ РОЗВИТОК РАДІАЦІЙНОЇ ФІЗИКИ В УКРАЇНІ

Е.У. Гринік, Л.І. Чирко

Подано огляд досягнень з радіаційного матеріалознавства, які отримані за 40 років досліджень
на дослідницькому реакторі ВВР-М. Окремо виділено ефекти, що знайдені при вимірюваннях
безпосередньо в умовах реакторного опромінювання і не визначаються при експериментальних
вимірюваннях після опромінення. Підкреслено роль одержаних результатів для розуміння фізичних
механізмів радіаційних пошкоджень та значення їх для науки і техніки.

За проектом, виконаним у 1956 p., реактор ВВР-М призначався для проведення
досліджень впливу реакторного опромінення на фізико-механічні властивості конструкцій-
них матеріалів. З цією метою було передбачено встановлення в активній зоні експеримен-
тальних петель. Однак умови розміщення петель та технічна документація пристроїв для
опромінення до моменту експериментального запуску реактора в 1960 р. проектантами так і
не були представлені. На той час були розроблені і набули чинності вимоги органів
санітарного нагляду. Виходячи з того, що реактор знаходиться в межах міста, бокси та
проходки в біологічному захисті для розміщення петельного обладнання стали
неможливими. Тому для проведення досліджень властивостей матеріалів у процесі та після
опромінення необхідно було створити нові технології досліджень радіаційних пошкоджень.

Методики реакторних досліджень

Проблему відсутності експериментальних петель було вирішено шляхом створення
автономної безпетльової системи опромінення та випробувань шляхом установки в активній
зоні та в зоні відбивача спеціальних матеріалознавчих каналів (рисі).

Нижня частина каналу розміщається замість одиночного ТВЕЛу і центрується в
опорній решітці за допомогою хвостовика. У цій частині розміщають ампули із зразками, які
досліджуються безпосередньо під дією опромінення або тільки набирають дозу нейтронів
для подальшого вивчення їх властивостей. У верхній більш широкій частині розміщуються
навантажувальні пристрої та інше експериментальне обладнання.

Для регулювання температури на майданчику реактора зібрана спеціальна газо-
вакуумна система. Регулювання температури здійснюється за рахунок зміни тиску гелію в
каналі (від 10"2 мм рт.ст. до 2 ат, тобто від 1 Па до 0,25 МПа). Діапазон регулювання
температури становить 400 - 600 °С. Канал споряджено спеціальною герметичною кришкою
з комунікаційними виводами та системою підводу гелію. Для більш точного регулювання
температури навколо зразків встановлювали малопотужні нагрівники.

Контроль температури здійснюється хромель-алюмелевими термопарами. Спеціальні
дослідження за допомогою вимірів реперних температур плавлення металів показали, що
вони надійно вимірюють температуру зразків у процесі опромінення. Оскільки виміри
проводяться дистанційно, то для точного вимірювання температури на майданчику реактора
встановлено термостат [1].

Експериментальне обладнання

Після вирішення методичних задач можливості опромінювати зразки було створено
експериментальні внутрішньоканальні реакторні установки і розроблено методики
вимірювань, що відповідають кращим світовим стандартам [2-5].

Спочатку випробування проводились на трубчатих зразках і вимірювався час до їх
руйнування під навантаженням, тобто тривала міцність. Потім перейшли до більш серйозних
робіт, в яких зразок навантажувався певним тиском і вимірювалось подовження. Також було
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Рисі . Вертикальний розріз реактора ВВР-М: / - обечайка активної зони з відбивачем;
2 - ампула для матеріалознавчих досліджень; З - канал для матеріалознавчих
досліджень; 4 - трубка газової комунікації; 5, б, 9,1 2, 13 - електромагнітні клапани;
7 - вакуумний колектор; 8, 11 - мановакууметри; 10 - газовий колектор; 14 -
вакуумний ресивер; 15 - форвакуумний насос; 16 - балон з гелієм; 17 - газовий
редуктор.

розроблено спеціальну розривну машину, що дозволяла регулювати швидкість наванта-
ження. Конструкція ампули давала можливість проводити експерименти безпосередньо в
середовищі гелію та рідких металів, зокрема в середовищі літію, натрію тощо. З метою
дослідження впливу густини потоку нейтронів у берілійовому відбивачі було створено
спеціальний пристрій, який дозволяє під час розтягу зразка переміщувати ампулу по висоті.

Було розроблено установку для вимірювання внутрішнього тертя та модуля пружності
при крутінні безпосередньо в процесі опромінення в реакторі. Ця методика і на теперішній
час не має аналогів у світовій практиці [3].

Для дослідження радіаційного розпухання матеріалів було створено обладнання, яке
дозволяє визначати зміни об'єму з величин І О"2 %.

У каналах також проводилось просте опромінення зразків, які потім направлялись у
"гарячі" камери та лабораторію І класу відділу радіаційного матеріалознавства на тонкі
мікроструктурні та рентгенівські дослідження, визначення кількості утвореного під дією
нейтронів гелію, водню тощо.
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Наукові досягнення

Першим важливим результатом, отриманим при реакторному дослідженні тривалої
міцності (визначення часу до руйнування зразка під дією постійної ваги та опромінення)
хромонікелевої нержавіючої сталі (20 % хрому та 30 % нікелю), з якої виготовлювали корпус
космічних апаратів, було виявлення факту, що ця сталь не забезпечує потрібний ресурс у
1000 год, внаслідок чого політ апарата було затримано до розробки сталі, яка забезпечила
заданий ресурс.

Подальші роботи з використанням розривної машини показали, що радіаційна
повзучість (тобто подовження під дією навантаження в умовах опромінення) має складну
температурну залежність з провалом (рис. 2). Такий ефект не спостерігається в звичайних
умовах. Експерименти виявили ступінчасту форму часової залежності деформації, тобто
часовий інтервал, в якому швидкість деформації дорівнює нулю під дією постійного
навантаження за рахунок зміни механізмів повзучості з міжвузловинного на вакансійний. У
цей момент часу зрівнюються потоки міжвузловинних атомів і вакансій на рухливі
дислокації і переміщення останніх припиняється.
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Рис. 2. Температурна залежність швидкості радіаційної повзучості сталі типу 20-28.

Показано, що до флюенсу нейтронів -10 нейтр/см в інтервалі температур
(0,4-ь0,7)Тпл. повзучість матеріалів контролюється переповзанням ковзних дислокацій. При
температурах нижче ~0,4Тпл термічний розпад вакансійних каскадів сповільнений, а
стабілізація їх рухливими домішками проникнення ефективна, тобто повзучість швидко
згасає в результаті зменшення довжини вільного ковзання рухливих дислокацій.

За допомогою внутрішньоканального оборотного крутильного маятника експеримен-
тально виявлено ефект зворотного радіаційного зниження модуля пружності для зразків
заліза, нікелю, платини, міді та срібла, який спостерігається тільки в момент нейтронного
опромінення [6-9] . Аналітичні розрахунки, основані на розробленому нами механізмі, який
пов'язує дислокаційну пружність з перенасиченням матриці точковими дефектами,
показали, що ефект спричиняється збільшенням дифузійної рухливості дислокацій за
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рахунок надлишкового притоку міжвузловинних атомів. Згаданий механізм дав можливість
пояснити не тільки температурну залежність зміни модуля зсуву, але й вплив на неї густини
потоку й флюенсу нейтронів, який проявляється в температурному інтервалі (0,25+0,4)Тпл.,
тобто в тому ж температурному інтервалі, що й вакансійне розпухання при опроміненні.
Виявлена кореляція дозволяє оцінювати радіаційну стійкість матеріалів без проведення
довготривалих реакторних експериментів.

Дослідження кінетики точкових дефектів при опроміненні, проведене завдяки
впровадженню в канал реактора чутливої методики, заснованої на вимірюваннях
внутрішнього тертя, показало прискорення дифузійних процесів на межах зерен.
Встановлено, що зерномежева релаксація напружень визначається сумарною потужністю
потоків радіаційних і термічних вакансій за рахунок переважного поглинання
міжвузловинних атомів матричними дислокаціями [10]. Зроблені оцінки концентрації
радіаційних вакансій на межах зерен підтвердили дислокаційний механізм релаксації
напружень на межах зерен. Оцінено величину надлишкового потоку вакансій до меж зерен
при різних швидкостях генерації точкових дефектів [11]. Отримані результати дозволяють
прогнозувати схильність матеріалу до радіаційного розпухання.

З середини 70-х років здійснено великий цикл робіт з впливу гелію, що
накопичується в процесі ядерних (п, ос)-реакцій, на фізичні властивості матеріалів. Гелій є
одним з основних чинників високотемпературного окрихчування. Встановлено, що на
відміну від вакансійного розпухання чистих металів, яке характеризується зміною
положення максимуму на температурній залежності внутрішнього тертя, поява пор з гелієм
змінює його висоту [12]. Фізичний ефект пов'язаний з впливом гелію на рух зерномежевих
дислокацій. Щоб виявити роль гелію в сталях, використано модель, в якій межі зерен
розглядаються як фаза з розчинністю домішок вищою, ніж тіло зерна. Такі підходи дали
можливість обчислити енергії зв'язку гелію з межами зерен і концентрації його в зразках, що
відповідають адсорбційному насиченню меж зерен, а отже, оцінити граничний флюенс
нейтронів, до якого не утворюються гелійові пухирці на межах зерен, тобто інтервал
стабільності останніх [13, 14].

Великий цикл робіт було виконано в пошуках радіаційно-стійкої сталі для оболонок
паливних елементів швидких реакторів, що привело до з'ясування механізму впливу
нейтронного потоку на мікроструктуру аустенітної сталі. У результаті було виявлено
аустенітну сталь, леговану рідкісноземельним металом - скандієм у кількості 0,13 %, яку
розроблено в Харківському Фізико-технічному Інституті. Підвищення її модуля пружності в
результаті опромінення не супроводжується деградацією механічних властивостей, як це
характерно для інших сталей. Але найкращу радіаційно-стійку сталь розробили в Інституті
проблем матеріалознавства НАН України ім. І.М. Францевича - феритна сталь
01Х13М2+2%ТЮ2. У разі опромінення її до великих флюенсів ~3 1021 нейтр/см2 вона
практично не піддається радіаційному розпуханню і окрихчуванню. Це пояснюється тим, що
розвинуті структурні стоки (частинки ТіОг) цієї сталі сприяють зниженню дифузійних
потоків радіаційних точкових дефектів до переповзаючих дислокацій.

З метою вибору найбільш радіаційно-стійкого матеріалу із вмістом бору для
регулювальних стрижнів ядерних установок було вивчено цілий ряд сполук, таких як ТіВг,
CrB2, ZrB2, VB2, NbB2, Мо2В5, W2B5, LaB6, SmB6. Зокрема показано, що найбільш
радіаційно-стійким є диборид титану. У результаті досліджень, було з'ясовано механізм
впливу нейтронного опромінення на макроструктуру, який обумовлений в основному
накопиченням продуктів ядерних (п,а)-реакцій. Знайдено температурний інтервал, де
радіаційне розпухання має мінімальні значення. Встановлено механізми розпухання та
руйнування, які домінують у різних температурних інтервалах: низькотемпературне
макророзтріскування (Т<450 °С), середньотемпературне мікророзтріскування (Т»450^800 °С)
та високотемпературне газове розпухання (Т>800 С) без руйнування [15].

17



Фундаментальні роботи з експериментальної радіаційної фізики тісно пов'язані з
дослідженнями стану та прогнозу ресурсу безпечної роботи конструкційних металів
АЕС України. Зокрема, це дослідження радіаційної стійкості паливних цирконієвих каналів
першого, другого та третього блоків ЧАЕС. Доведено, що головним фактором погіршення
фізико-механічних властивостей цирконієвих сплавів є водневе окрихчування при утворенні
гідридних пластин у матриці сплаву. Воно підсилюється наявністю іншофазних домішкових
частинок, розпухання яких під опроміненням приводить до появи внутрішніх напружень, а
це, в свою чергу, веде до подальшого підвищення рівня окислення поверхні та наводнення
сплаву [16]. Отримані результати свідчать, що паливні канали всіх блоків ЧАЕС ще мають
ресурс безпечної роботи відповідно до критерію крихкого руйнування. Результати
досліджень впливу нейтронного опромінення на мікроструктуру сталь-цирконієвих зварних
з'єднань паливних каналів дали змогу сформулювати критерій безпечної їх роботи.

Дослідження радіаційно-стимульованого окрихчування сталей, яке виконується в
рамках програми зразків-свідків металу корпусів реакторів, не тільки визначає залишковий
ресурс безпечної роботи корпусу реактора, але дозволяє зробити деякі більш загальні фізичні
висновки. Серед них слід відзначити вперше знайдений для металу реакторів типу ВВЕР-
1000 такий ефект: у певному інтервалі густин потоків при рівних флюенсах нейтронів
ступінь окрихчування тим вищий, чим нижча густина потоку нейтронів (рис. 3) [17].
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Рис. З. Зсув температури крихко-в'язкого переходу основного металу зразків-свідків
українських корпусів реакторів ВВЕР-1000 після п'яти років опромінення. У дужках
наведено значення густини потоку нейтронів в одиницях 1010нейтр/см2-с.

Показано, що нікель є шкідливим легуючим елементом опроміненої корпусної сталі,
а синергетичний ефект нікелю, фосфору та міді підсилює негативний вплив цих елементів на
стійкість сталі [18]. Проведені дослідження зразків, опромінених великими флюенсами
нейтронів, показали, що проектний ресурс безпечної роботи металу корпусів реакторів
потребує уточнення. Враховуючи, що сім корпусів з 11 діючих в Україні енергоблоків з
реакторами типу ВВЕР-1000 мають досить високий вміст нікелю, експериментальні
дослідження фізичного механізму окрихчування мають першочергове значення для оцінки
ресурсу безпечної експлуатації металу корпусів атомних реакторів АЕС України.
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UA0100981
ДОСЯГНЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ НЕЙТРОННОЇ ФІЗИКИ

НА РЕАКТОРІ ВВР-М

П.М. Ворона, О.О. Грицай, О.І. Кальченко, В.В. Колотий

Обговорюються шляхи розвитку досліджень в області ядерних реакцій з нейтронами
теплових, резонансних та проміжних енергій за 40 років роботи реактора. Ці дослідження
проводились у двох напрямках: вивчення механізмів ядерних реакцій та структури ядра з точки зору
ядерно-фізичних уявлень, а також отримання прецизійних ядерних констант для подальшого
використання в прикладних цілях. Були розроблені та широко використовувались численні
методики, створені у відділі ядерної фізики, а потім нейтронної фізики: нейтронні спектрометри за
часом прольоту, методи отримання та досліджень високорадіоактивних ізотопів, нейтронних
фільтрів для роботи з інтенсивними пучками проміжних нейтронів тощо. Велику кількість наукових
результатів було отримано вперше у вигляді нейтронних перерізів, резонансних параметрів, гамма-
спектроскопічної інформації. Всі ці дані увійшли в світові інформаційні фонди і видання.
Обговорюються можливості використання сучасних баз ядерних даних для наукових та
технологічних застосувань.

1. Вступ

Дослідницький реактор ВВР-М був побудований як один з регіональних атомних
центрів колишнього Радянського Союзу, що створювались за ініціативою І.В. Курчатова в
союзних республіках. Основними задачами цих регіональних центрів було:

проведення ядерно-фізичних досліджень, розробка шляхів та практичне виробництво
радіонуклідів, підготовка наукових кадрів.

До останніх років ядерно-фізичні дослідження взагалі, а на реакторі тим більше,
проводились у рамках загальнодержавної програми з ядерних даних. Ця діяльність є
багатоплановим науковим напрямком, що зародився і розвивався на ґрунті практичних
потреб ядерної техніки, енергетики та інших застосувань. Складовими цього напрямку є:

а) визначення першочергових потреб і оцінка необхідної точності ядерних даних;
б) прецизійні вимірювання ядерно-фізичних характеристик ядер;
в) експериментальні й теоретичні дослідження механізмів ядерних реакцій;
г) оцінка ядерних даних та створення комп'ютерних бібліотек;
д) розробка комп'ютерних програм для роботи з бібліотеками даних.
Вимірювання ядерно-фізичних характеристик атомних ядер складає найбільш

високовартісну і трудомістку частину такої програми. Жорсткі вимоги до достовірності
даних, що закладаються в розрахунки об'єктів ядерної енергетики, стимулювали створення
складних експериментальних методик та установок для прецизійних досліджень взаємодії
нейтронів з ядрами.

Ядерно-фізичні дослідження на реакторі були ініційовані академіком М.В. Пасічни-
ком і професором В.П. Вертебним. їх зусиллями було створено відому в науковому світі
Київську школу нейтронної фізики. Величезну роль у формуванні напрямків наукового
пошуку на реакторі відіграв В.П. Вертебний. Започатковані ним напрямки досліджень
втілюються в життя ще й сьогодні. Діапазон досліджень сягав від проблем будови речовини
(пошуки нульового звуку, спостереження ближнього порядку тощо) до проблем астрофізики
(походження елементів, вік Всесвіту тощо). Про це свідчать численні публікації та
дисертації, де викладено результати виконаних досліджень. У подальшому викладенні, в
основному, будуть використовуватись ці наукові праці.
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Суттєву допомогу у становленні експериментальної бази для нейтронно-фізичних
досліджень і розвитку самих досліджень на реакторі ВВР-М надавав Інститут атомної енергії
їм. І.В. Курчатова (особливо В.Й. Мостовий).

2. Дослідження нейтронних поперечних перерізів та їх резонансної структури

2.1. Дослідження ядерно-фізичних характеристик стабільних ядер [1-17]

Підготовка до досліджень на реакторі була започаткована ще у відділі № 3 Інституту
фізики АН УРСР практично з початком будівництва реактора.

Слід зазначити, що нейтронні дослідження були розгорн)ті на 2, 8, 9 та 10 (теплова
колона) горизонтальних каналах. Діапазон енергій нейтронів охоплював кілька порядків -
від кількох міліелектрон-вольт до десятків кілоелектрон-вольт. До 70-х років дослідження
взаємодії нейтронів з ядрами було виконано в основному за методом часу прольоту. Було
досліджено особливості взаємодії нейтронів різних енергій з ядрами більше 100 об'єктів.

В області теплових та епітеплових нейтронів було визначено повні й парціальні
нейтронні перерізи для 72 ядер, важливих для ядерної техніки (jюзрахунки та проектування
ядерних енергетичних установок). Тут цікаво згадати, що з метою пошуку надважкого
ізотопу водню 4Н було проведено дослідження нейтронного перерізу розсіяння нейтронів
ядрами тритію в тепловій області (металевий зразок насичувався тритієм), а пізніше навіть у
діапазоні енергій 0-100 кеВ.
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Рис. 1. Динаміка накопичення 3Не в зразку (вказано час після насичення цирконію тритієм).

Результати цих досліджень не дали свідчень на користь існування 4Н. Але водночас ці
досліди започаткували цикл робіт по вивченню поведінки 3Не (продукт розпаду тритію) в
речовині. Було показано, що 3Не утримується в зразку до температури 700 °С. При
подальшому підвищенні температури 3Не лавиноподібно залишає зразок (рис. 1).

Як відомо, області холодних, теплових і епітеплових нейтронів цікаві зіавдяки
можливостям спостерігати в них цілий ряд ефектів. Було досліджено вплив теплового руху
та структури речовини на величину спостережуваних поперечних перерізів взаємодії
нейтронів з ядрами газів, рідин і твердих тіл. Для прикладу на рис. 2 показано залежності від
довжини хвилі нейтронів повні перерізи газоподібного і рідкого азоту. Для рідин
характерним є різке зменшення перерізу із збільшенням довжини хвилі. Це явище нагадує
стрибки в перерізах поблизу граничної довжини хвилі в полікристалах. Воно пов'язане з
існуванням ближнього порядку в рідинах. Ще один нейтронно-оптичний ефект показано на
рис. 3. Чітко видно, що ефект інтерференції нейтронних хвиль на досить крупних зернах
веде до зниження спостережуваного поперечного перерізу.
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Рис. 2. Залежність перерізу азоту від темпе- Рис. 3. Повний переріз розсіяння нейтронів
ратури: а - газ при Т = 273 К; б - рідина. (барн) на зразках германію залежно від енергії та

часу: а - прояв інтерференції; б - інтерференція
відсутня.

Досліджувався вклад малокутового розсіяння нейтронів на зернах зразків при вимірю-
ваннях поперечних перерізів. На рис. 4 добре видно, до чого може привести малокутове
розсіяння.

Розробка методики вимірювання перерізів розсіяння теплових та епітеплових
нейтронів на зразках в міліграмових кількостях дала змогу визначити перерізи
парамагнітного розсіяння нейтронів практично для всіх ядер рідкісноземельних елементів.
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Рис. 4. Повний переріз для аеросила-300 залежно
від довжини хвилі нейтрона: а - ядерний
переріз, б - ядерний переріз вклад малокутового
розсіяння.
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Рис. 5. Енергетична залежність повного перерізу
розсіяння нейтронів для Lu та Но. Для Но спосте-
рігається вклад парамагнітного розсіяння при
Еп< 0.4 еВ.

Зазначимо, що вклад парамагнітного розсіяння нейтронів залежить від величини
ефективного магнітного моменту іонів. Це чітко спостерігається на рис. 5. Як бачимо, при
малих енергіях переріз парамагнітного розсіяння на гольмії в кілька разів перевищує переріз
ядерного розсіяння.

В області резонансних енергій особливу увагу було приділено дослідженням
властивостей збуджених атомних ядер між двома головними оболонками з N = 82 і N = 126,
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включаючи найбільш деформовані ядра. Слід зауважити, що вивчення велось на ланцюгах
ізотопів, що складають елемент (наприклад, Ег - 162, 164, 166, 167, 168 і 170 ), включаючи
малопоширені.

На рис. 6 для прикладу наведено енергетичну залежність пропускання зразка
природного ренію, де добре видно резонансну структуру поперечного перерізу взаємодії
нейтронів з ядрами (належність рівнів визначалась за вимірюваннями на розділених
ізотопах).

/63.4

Рис. 6. Залежність пропускання нейтронів зразком природного ренію від часу прольотз' та
енергії. Ідентифікацію рівнів зроблено на розділених ізотопах.

Отримані для багатьох ядер дані про резонансну структуру перерізів дозволили
вивчити ізотопну залежність густини рівнів збуджених ядер, які охоплювали і найбільш
деформовані в області А = 130 - 200. Було показано, що при цих А спостерігається грос-
структура залежності густини рівнів від кількості нейтронів у ядрі при енергіях збудження
6,5 МеВ. Проявились мінімум густини рівнів при N « 100-110 (крім відомих при N = 82 і 126)
та максимуми густини рівнів при N « 88-90 та N « 112-114 (рис. 7 і 8). Було виявлено
характерну ізотопну залежність густини рівнів від числа нейтронів для кожного з парно-
парних ядер, яка і обумовлює згадану грос-структуру. ПорівняЕия цих даних з даними по
густині рівнів при малих збудженнях, які отримані з (с!,р)-реакцш, виявило кореляції між
грос-структурами, а особливо між мікроструктурами густин рівнів. Спостерігаються також
кореляції і з аналогічними структурами парних енергій PN та ?z.

Все це свідчить про виділеність властивостей атомних ядер з числом нейтронів
близько 100. Ці особливості деякою мірою нагадують властивості магічних ядер. Ці факти
знайшли своє пояснення у відомих теоретичних працях В. М. Струтинського, де показано,
що положення замкнутих оболонок зміщуються зі зміною деформації атомних ядер.
Закономірності в розповсюдженні ізотопів, особливо тих, які виникли в результаті г- і
р-процесів, також свідчать про особливу стабільність ізотопів у районі N ~ 100. Аналогічні
закономірності спостерігаються і в радіаційних ширинах.

Крім викладених вище висновків з аналізу отриманих експериментальних результатів,
було зроблено оцінку силових функцій, оптичних радіусів (довжина розсіяння) та
радіаційних ширин рівнів для цілого ряду ядер. Звертають на себе увагу такі факти: для
деяких ядер силові функції в районі А < 140 та А >190 флуктують відносно розрахованих за
оптичною моделлю значень, а деякі дані по оптичним радіусам ядер не можуть бути
пояснені, виходячи з розрахунків за оптичною моделлю, бо вимагають суттєвого збільшення
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радіусів ядер. Відхилення від оптичної моделі спостерігались і в інших випадках.
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Рис. 7. Приведені відстані між рівнями DnpHB = Do

(6.5 МеВ) залежно від числа нейтронів.
Рис. 8. Залежність параметра густини рівнів а
від числа нейтронів для непарно-непарних ядер.

Можливо, що ці відхилення пов'язані з існуванням проміжних станів ядра, подібних вхідним
станам.

Що ж до радіаційних ширин, то і тут знайдено цікаві особливості. Наприклад, для
парно-парних, парно-непарних і непарно-парних ядер (Z , N) в діапазоні N = 74 - 120
спостерігаються rpoc-структура та ізотопні ефекти у величині Гг залежно від N, подібні до
тих, що спостерігаються в густинах рівнів для збуджених ядер.

2.2. Розробка шляхів отримання радіоактивних ядер та дослідження їх ядерно-
фізичних характеристик [ 1, 5,13 ]

Наступним кроком у розвитку нейтронних досліджень на реакторі був перехід на
штучні об'єкти досліджень - радіоактивні ядра. Такі дослідження дозволяють, перш за все,
вивчати закономірності взаємодії нейтронів з тими класами ядер, що не представлені серед
стабільних ізотопів. На час розгортання таких досліджень фактично були відсутні відомості
про резонансну структуру непарно-непарних ядер, оскільки в природі налічується всього
лише дев'ять непарно-непарних ядер, причому шість з них припадають на область масових
чисел А < 50. Разом з тим, відомо близько 400 штучних радіоактивних непарно-непарних
ядер. А наявність у багатьох радіоактивних ізотопів ядерних ізомерів відкриває принципову
можливість дослідження взаємодії нейтронів з ядрами в основному і збуджених станах,
вивчення спінової залежності щільності ядерних рівнів, непружного розсіяння другого роду
(прискорення нейтронів), можливість створення джерел монохроматичних нейтронів малої
енергії тощо.

Особливо слід відзначити, що дослідження радіоактивних ядер пов'язане з великими
експериментальними труднощами, що обумовлені необхідністю, перш за все, створення
самого об'єкта дослідження (опромінення на ядерно-фізичних установках) - зразків з
радіоактивних ядер. Специфіка досліджень з радіоактивними зразками потребує створення
спеціальної техніки для роботи з великими активностями та врахування значної

24



інтенсивності гамма-поля навколо зразка, що веде до перевантаження електронної
вимірювальної апаратури і обмежує коло процесів та величину перерізів, які можна вивчати.

Для роботи з радіоактивними зразками було створено експериментальну установку з
дистанційним управлінням, яка працювала на 9-му каналі реактора в поєднанні з методикою
часу прольоту нейтронів. Установка дозволяє працювати в області енергій нейтронів від
0,0253 еВ до 50 кеВ із зразками активністю до 400 Кі при енергії гамма-випромінювання
1,5-2МеВ.

Одночасно із створенням установки велись пошуки шляхів створення самих об'єктів
досліджень. Спочатку з фізичних міркувань вибирався нуклід, на якому планувались
дослідження. Потім скрупульозно розглядались можливі шляхи його створення. Залежно від
потрібного нукліда розроблялась методика його отримання. Використовувався як метод
"випалювання" нукліда (рис. 9), що заважає досліджувати бажаний нуклід, так і
напрацювання потрібного (рис. 10).

Як відомо, точність вимірюваних перерізів методом пропускання визначається,
значною мірою, якістю зразка (хімічною та ізотопною чистотою). В ідеальному випадку
бажано мати зразки з повністю розділеними ізотопами, що майже не реально. Але завдяки
можливостям спектрометрії нейтронів за часом прольоту отримати дані для радіоактивних
ядер можна без виділення радіоізотопу з опроміненої мішені. Інформація про нейтронні
перерізи радіонуклідів у цьому випадку отримується із спільного аналізу кривих
пропускання неопроміненим і опроміненим зразками. Це добре ілюструється рис. 11, де

наведено фрагмент пропускання нейтронів зразком Іг до опромінення і після опромінення.
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Рис. 9. Пропускання зразка Cd до опромінення Рис. 10. Фрагмент залежності повного перерізу
(нижня крива) і після опромінення (верхня крива). ядер зразка

в реакторі.

151 Eu до (о) і після (•) опромінення

Головною проблемою при вивченні перерізів радіонуклідів є накопичення радіоактивних
ядер в необхідних кількостях і створення дослідних зразків, що відповідають певним
вимогам. Чутливість методу пропускання, як відомо, визначається добутком ядерної
щільності досліджуваного ізотопу (ядер/см ) на повний нейтронний переріз цього ізотопу
(10 ~ 4 см ). Легко показати, що оптимальні умови досліду потребують таких зразків, щоб
0,2 < Т = ехр(- па) = 0,7; виходячи з цього величина по мусить перебувати в межах від 0,35 до
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1,6. Наприклад, мінімальні концентрації досліджуваних ядер (при псг = 0,35) повинні
•\24

становити 3,5 10 ядер/см при величині перерізу 0,1 барн і 3,5 10 при перерізі 100000 барн.
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Рис. 11. Фрагмент пропускання нейтронів зразком 19іІг до (°) і після (•) опромінення.
З'явились резонанси радіонукліда 192Іг.

Досягнуті кількості ізотопів, які дозволили провести дослідження перерізів, було доведено
до 0,8 мг (площа зразка становила 2 на 15 мм2).

Рекордну мінімізацію площі перерізу пучка нейтронів було досягнуто при його
діаметрі 0,17 мм. У цьому випадку для вимірювання перерізів ізотопів європію було
достатньо всього від 180 до 0,8 мкг радіоізотопу [10].

В період 1975 - 1990 pp. за допомогою розробленої методики на реакторі ВВР-М було
отримано придатні для проведення нейтронної спектрометрії за часом прольоту радіоактивні
зразки і виконано дослідження перерізів на ядрах 36С1 (3,01 105 років), 1 5 2 gEu (13,54 років),
152тт 153,

160-
Ёи (9,27 годин), О 4 Еи (4,68 років), п з Е и (4,86 років), O j G d (241,6 днів), n j S m (1,928 днів),

177- 186 192тТЬ (72,3 днів), W /Lu (6,71 днів), 1B0Re (90,64 годин), І У % (73,8 днів), l№ Re (90,64 годин),
181W (121,2 днів), 2 3 6 U (2,34 107 років).

Виконані на радіоактивних зразках дослідження дали можливість отримати ядерно-
фізичні характеристики рівнів та виявити ряд закономірностей як подібних тим, що
спостерігались при дослідженні стабільних ізотопів, так і характерних лише цьому класу
ядер. Наприклад, для непарно-непарних ядер-мішеней приведені відстані між рівнями при
однаковій енергії збудження 8,65 МеВ майже в три рази менші, ніж для парно-непарних, що
є, мабуть, проявленням ефекту заповнення рівнів і спарювання протонів. Можна навести ще
багато особливостей цих ядер, які не спостерігаються в області стабільних ядер. Докладну
інформацію про це можна знайти в [13 ].

На закінчення цього підрозділу можна сказати, що сама установка, розроблені
методики, здобутий досвід та знання складають передумову роботи з об'єктами не лише
наукового, а й промислового призначення.

2.3. Розробка фільтрованих нейтронних пучків і дослідження на них
[1-5,8,9,11,16,17,19]

До цього часу мова йшла про експерименти, що виконувались за методом часу
прольоту. Цим методом, як вже зазначалось, хоч і з суттєвими труднощами можна проводити
дослідження до десятків кілоелектрон-вольт. Діапазон енергій від десятків до сотень
кілоелектрон-вольт методом часу прольоту в умовах реактора освоїти практично неможливо,
хоча доля таких нейтронів у реакторному спектрі досить значна. Вихід було знайдено
шляхом створення пучків фільтрованих нейтронів.
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Експерименти по створенню фільтрованих пучків нейтронів на реакторі ВВР-М було
започатковано ще в кінці 60-х років, коли було доведено можливість створення фільтра
повільних нейтронів на базі монокристала германію, а вже на початку 70-х років було
отримано результати для цілого ряду досліджень по фільтрації нейтронних пз^чків. З
середини 70-х років за ініціативою В.П. Вертебного на реакторі систематично ведуться
дослідження ядерно-фізичних характеристик ядер з фільтрованими пучками квазімоно-
енергетичних нейтронів.

Рис. 12. Енергетична залежність повного перерізу скандію.

Слід нагадати, що явище фільтрації нейтронних пучків обумовлене існуванням
глибоких інтерференційних мінімумів у повних нейтронних перерізах деяких атомних ядер.
У свою чергу ці мінімуми є результатом інтерференції між когерентними хвилями
резонансного і потенціального розсіяння нейтронів ядрами (рис. 12). Величини відношень
середніх перерізів ядер до перерізів в інтерференційному мінімумі може досягати кількох
десятків. Це забезпечує такі пропускання нейтронів

Гтіп « 0,22 ... 0,74 та Т « 2,8 • Ш1... 4,9 • Ю"2.

Найбільш вживаними в світовій практиці матеріалами для фільтрів є кремній, залізо
та скандій. На таких фільтрах досягається інтенсивність нейтронних пучків на 2 - 4 порядки
вища, ніж на електростатичних генераторах при відповідних енергіях. Аналіз нейтронних
перерізів ізотопів деяких елементів показав, що можна отримати пучки з ще більшими
інтенсивностями та значно розширити набір можливих енергій. Перспективними виявились
ізотопи заліза, нікелю та хрому. Зрозуміло, що фільтри з ізотопів набагато дорожчі, ніж з
природних сумішей. На реакторі ВВР-М такі фільтри є. Підкреслимо, що жоден науковий
центр світу не має в своєму розпорядженні такого набору фільтрів як НЦ "ІЯД" НАН
України. Це добре ілюструється рис. 13 та табл. 1, де наведено склад і характеристики
фільтрів, які було відпрацьовано на реакторі ВВР-М. На жаль, сьогодні не всі ці варіанти
можуть бути реалізовані, бо відсутні деякі компоненти з розділених ізотопів (вони в свій час
орендувались у Держфонді ізотопів СРСР і після виконання планових робіт були повернуті).

Сьогодні на реакторі ВВР-М чотири з десяти каналів обладнані фільтрами нейтронів.
Конструкція фільтрів дозволяє з однієї енергії перейти на іншу протягом 1-2 годин.
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Компоненти фільтрів розміщуються в дисках шиберу та виносному коліматорі, який
встановлено на виході горизонтального каналу. При роботі з квазімоноенергетичними
пучками нейтронів слід мати на увазі той факт, що в повному перерізі ядер вибраного
матеріалу фільтра може бути кілька інтерференційних мінімумів, тобто ми маємо справу не з
однією лінією, а "лісом" ліній. Для виділення лише певної квазімоноенергетичної групи
фільтри складаються з кількох компонентів, крім того на шляху пучка розміщуються
додаткові компоненти фільтра з речовин, які при небажаних енергіях мають великі
поперечні перерізи і тому "давлять" непотрібні лінії, практично не завдаючи шкоди основній
лінії.
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Рис. 13. Нейтронні фільтри, відпрацьовані на реакторі ВВР-М.

Великий набір джерел квазімоноенергетичних нейтронів дав змогу за їх допомогою
виконати значний об'єм ядерно-фізичних досліджень. Фільтровані пучки нейтронів
використовувались для вимірювань усереднених повних і парціальних нейтронних перерізів
ядер (у тому числі і такі процеси, як (п, а), (п, п') тощо). Для цілого ряду ядер визначено
усереднені резонансні параметри (46Са, 147Sm, 155Gd, 1 9 7 Au, 2 3 2Th, 2 3 6 U, 2 3 8 U тощо). При описі
усереднених резонансних параметрів в рамках R-матричної теорії вперше було показано, що
величини S-силових функцій і оптичних радіусів ядер не залежать від енергії нейтронів.

Вимірювання повних перерізів пружного і непружного розсіяння при кількох енергіях
на 187Os і 197Аи підтвердили передбачений для деяких важких ядер ефект нестатистичного
підсилення каналу непружного розсіяння поблизу порогу реакції.

Аналіз експериментальних даних про параметри від'ємних рівнів показав, що ця
сукупність даних не відповідає статистичним законам розподілу рівнів. Це викликано
нехтуванням внеску віддалених станів ядра при енергіях, нижчих за енергію зв'язку
нейтрона.

Розробка того чи іншого варіанту фільтра проводилась для розв'язання конкретних
дослідницьких задач. Ця робота продовжується й зараз.

Для деяких досліджень і практичних застосувань недостатньо мати лише вузькі
квазімоноенергетичні пучки нейтронів, а й пучки з широким спектром у певній енергетичній
області. Виконано розробки по отриманню на виході каналу реактора максвелівського
спектра зкТ~ 12 кеВ (для астрофізичних досліджень) та спектра нейтронів в області енергій
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приблизно від 0,01 до 10 кеВ ( для реалізації БНЗТ). Основу останнього фільтра складає
6°№ [20].

Склад деяких варіантів такого фільтра наведено в табл. 2, а на рис. 14 - розрахункові
спектри нейтронів для наведених в таблиці варіантів.

Таблиця 1. Склад фільтрів та характеристики відповідних нейтронних пучків

Склад фільтра, г/см2

Mn(70), Ni-60(135), Cd(0,86), Rh(5)
Sc(60,8), Ni-60(126), Fe-54(26,6), S(35), B-10(0,20)
№-60(126), Fe-54(17), Sc(60,8), B-l0(0,2)
№-60(212), S(84), B-10(l,15)
Fe-54(170,7), №-60(135), S(35), B-l0(0,7)
№-60(467), S(10), Al(27,5),Ce(6,36), Mn(4,16) B-l0(2,15
№-58(87), S(57,5), Si(13,8), Al(54), Fe-57(15), B-l0(0,2)
Mn(180), Fe-57(15), S(54), Si(2,7), AI(13,5), B-l0(0,76)
Al(270)
Fe-56(191), Al(54), S(13), №-64(3,77), B-10(0,2)
Mn(180), Mg(2,37), Si(4,42), Ti(6,81), S(20), LiF(4,58)
B-10(l,15)

Cr-52(177), Fe-54(17), Mg(6,96), S(75), B-l0(0,7)
Si(205), S(35), B-10(0,2)
№-58(116), V(24), S( 150), B-l0(0,2)
№-58(116), S(150), V(24), B-l0(0,2)
S(475), B-l0(0,2)
S(600), B-l0(0,2)
Cr-52(177), S(92), Fe58(10), B-10(0,5)
Mn(272), V(54), Li-7(5)
№-58(125), Cr-52(42), Si(98), B-10(0,2)
Si(247), Ti(4,5), B-l0(0,2)
Mn(272), V(54), S(5,l), B-l0(0,2)

En, кеВ

0,017
1,8

1,9
2,8
3,5
5
12
18
24
24,3

32

45
53,5
58
59
74
75
85

109
132
144
275

A E n ,

кеВ

0,030
1,4
1,4

5,6
2,3
2,3
0,7

ЗД
6

2,1

2

3,5
1,4
2,3
2,3

15
15
10

<14
3

24
<24

Потік,
106

п/см2' с

0,32
12,3
12
4,2
2,3
0,48
0,12
0,11
0,93
2,8

0,16

1,5
1,4
2
2,8

10,7
5
1,8

0,2
1,7

9,1
0,34

В і дно

сна

інтен

сив-

ність,

%

79,1

93,1

96
84,1

95,6

62,5
67,1

61,9

97
77,5

12,9

83,1

93
95,5

96
99,2

95
58,6
ЬЪ
98
97,3

63,4

Таблиця 2. Розрахунковий склад фільтрів для Б Н З Т

Індекс

фільтра

а)
b)
с)
d)
є)

f»

Компоненти фільтрів, г/см2

б 0№
212
112
112
112
112
112

32S
84
54
54
54
54
54

lOg

1Д5
1,15

1,15

.1,15

1,15

1,15

5 4Fe

-
-

20
50
-
-

4 5Sc
-
-
-
-

зо
40

Нейтронний
потік,

106н/см2-с

6,0
16,32
11,52
9,06
4,14
3,60

29



60 10

Базовий фільтр ( Ni, S та В) було скомпоновано і розміщено в дисках шиберу.
Додаткові компоненти для реалізації різних варіантів фільтра могли дистанційно вводитись
на пучок і виводитись з нього. Було виконано також і експериментальні вимірювання
спектрів нейтронів для варіантів Ь -f.

X
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о

X
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Енергія нейтронів, кеВ

Рис. 14. Нейтронні спектри, сформовані в енергетичному регіоні 0.01 - 9 кеВ.

Розпочато також роботи з розробки варіантів фільтрів для отримання нейтронних
пучків з енергіями близько 1 МеВ і вище для розв'язання деяких прикладних задач,
запланованих до виконання в майбутньому.

3. Гамма-спектроскопічні дослідження [ 2, 3,18,19,21]

3.1. Дослідження з тепловими нейтронами [2]

Із запуском реактора було розпочато гамма-спектроскопічні дослідження на одному з
вертикальних каналів реактора під керівництвом І.Ф. Барчука. Згодом ці роботи було
перенесено на горизонтальний канал № 7. Перші вимірювання було присвячено
дослідженню спектрів швидких нейтронів реактора та гамма-випромінювання. Подальшим
кроком у цьому напрямку була розробка методики та апаратури для дослідження гамма-
спектрів ядер у реакціях захвату нейтронів на теплових нейтронах. Було виконано цикл
досліджень, який узагальнено в [ 18 ]. Досліджувались спектри гамма-променів ізотопів
цинку (65, 67, 68, 69), германію (71, 73, 75) і селену (79, 81). Аналіз отриманих енергій та
інтенсивностей ліній показав, що для непарних по А ізотопів у жорсткій частині гама-
спектрів спостерігаються лінії, які не вкладаються в межі статистичної моделі. В ядрах 69Zn,
70Ge, 73Ge, 81Se для більшості рівнів спостерігаються антикореляції між приведеними
ймовірностями Е1-переходів із захватного стану на нижні р-рівні і спектроскопічні фактори
цих рівнів, що виключало можливість пояснення більшості інтенсивних жорстких ліній
прямим захватом.

Природу нижніх збуджених станів ядер 69Zn, 7 iGe, 77Se, 79Se i 81Se краще всього
описує модель з нуклон-фононним зв'язком з врахуванням парних кореляцій. Інтенсивні
гамма-переходи із захватного стану на однофононні колективні рівні цих же ядер свідчать
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про значний внесок у хвильову функцію захватних станів простої конфігурації типу вхідного
стану. Оцінка енергетичного положення вхідних станів у непарних по А ізотопах та аналіз
схем розпаду нижніх збуджених станів цих ядер показали, що вклад конфігурацій вхідних
станів у повну радіаційну ширину захватного стану залежить від енергетичного положення їх
по відношенню до енергії відокремлення нейтрона в даному ядрі та від ширини розпаду
вхідного стану в більш складні стани складеного ядра.

3.2. Дослідження на фільтрованих пучках нейтронів [2,3,19,21]

З розвитком техніки фільтрованих пучків нейтронів дослідження гамма-випромінення
ядер було перенесено на ці пучки, що в свою чергу стимулювало розробку нових джерел
квазімоноенергетичних нейтронів. Багато важливих результатів було отримано в області
фільтрованих нейтронів. Поряд з накопиченням значної кількості нової спектроскопічної
інформації для більшості досліджених ядер вперше проведено вивчення енергетичної
залежності інтенсивності усереднених за резонансами первинних Е1- і МІ-переходів, а для
ядра 1 5 6Gd також вперше спостерігалась характерна для екстраполяції гігантського
дипольного електричного резонансу зміна показника ступеневої залежності інтенсивності
первинних Е1-переходів від їх енергії. Отримані результати можуть знайти безпосереднє
застосування при розрахунках повних радіаційних ширин та перерізів захвату нейтронів
різними ядрами.

У спектрах, усереднених за резонансами первинних переходів, які супроводжують
розпад захватного стану ядер 144Nd та 146Nd, поряд з раніше спостережуваними підсиленими
первинними переходами на рівні 2г, виявлено також підсилення інтенсивностей вторинних
переходів на рівні 4\. Така нестатистична кореляція підсилення переходів для ядер з
аналогічними конфігураціями протонних та нейтронних оболонок може бути
інтерпретована, як і раніше, підвищеним внеском у хвильову функцію захватного стану
простих конфігурацій типу вхідного стану.

Крім того, на даних для ядра jSTd показано можливість визначення спінів нижніх
збуджених рівнів з аналізу залежності інтенсивності вторинних переходів від енергії
нейтронів.

В останні роки досліджувались гамма-спектри для ядер 46Са, 50V, ! 2 7 I , 147Sm, !79Hf,
Іг, 1т та U. У цих дослідженнях знайдено багато цікавого.

Наприклад, дані по 46Са дають можливість визначити залежність перерізу захвату
нейтронів, усередненого по максвелівському спектру, від температури цього спектра, що
становить інтерес для оцінки температури нейтронного газу при утворенні елементів у
Всесвіті в астрофізичних розрахунках, а дослідження спектрів гамма-променів при захваті
фільтрованих нейтронів в окремих резонансах 50V виявили можливість використання
фільтрованих пучків нейтронів для дослідження (п, у )-реакцій на легких і середніх за масою
ядрах. Взагалі в результаті цих досліджень було виявлено значну кількість нових збуджених
рівнів, встановлено спіни і парності більшості рівнів, на яких спостерігаються первинні Е1 -
та МІ-переходи.

4. Підсумки

У короткому огляді неможливо навіть тільки перелічити всі отримані за 40 років
експериментальні результати на реакторі з проблем нейтронної фізики. Але. й з наведеного
можна скласти враження не лише про об'єм виконаних досліджень, а й про ті можливості,
які має в своєму арсеналі нейтронна фізика для розв'язання як ядерних, так і зовсім не
ядерних проблем. Результати нейтронних досліджень на реакторі ВВР-М узагальнено в 17
кандидатських і трьох докторських дисертаціях співробітників НЦ "ІЯД" НАН України та
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трьох дисертаціях закордонних спеціалістів (ПНР, КНДР, Сирія), одна з яких докторська.
Крім того, чимало студентів із зарубіжних країн набували на реакторі досвід роботи в області
нейтронної фізики.

Виходячи з викладеного, з упевненістю можна сказати, що поставлені при створенні
реактора, як регіонального ядерного центру, перша і третя задачі успішно реалізуються.
Щодо другої задачі, то роботи з радіонуклідами не лише внесли суттєвий вклад у розвиток
ядерної фізики, а й дали можливість розробити шляхи отримання радіонуклідів і поклали
початок їх практичному виробництву.

Залишилось, повертаючись до вступної частини, відзначити участь у виконанні
загальнодержавної програми з ядерних даних.

Щодо визначення потреб та оцінки точності ядерних даних, то це визначалось
світовим співтовариством (WRENDA) та відповідними структурами колишнього СРСР.

Усе наведене в огляді є короткою інформацією про константну діяльність по пунктах
б і в. Відносно пункту г треба зазначити, що така діяльність була започаткована [22], але, на
жаль, не набула належного розмаху з ряду об'єктивних причин.

Більш ґрунтовно зупинимось на пункті д. До останніх років уся напрацьована ядерно-
фізична інформація передавалась належним чином у Центр ядерних даних (ЦЯД)
Державного Комітету по використанню атомної енергії (Обнінськ). Цікаво навести короткий
витяг з листа начальника ЦЯД Манохіна В.Н. на ім'я директора ІЯД АН УРСР
Вишневського І.М. від 12 листопада 1984 p., №26-06/54: "Центр ядерных данных ГКАЭ
сообщает, что нейтронные данные, измеренные для 81 изотопа на атомном реакторе ВВР-М
ИЯИ АН УССР, в соответствии с Программой Комиссии по ядерным данным ГКАЭ,
включены Центром ядерных данных в мировую машинную библиотеку экспериментальных
данных ЕКСФОР и переданы в порядке международного обмена в зарубежные центры".

Сьогодні діяльність у цьому напрямку виглядає інакше. Ще в 1991 р. в ІЯД було
розпочато роботи по створенню бази ядерних даних та програм для роботи з ними [23]. У
непростих умовах роботу було доведено до логічного кінця. Зараз у НЦ "ІЯД" НАН України
функціонує зареєстрований у МАГ ATE Український центр ядерних даних (UKRNDC).
Центр має в своєму розпорядженні сучасну комп'ютерну базу, сучасні версії бібліотек
ядерних даних та програмні пакети для роботи з бібліотеками, що дає змогу виконувати
замовлення не лише споживачів НЦ "ІЯД", а й сторонніх установ. Важливим напрямком
діяльності Українського центру ядерних даних є компіляція експериментальних нейтронних
даних, що опубліковуються в українських наукових журналах та виданнях, представлення їх
у форматі EXFOR і передача до світового банку експериментальних даних CSISRS та
бібліографічної бази CINDA.

Підводячи підсумки виконаних нейтронних досліджень на реакторі ВВР-М, можна
констатувати, що протягом 40 років отримано великий обсяг важливої фундаментальної
наукової інформації, яка увійшла помітною сторінкою в книгу світових знань, поглибила
наші уявлення про мікросвіт, укріпила становище України як науково розвиненої держави.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОНДЕНСОВАНОГО СТАНУ РЕЧОВИНИ ЗА

ДОПОМОГОЮ РОЗСІЯННЯ ПОВІЛЬНИХ НЕЙТРОНІВ

О.А. Василькевич, П.Г. Іваницький, ВЛ\ Кротенко, В.І. Слісенко

Розглянуто шляхи розвитку досліджень на реакторі ВВР-М Наукового центру "ІЯД" НАН
України динаміки атомів і молекул конденсованого стану речовини за допомогою розсіяння
повільних нейтронів. Приведено основні результати, які було отримано за 35 років досліджень на
багатодетекторному спектрометрі за часом прольоту.

1. Вступ

Макроскопічні характеристики конденсованого стану речовини формуються на
мікроскопічному рівні і є наслідком взаємодії між електронами, атомами та молекулами.
Енергія цих взаємодій мала і проявляється в теплових рухах частинок: коливаннях атомів і
молекул біля центра рівноваги, їх трансляційних зміщеннях (процеси дифузії і самодифузії
атомів і молекул), переходах електронів незаповнених оболонок атомів з одного стану в
інший.

Одним з потужних і добре розвинених методів дослідження динамічних властивостей
конденсованого стану речовини на мікроскопічному рівні є спектроскопія повільних
нейтронів. Ці методи базуються на взаємодії нейтронів з низькоенергетичними збудженнями
в конденсованому середовищі і обумовлені тим, що енергія (1 - 1000) меВ і довжина хвилі

(9 - 0,3) А повільних нейтронів близькі відповідно до енергії та довжини хвилі збуджень і
колективних мод в конденсованому стані речовини.

Для визначення структури речовини використовують пружне розсіяння нейтронів.
Дослідження дифузії та самодифузії атомів, молекул і флюктуацій спіну непарних електронів
здійснюють за допомогою квазіпружного ядерного та парамагнітного розсіяння повільних
нейтронів (КРПН та КПРПН). Коливні та обертові ступені свободи атомів і молекул можна
досліджувати за допомогою методу непружного розсіяння повільних нейтронів (НРПН), а
розщеплення основного мультиплету рідкісноземельного (РЗ) іона в кристалічних
електричних полях (КЕП) - за допомогою методу непружного парамагнітного розсіяння
повільних нейтронів (НПРПН). Поєднання вище згаданих методів дозволяє отримувати
вичерпну інформацію щодо низькоенергетичних збуджень та структури речовини.

2. Багатодетекторний нейтронний сректрометр за часом прольоту

Завдяки зусиллям першого директора ІЯД академіка АН України М.В. Пасічника у
відділі ядерної фізики з метою створення умов для дослідження в Україні динаміки атомів і
молекул конденсованого стану речовини за допомогою методів нейтронної спектроскопії на
першому горизонтальному каналі ядерного реактора ВВР-М був змонтований багатодетек-
торний нейтронний спектрометр за часом прольоту. З допомогою співробітників Інституту
атомної енергії їм. І.В.Курчатова створення та монтаж спектрометра здійснила група
П.Г. Іваницького. Цей спетрометр був сконструйований на базі перспективної для свого часу
схеми "кристал+переривач", поєднуючої у собі переваги дифракційної техніки (висока
роздільна здатність) та техніки за часом прольоту (висока швидкість накопичення
експериментальної інформації). Ці властивості спектрометра дозволяють використовувати
його вже понад 35 років для дослідження в різних галузях фізики конденсованого стану
речовини.
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Функціональна схема багатодетекторного нейтронного спектрометра за часом прольоту:
R - ядерний реактор; К - коліматор; КМ - кристал-монохроматор; Д -детектор; SI -
механічний переривач; Sm - зразок; щ - кут розсіянния нейтронів; М - монітор; ЕІ -
система багатомірного аналізу; в- кут падіння нейтронів на KM.

Монохроматизація пучка нейтронів у спектрометрі (див. рисунок) відбувається
завдяки бреггівському відбиванню від кристала-монохроматора (KM), а енергія розсіяних
нейтронів визначається за методом часу прольоту. Неперервний монохроматичний пучок
нейтронів з реактора R перетворюється в імпульсний механічним переривачем (S1), після
чого розсіюється на досліджуваному зразку (Sm) і реєструється системою детекторів D.
Кожний з цих детекторів складається з 15 лічильників, наповнених 3Не під тиском 10 атм.
Для одночасного вимірювання енергетичних спектрів, розсіяних під різними кутами
нейтронів, використовується система багатомірного аналізу (ЕІ).

Основними параметрами багатодетекторного нейтронного спектрометра є роздільна
енергетична здатність та світосила. Ці характеристики взаємозв'язані, так як зростання
роздільної здатності призводить до зменшення світосили і навпаки. Тому необхідно мати
можливість змінювати ці параметри залежно від вимог експерименту.

3. Непружне розсіяння повільних нейтронів

Метод НРПН дозволяє одержувати інформацію стосовно динаміки кристалічної
ґратки в результаті обміну енергією нейтронів з коливними і обертовими ступенями свободи
атомів і молекул. На відміну від більшості методів дослідженвія, які дають інформацію про
фононний спектр через інші фізичні величини, усереднені по цьому спектру, метод НРПН
дозволяє безпосередньо одержувати дані щодо характеру окремих фононів (хвильовий
вектор, енергія) по всій зоні Бріллюєна (дисперсійні криві), а також відомості про
інтегральний частотний розподіл нормальних коливань атомів кристала (фононний спектр).
Слід відзначити, що функцію густини фононних станів можна одержати безпосередньо лише
для простих одноатомних кристалів з кубічною граткою. Для всіх інших сполук із спектрів
НРТН одержують функцію середньозваженої густини фононних станів, а для рідин -
узагальнені частотні спектри.
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Історично першими було виконано роботи з дослідження фононних спектрів
кристалічних ґраток ряду металів, що дало змогу пояснити деякі макроскопічні властивості
цих речовини. Подальший розвиток цього напрямку досліджень сприяв використанню НРПН
у вивченні динамічних властивостей конденсованого стану і виявленню їх зв'язку з
макроскопічними властивостями. Коротко зупинимось на дослідженнях, які було виконано
на реакторі ВВР-М спільно з Б.І. Горбачовим, О.Н. Майстренком, О.Е. Зотєєвим за участю
Е.Г. Нестеренка, В.М. Пана, О.Н. Морозовського (ІМФ НАНУ, Київ), Г.І. Миронюка, Т.В.
Тернової (ІЗНХ НАНУ, Київ), Т.В. Кармазіної, Н.А. Клименко (ІКХХВ НАНУ, Київ), Н.М.
Окуневої, С.Б. Вахрушева (С.-Петербург, Росія) [1 - 5, 8, 12,13,15 -17, 24, ЗО].

Структурні фазові переходи, які супроводжуються збільшенням елементарної комірки
упорядкованої фази в ціле число разів (позиційне упорядкування) або кратне (модульовані
або неспіврозмірні структури) в порівнянні з вихідною неупорядкованою фазою [4, 5], а
також зміною симетрії в результаті впливу стабілізуючих домішок, загартування або відпалу
[2, 12], характеризуються зміною вихідних спектрів нормальних коливань атомів. При
пониженні симетрії досліджуваної сполуки відбувається значне збільшення густини
фононних станів у високочастотній частині спектра при суттєвій різниці мас атомів і
невелике при незначній різниці цих мас. У низькочастотній частині спектра при пониженні
симетрії відбувається пом'якшення акустичних мод.

Співвідношення мас атомів помітно впливає на спектри густини фононних станів.
Значна різниця в масах атомів кристалічної ґратки приводить до розділення парціальних
густин коливань цих атомів, тобто до утворення енергетичної щілини в спектрах нормальних
коливань. Для таких сполук можливі міжмодові взаємодії різної інтенсивності [15]. Внесення
ж легкої домішки зумовлює появу локальних коливань за межою основного спектра [З, 13].

Успішне застосування методу НРПН у дослідженнях динаміки атомів твердого тіла
сприяло його розвитку та адаптації до вивчення більш складних молекулярних сполук, таких
як, наприклад, комплексні сполуки органічних лігандів з металами. Наявність мігруючих
атомів водню, які беруть участь у створенні цих комплексів і сприяють підсиленню зв'язку
між макромолекулами, дозволяє застосовувати методи розсіювання повільних нейтронів для
дослідження їх динамічних властивостей [24, ЗО]. Крім того, як показано в роботах [16, 17],
метод НРПН можна успішно застосовувати і для дослідження орієнтації молекул поверх-
нево-активних речовин (ПАР), адсорбованих на твердій поверхні.

4. Квазіпружне розсіяння повільних нейтронів

Дослідження динаміки молекул рідин за допомогою методу КРПН були розпочаті
нами в 1986 р. спільно з Л.А. Булавіним (Київський державний університет ім. Т.Г. Шев-
ченка). З 1990 р. за допомогою методу КРТН спільно з співробітниками ІХВС НАНУ
Ю.Б. Мельниченком, В.В. Клепком, В.В. Шиловим розпочались дослідження дифузійних
процесів в гелях, з 1993 р. - спільно з Т.В. Кармазіною (ІКХХВ НАНУ) роботи по дослід-
женню впливу ПАР на динаміку молекул води в різних умовах.

Квазіпружне розсіяння теплових нейтронів проявляється в розширенні спектральної
лінії падаючих на зразок нейтронів і викликане наявністю трансляційних ступенів свободи
атомів і молекул досліджуваної речовини. Ширина квазіпружного піка залежить від
переданого, в результаті взаємодії нейтронів з речовиною, імпульсу і містить інформацію
про дифузію або самодифузію атомів і молекул у речовині. Метод КРПН не приводить до
порушення структурних і енергетичних умов стану речовини і характеризується часом
спостереження за формуванням коефіцієнтів самодифузії (дифузії) ~10"10-И0"12с. Це дозволяє
робити висновки відносно характеру руху атомів і молекул, особливостей механізмів дифузії
(самодифузії) і ступеня квазікристалічності структури рідин.
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Перші роботи на реакторі ВВР-М, де було використано метод КРПН, пов^язані з
вивченням динаміки молекул води у водних розчинах електролітів [9, 10, 18]. Встановлено,
що основний вплив на процеси самодифузіїї молекул води в таких розчинах спричиняє
объемна густина заряду іонів розчиненої речовини.

Серед сучасних проблем молекулярної фізики, для вирішення яких застосовується
метод КРПН, слід відзначити роботи по вивченню самодифузії молекул в полімерних гелях
[14, 28], водних розчинах ПАР [23, 29, 31]. Останні роботи з вивчення динаміки молекул
води у водних розчинах ПАР, а також у системі вода - ПАР - сорбент вказують на
доцільність використання методу КРПН для розв^язання цих задач. Отримані за допомогою
такого підходу характеристики самодифузії молекул у водних розчинах неіонної і катіонної
ПАР вказують на велику мобільність молекул, особливо при критичних концентраціях
міцелоутворення. У процесі міцелоутворення гідрофобна частина молекул ПАР вилучається
з водного оточення завдяки колективним діям молекул води і в районі критичної
концентрації міцелоутворення значення коефіцієнта самодифузії, який відображає вклад
колективних рухів, досягає максимуму.

5. Парамагнітне розсіяння повільних нейтронів

Дослідження НПРПН сполуками рідкісноземельних елементів були розпочаті нами
у 1983 р. спільно із співробітниками ОІЯД (Дубна, Росія) Є.А. Горемичкіним, Е. Мюле,
В.Матцом, ІАЕ ім. І.В. Курчатова (Москва, Росія) П.А. Алєксєєвим, П.А. Садковим,
КИЇВСЬКОГО державного університету ім. Т.Г. Шевченка В.Я.Марківим, ІМФ НАН України
В.М. Паном, О.Е Морозовським.

Маючи магнітний момент, нейтрони взаємодіють з електронами незаповнених
оболонок атомів і несуть інформацію про тонку структуру основного мультиплету РЗ-іона.
Дана структура виникає у результаті дії КЕП, яке утворюється оточенням магнітного іона і
визначає аномальну поведінку магнітних, електричних і термодинамічних властивостей
РЗ-сполук при низьких температурах. Слід відзначити, що метод НПРПН є одним із
ефективних методів дослідження ефектів КЕП, який дозволяє одержувати пряму інформацію
про структуру рівнів енергії основного мультиплету РЗ-іонів.

Спочатку метод НПРПН був застосований для дослідження ефектів КЕП в РЗ-
сполуках з високою симетрією - кубічною та гексагональною. Кристалічне поле високої
симетрії приводить лише до часткового зняття виродження по повному моменту кількості
руху J, а величина енергії повного розщеплення основного мультиплету РЗ-іона при цьому
характеризується невеликими значеннями [6, 7]. З пониженням симетрії оточення РЗ-іона
число рівнів енергії основного мультиплету збільшується і для орторомбічної симетрії
основний мультиплет магнітного іона повністю розщеплюється на 2J+1 синглетних рівнів
енергії у випадку парного числа 4£-електронів [11, 19] і на (2J+l)/2 дублетів у випадку
непарного [20-22, 25-27]. Величина енергії повного розщеплення основного мультиплету РЗ-
іона при цьому зростає. Для різних іонів в межах однієї точкової групи симетрії РЗ-іона
спостерігається зменшення енергії повного розщеплення зі зростанням числа 4ґ-електронів.

У спектрах розсіяних нейтронів сполуками церію з алюмінієм спостерігаються
особливості, які позв'язані як з коливними ступенями свободи атомів і переходами між
рівнями енергії основного мультиплету 4ґ-електронів магнітного іона, що характерно для
РЗ-сполук, так і з кондовськими флюктуаціями спіну електронів [20, 25, 32]. У результаті
сильної взаємодії електронів провідності з f-електронами в системах на основі церію і урану
(системи з важкими ферміонами), де густина електронних станів на рівні Фермі при низьких
температурах в 100 - 1000 раз більша, ніж у нормальних металів, виникають кондовські
флюктуації спіну (КФС). Останні приводять до появи в нейтронних спектрах КПРПН,
дослідження якого дозволяє оцінити час релаксації КФС.
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Таким чином, при наявності джерела нейтронів (ядерний реактор ВВР-М),
експериментального устаткування (нейтронні спектрометри) і відповідного теоретичного та
математичного забезпечення можна досліджувати процеси низькоенергетичних рухів в
різних агрегатних станах кондесованого середовища.

На закінчення відзначимо, що за результатами досліджень опубліковано більше 100
наукових праць і захищено 10 кандидатських та 5 докторських дисертацій.
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Л. І. Барабаш, Г. О. Віхлій, О. П. Долголенко, В. К. Дубовий, А. Я. Карпенко,
В. Ф. Ластовецький, П. Г. Литовченко, М. І. Старчик, В. П. Тартачник, В. І. Хіврич

Наведено результати багаторічних наукових досліджень з радіаційної фізики напівпровідників,
виконаних відділом радіаційної фізики на реакторі ВВР-М. При комплексному дослідженні природи
і поведінки дефектів, наведених швидкими і тепловими нейтронами реактора в моноатомних
напівпровідниках (Si,Ge) та бінарних сполуках (GaP, GaAs, InSb, CdTe тощо), за допомогою
електрофізичних, оптичних, ядерно-фізичних, рентгенівських і електронно-мікроскопічних методів
одержано дані про природу радіаційних дефектів, зміну їх властивостей, перебудову та їх поведінку
залежно від домішкового складу кристалів, величини флюенсу нейтронів, режиму термообробки
кристалів. Запропоновано спосіб вимірювання флюенсу швидких нейтронів у каналах реакторів (1015

- 5-1018н/см2). Розроблено технологію виготовлення кремнію з широким діапазоном величин
питомого опору методом нейтронно-трансмутаційного легування на теплових каналах реактора. На
основі високоомного нейтронно-легованого кремнію розроблено детектори ядерних випромінювань.
Проведено дослідження радіаційної стійкості кремнію і бінарних напівпровідникових сполук та
вироблено рекомендації по підвищенню радіаційної стійкості виробів електронної техніки.

Протягом багатьох років, починаючи з фізичного пуску реактора в 1960 p., відділ-
радіаційної фізики проводив наукові дослідження з радіаційної фізики атомарних і бінарних
напівпровідників. Було отримано ряд фундаментальних і прикладних результатів. Відділ
завжди займав одне з провідних місць серед ряду наукових шкіл (Ленінград, Москва,
Новосибірськ, Мінськ, Тбілісі, Ташкент). Систематично проводились наукові наради з
радіаційної фізики неметалевих кристалів, які виконувались за допомогою дослідних
ядерних реакторів, публікувалися наукові праці учасників цих нарад, відділ завжди брав
участь у роботі всесоюзних нарад по НДР на дослідних ядерних реакторах.

На атомному реакторі ВВР-М відділ радіаційної фізики проводить наукові дослідження
по вивченню радіаційних ефектів у кремнії та бінарних напівпровідниках (InSb, InAs, GaP
тощо). Вивчається кінетика перебудови дефектно-домішкових комплексів при радіаційно-
термічних обробках кремнію і бінарних напівпровідників. Проводяться дослідження
електричних властивостей розупорядкованих напівпровідників та використання радіаційних
ефектів при створенні напівпровідникових детекторів ядерних випромінювань. Дослідження
виявили значний вплив домішок на кінетику введення радіаційних дефектів, вплив останніх
на процеси преципітації кисню [1] та ін.

При комплексному дослідженні природи і поведінки дефектів, наведених швидкими і
тепловими нейтронами реактора в моноатомних (Si,Ge) та бінарних сполуках (GaP, GaAs,
InSb, CdTe тощо), за допомогою електрофізичних, оптичних, ядерно-фізичних,
рентгенівських і електронно-мікроскопічних методів одержано дані про природу радіаційних
дефектів, зміну їх властивостей, перебудову та їх поведінку залежно від домішкового складу
кристалів, величини флюенсу нейтронів, режиму термообробки кристалів.

При дослідженні оптичними і структурними методами поведінки домішки кисню в
опроміненому швидкими нейтронами кремнії показано можливість зниження температури
утворення і збільшення концентрації частинок SiOx, які відіграють роль гетерів домішок
металів і очищують певний об'єм кристалу, поліпшуючи його якість, що важливо при
виготовленні напівпровідникових приладів.

В опромінених швидкими нейтронами реактора і термооброблених при 800 °С зразках
кремнію спостерігається зменшення концентрації дефектів і збільшення їх розміру, що може
бути пов'язано з явищем коалесценції. Складні радіаційні дефекти типу областей
розупорядкування суттєво не впливають на швидкість преципітації кисню в термообробленому
при 1000 °С кремнії.
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Плідними виявилися дослідження радіаційних ефектів у надчистому кремнії.
Результати досліджень значною мірою було узагальнено у відомих монографіях [2, 3],
знайшли практичне застосування. Так, на основі вивчення впливу швидких нейтронів на
оптичні властивості кремнію був запропонований відносно простий спосіб вимірювання
флюенсів нейтронів у межах 1015 - 5-Ю н/см [4]. Результати вивчення особливостей
дефектоутворення в надчистому кремнії стали основою для розробки нового класу аварійних
нейтронних дозиметрів [5], які знайшли практичне застосування (разом з паргілельно
розробленими у-дозиметрами [6]), в ІЯД НАНУ, Інституті експериментальної фізики РАН
(Арзамас), використовувались для визначення полів іонізуючих випромінювань на
прискорювачі в CERN [7] та при ліквідації аварії на ЧАЕС [8].

Останнім часом було показано можливість створення однокристального аварійного у-
п-дозиметра [9], здатного роздільно визначати дози у- n-випромінювання у змішаних у- п-
полях.

Значна увага в ІЯД приділялась розробці технології нейтронного трансмутаційного
легування кремнію (НЛК) за допомогою теплових нейтронів на реакторі ВВР-М.

Вперше у 1982 р. було проведено експерименти по використанню енергетичного
реактора РБМК ЧАЕС для цих цілей, які послужили з часом основою для створення
промислової лінії на ЧАЕС по випуску НЛК.

Розроблено технологію виготовлення однорідного високоомного та низькоомного
нейтронно-легованого кремнію в широкому діапазоні питомого опору. Проведено
дослідження радіаційної стійкості кремнію для детекторів ядерних випромінювань та
виробів електронної техніки.

Трансмутаційне легування дало можливість отримувати якісно новий матеріал з
підвищеною радіаційною стійкістю [10] і однорідністю, що створило передумови для
виготовлення більш якісних тиристорів [11] та детекторів ядерних випромінювань [12].

Проведені дослідження радіаційних ефектів у кремнії з.аклали основи подальших
розробок дозиметрів та детекторів ядерних випромінювань [13].

На основі фундаментальних досліджень радіаційних дефектів у напівпровідникових
матеріалах А3В5 одержано комплекс даних по електрофізичним властивостям InSb в
інтервалі температур 4,2 - 400 К при опроміненні нейтронами реактора (температура
опромінення 78 - 330 К).

Розроблено спосіб визначення концентрації донорів і акцепторів в InSb за допомогою
опромінення досліджуваних зразків швидкими нейтронами реактора.

Розроблено методику нейтронного легування InSb.
Виявлено ефект гігантського (10 порядків) зменшення провідності InSb при

комплексному опроміненні нейтронами реактора та рентгенівським промінням - основа для
виготовлення рентгенівських дозиметрів.

Виконано комплекс робіт по моделюванню нейтронних пошкоджень у
напівпровідникових матеріалах опроміненням зарядженими частинками середніх енергій на
циклотроні У-240. Показано, що ефективність дефектоутворення на протонах з енергією 50
МеВ в 103 раз вища, ніж на швидких нейтронах реактора. При виконанні цих робіт
винайдено ряд цікавих фізичних ефектів:

флуктуації провідності з ростом дози опромінення;
надпровідність InAs, індукована опроміненням;
гістерезис магнітоопору в InSb<Mn>; .
рекомендовано матеріал для радіаційностійких магнітних сенсорів, що працюють на

космічних апаратах, прискорювачах заряджених частинок (CERN), атомних станціях.
Вивчалась випромінювальна рекомбінація GaP світлодіодів у різних режимах

озвучення. Частота УЗ коливань 5 - 7 МГц, потужність 1 Вт/см2. Зміни дефектної структури
кристалу досягнуто шляхом опромінення швидкими електронами з Е - 1 МеВ (введення
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простих точкових дефектів) та збільшенням концентрації дислокацій з допомогою УЗ. Ці
фактори досліджено окремо чи у взаємопоєднанні, включаючи зміни температурних
режимів.

Цілеспрямовані зміни електрофізичних властивостей під дією радіації вивчались і
досліджуються в даний час у складних напівпровідниках, які є перспективними для
електронної техніки: GaAs, CdTe, CdS, InSb.

У монокристалах CdTe було вперше виявлено відоме для аморфних напівпровідників
явище перемикання струму [14], аномальну фотопровідність [15], інші цікаві явища [16].

Запропоновано чутливі й швидкодіючі датчики на основі GaAs для побудови карт
радіаційних полів.

Виконано цикл досліджень радіаційної стійкості широкого класу складних
напівпровідникових термоелектричних матеріалів високо- і середньотемпературного діа-
пазонів використання, визначено оптимальні співвідношення матеріалів для створення
внутрішньореакторного генератора електричної енергії, що використовує термоелектричний
спосіб прямого перетворення ядерної енергії в електричну.

Виконано експериментальні випробування прототипу внутрішньореакторного
термоелектричного перетворювача (РТЕГ) ядерної енергії в електричну.

Створено перспективну наукову школу по радіаційній фізиці напівпровідників та
напівпровідникових детекторів ядерних випромінювань.

Захищено чотири докторських та 12 кандидатських дисертацій по цьому науковому
напрямку в НЦ "ІЯД" НАНУ та підготовлено наукові кадри для Луцька (два доктори фіз.-мат.
наук), Одеси (один доктор фіз.-мат. наук) та багато кандидатів наук.

Можна стверджувати, що запуск реактора ВВР-М дав можливість успішно розвивати
радіаційну фізику в Україні.
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Подано результати багаторічних досліджень впливу нейтронів поділу на живі системи, що
виконані фахівцями ІЯД та інших установ НАН України на спеціально адаптованому для таких робіт
каналі ВВР- М. Більшість експериментальних даних було отримано вперше, вони є пріоритетними,
мають істотне фундаментальне та прикладне значення і є основою напрацювань класичної
радіобіології. Нейтрони спектра поділу на відміну від рідкоіонізуючих випромінювань володіють
високою біологічною ефективністю, яка виражається в: більш істотному пошкодженні ДНК,
ферментів її репарації і синтезу; довготривалих змінах білкового, ліпідного, вуглеводного,
нуклеїнового і енергетичного обмінів; порушенні процесів репарації, кровотворення й імунітету;
високій мітогенній і бластомогенній ефективності; інтенсифікації вільнорадикальних процесів
окислення тощо. На основі наукових напрацювань розроблено і втілено в практику медицини і
народного господарства методи ранньої діагностики та корекції радіаційних пошкоджень, селекції
нових сортів рослин і підвищення їх морозостійкості, отримання нових штамів мікроорганізмів,
продуцентів речовин для харчової і фармацевтичної промисловості.

Після запуску дослідницького атомного реактора ВВР-М згідно з постановами
АН УРСР було створено три структурних лабораторії: радіаційного захисту (керівник
Чеботарьов Є.Ю.), тканинної дозиметрії (керівник Киричинський Б.Р.) і радіаційної
мікробіології (керівник Пасічник А.М). Для виконання наукових досліджень були залучені
висококваліфіковані фахівці-радіобіологи багатьох інститутів НАН України. Дирекція ІФ (у
чиєму підпорядкуванні на той час був ВВР-М), а потім і ІЯД з розумінням віднеслися до
організації та проведення радіобіологічних досліджень біологічної ефективності нейтронів,
очевидно виходячи з принципу: якщо є нове джерело випромінювання, то необхідні знання
про його шкідливий вплив на біоту (і в першу чергу на людину) та необхідні заходи
біологічного захисту. З цього часу вперше в Україні розпочато планомірні багаторічні
фундаментальні дослідження біологічної ефективності нейтронного випромінювання та
практичне використання його для потреб біології, медицини і народного господарства.

На перших етапах було виконано великий обсяг науково-технічних робіт по адаптації
3-го горизонтального каналу ВВР-М для опромінення різних біологічних об'єктів. З цією
метою виконано розрахунки, які було реалізовано в конструкції спеціального фільтра (до
складу якого входили карбід бору та свинцю) для максимально можливої "очистки" пучка
нейтронів від повільної їх компоненти та супроводжуючого у-випромінювання
(Киричинський Б.Р., Пасічник В.М, Тацій Ю.О. та ін.). Було сконструйовано спеціальну
камеру для опромінення та пастку для невикористаної частини нейтронного потоку.

У подальшому необхідно було мати коректний дозиметричний супровід опромінення
біологічних об'єктів. Оскільки в нашому розпорядженні був змішаний потік нейтронного і
у-випромінювання, для дозиметрії його був використаний метод диференційних гомогенних
іонізаційних камер для окремого визначення нейтронної і гамма-складової тканинної дози
(Киричинський Б.Р, Пасічник В.М., Тацій Ю.О., Хропачевський В.М., Левчук Ю.М.). Для
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цього було використано дві камери, виготовлені з легкоатомних матеріалів, які були
тканинно еквівалентними до у-квантів, але з різним вмістом водню, що дозволяло окремі
вимірювання нейтронної та гамма-компоненти тканинної дози. Було виконано фантомні
дослідження та визначено спектральні і просторові характеристики дозового поля і можливі
його порушення у зв'язку зі змінами характеру і конфігурації активної зони, режиму роботи
реактора та випадкових змін його потужності. Для максимально рівномірного поглинання
енергії опромінюваним об'єктом було запропоновано спеціальні контейнери для об'єктів та
ротаційний спосіб їх опромінення. Виконані роботи дозволили в подальшому успішне
використання нейтронного пучка (з домішкою у-квантів 10 - 15 % та варіабельністю зміни
тканинної дози до 10 %) для біологічних досліджень.

За багато років виконання радіобіологічних робіт на ВВР-М нейтронами спектра
поділу опромінювалися: мікроорганізми, клітини в культурі, насіння, рослини, лабораторні
миші, щури, окремі середовища та матеріали. Вивчали фундаментальні питання радіобіології
- залежності "доза - час - ефект" і особливості їх реалізації при дії нейтронів та використання
нейтронного випромінювання для потреб медицини і народного господарства.

Розглянемо основні результати цих досліджень. Уперше у вітчизняній науці за
результатами експериментальних досліджень було встановлено високу біологічну
ефективність нейтронного випромінювання у порівнянні з у- і R-ироменями, що виражається
у більш глибоких змінах і пошкодженнях структури і функцій, які довго не відновлюються.

Істотний вплив мають швидкі нейтрони на кровотворну систему (Чеботарьов Є.Ю,
Рябова Е.З.). Спостерігали різкі зміни у складі білих елементів крові. Клітини
лейкоцитарного ряду мають не тільки кількісні, але й якісні зміни. Аналогічні, але більш
глибокі зміни притаманні і лімфоцитам, які не відновлюються, як це має місце при
еквівалентних дозах інших видів випромінювань. Більш істотні радіогенні зміни
спостерігалися при дослідженні морфологічного складу кісткового мозку, що засвідчило
значні порушення кістково-мозкового кровотворення як найбільш ранні морфологічні
прояви радіаційних пошкоджень. Опромінення тварин нейтронами призводило до більшого
порушення процесів відновлення, ніж це мало місце при дії рідкоіонізуючих випромінювань.

Пріоритетними даними, що мають важливе фундаментальне значення для розуміння
природи радіогенних пошкоджень є результати вивчення пошкодження нуклеїнового обміну
швидкими нейтронами (Рябова Е.З., Ткаченко З.Я., Індик В.М.). Установлено стійке і
істотне порушення метаболізму клітинної ДНК ряду тканин органів опромінених тварин, що
проявляються в істотному зниженні кількості ДНК головним чином за рахунок деструкції і
загибелі клітин. Показано, що в клітинах, які вижили після дії радіації, порушується синтез
ДНК, динаміка якого носить хвилеподібний характер. Нестабільність біосинтетичних
процесів спостерігається і у віддалені терміни. Важливим висновком цього розділу
досліджень є вперше отримані дані про те, що швидкі нейтрони в сублетальних дозах
призводять до незворотних змін метаболізму ДНК в усі терміни спостережень.

Встановлено цитогенетичну ефективність швидких нейтронів у широкому діапазоні
доз (0,1 - 2 Гр) та характер змін тривалості життя під їх впливом. Показано високу
цитогенетичну ефективність нейтронного випромінювання в малих дозах (Індик В.М.,
Парновська Н.В.).

Вперше продемонстровано радіопротекторні властивості екзогенної ДНК при
опроміненні біологічних об'єктів швидкими нейтронами в напівлетальному та летальному
діапазонах доз. Встановлено, що протипроменеві властивості екзогенної ДНК не залежать
від її ізологічності та ступеня полімерності. Показано її імуномодулюючу та стимулюючу
дію на систему кровотворення (Чеботарьов Є.Ю., Рябова Е.З., Індик В.М.).
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Колективом авторів (Федорченко В.І., Кулябко П.М., Кузьменко В.А.) проведено
дослідження особливостей впливу нейтронного випромінювання на семихінонні
вільнорадикальні процеси, що, в основному, перебігають при передачі електронів від
субстрату до дихального ланцюжка мітохондрій на молекулу кисню і виявляються в
тканинах організму за допомогою методу електронного парамагнітного резонансу. У
дослідах на лабораторних щурах було встановлено, що нейтронне опромінення в летальних і
напівлетальних дозах викликає більш суттєве дозовозалежне зниження рівня
вільнорадикальних процесів у порівнянні з рівноефективними за показниками виживання
опромінених тварин дозами рентгенівського випромінювання.

Використання перед опроміненням тварин ряду радіопротекторів (цистеїн, глютатіон,
1-п-хлорфенілтетразол-тіон-2), а також попередня адаптація тварин до умов гіпоксії
засвідчили наявність стабілізуючого впливу радіопротекторів на характер симихінонних
вільнорадикальних процесів у тканинах опроміненого організму, який був більш чітко
виражений при рентгенівському опроміненні в порівнянні з нейтронами. При порівнянні
"захисного" ефекту попередньої адаптації до гіпоксії у випадках опромінення
рентгенівськими променями і швидкими нейтронами суттєвої відмінності не спостерігали,
що підтверджує неспецифічну природу підвищення радіорезистентності за таких
профілактичних заходів.

Дія швидких нейтронів у локальному та тотальному режимах опромінення, призводить
до характерних змін білкового, ліпідного та вуглеводного обмінів у тканинах тварин (Тацій
Ю.О.), що є наслідком радіогенного пошкодження печінки. Водночас показано, що ці зміни є
недовготривалими і реалізуються у терміні 7 діб після опромінення. У межах нелетальних
доз вони є зворотними.

Швидкі нейтрони викликають істотне та залежне від дози опромінення зниження
рівня кисневого режиму організму в ранні терміни після дії радіації, яке проявляється у
пригніченні показників дихання і окислювального фосфорилювання у клітинах незалежно
від величини їх радіорезистентності (Дружина М.О.).

Великий обсяг наукових робіт виконано Лавренчук Г.Й. на клітинах у культурі.
Встановлено, що на відміну від інших видів іонізуючих випромінювань нейтрони поділу
ВВР-М викликають експоненційний характер виживання клітин. Уперше у порівняльних
дослідженнях установлено відносну біологічну ефективність різних видів радіації, яка в ряді
"нейтрони поділу - нейтрони високих енергій - рентгенівські промені" у відношенні до
у-квантів Cs відповідно дорівнює 4,4; 2,1; 1,6.,Показано, що нейтронне опромінення в
малих дозах на відміну від дії рідкоіонізуючої радіації інгібує процес диференціювання
клітин.

У багаторічних дослідженнях уперше встановлено високу бластомогенну
ефективність швидких нейтронів (Герасимова Т.Б., Індик В.М.), яка при подальшому
порівняльному вивченні впливу на тварин високоенергетичних нейтронів, у-квантів та
сукупності радіонуклідів "чорнобильського" викиду (Істоміна Г.Г., Липська А.І., Серкіз Я.І.,
Пінчук В.Г. ) надала можливість установити чіткі закономірності феноменології кількісних
показників радіаційного канцерогенезу, його особливостей при дії різних видів радіації, що є
надзвичайно цінним науковим надбанням і базовою основою для вивчення механізму його
ініціювання.

Уперше в Україні вивчено надслабке світіння крові при нейтронному опроміненні
тварин, а також у порівняльному плані при дії у-квантів 60Со, ш Cs та рентгенівських про-
менів (Серкіз Я.І., ХрієнкоА.П., Павленко І.О., Дружина М.О., Шлумукова І.Ф., Ковтун Т.).
Встановлено характерні закономірності світіння, що було основою подальшої інтерпретації
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природи його виникнення. Уперше вивчено та встановлено добові та річні біологічні ритми
світіння та радіочутливості тварин, характерну динаміку спонтанної та індукованої
хемілюмінесценції після дії радіації, закономірності процесів перекисного окиснення, участь
у них певних класів ліпідів. Розроблено та запропоновано ряд хемілюмінесцентних методів,
що на сьогоднішній день широко використовуються у наукових дослідженнях та медицині.
Один з них - метод кінетичних хемілюмінесцентних характеристик плазми крові
використовується для ранньої діагностики степені важкості та прогнозування наслідків
променевих пошкоджень.

Дослідження практичного використання нейтронного випромінювання ВВР-М
виконувалися багатьма колективами фахівців НАН України. Так, у лабораторії радіаційної
мікробіології (Пасічник A.M. із співробітниками) проводили широкі експериментальні
дослідження з питань отримання шляхом радіаційного мутагенезу нових штамів
мікроорганізмів - продуцентів біологічно активних речовив: (антибіотиків, вітамінів,
каротиноїдів тощо). Розроблені методи мають широке застосування.

З використанням нейтронного випромінювання розроблено методи підвищення
морозостійкості та продуктивності ряду рослин (Гродзинський Д.М., Гудков І.М.), що в
подальшому знайшли втілення в сільськогосподарському виробництві.

За результатами експериментальних досліджень, виконаних з використанням
швидких нейтронів ВВР-М, опубліковано багато наукових праць і серед них п'ять
монографій. Із залученням наукового матеріалу цих досліджень захищено три докторських
та 12 кандидатських дисертацій.

Наукові дослідження українських учених високо оцінено науковою спільнотою і
зайняли належне місце у класичній радіобіології.

Час ставить нові завдання перед сучасною радіобіологією. Серед них першочерговими
є фундаментальні дослідження механізму радіогенної трансформації клітин, у тому числі
неопластичної, природи радіочутливості та розробки науково обгрунтованих методів її
зниження, сумісної дії факторів радіаційної та нерадіаційної природи. І в цих важливих
питаннях особлива роль належить нейтронам, враховуючи специфіку механізму первинної
взаємодії їх з біологічними структурами. Серед прикладних завдань актуальними є розробка
і реалізація способів наробки ізотопів та мічених ними речовин для наукових досліджень,
діагностичних та лікувальних цілей у медицині. Одним з важливих залишається питання
необхідності та доцільності використання нейтронного випромінювання для терапії пухлин,
підвищення її ефективності тощо.

Згадані проблеми, зважаючи на їх важливість та актуальність, можуть бути предметом
для обговорення, тим більше, що необхідний науковий і технічний персонал та матеріальна
база для їх реалізації на сьогоднішній день ще є в наявності.
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ВИКОРИСТАННЯ РЕАКТОРА ВВР-М

ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА РАДІОНУКЛІДНОЇ ПРОДУКЦІЇ.

П.М.Ворона

Описано роботи по виробництву радіонуклідної продукції на реакторі ВВР-М, приведено
структурну схему та короткий аналіз окремих ділянок технологічного циклу виробництва,
підсумкову таблицю одержаних радіонуклідів.

Виробництво радіонуклідної продукції для різних сфер використання є однією з тих
задач, для розв'язання яких і будуються дослідницькі ядерні реактори (ДЯР). Запуск такого
потужного джерела нейтронів як ДЯР ВВР-М з потоком нейтронів до 1х1014 нейтрон/см2с
дозволив розробити методики і створити науково-технічну базу одержання радіоактивних
ядер та виробництва на їх основі необхідної радіонуклідної продукції: спочатку зразків для
наукових досліджень, а потім джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ) для прикладних
застосувань. Традиційні сфери використання радіонуклідів включають науку, медицину,
промисловість та різні прикладні застосування, зокрема, криміналістику. Роботи по
виробництву радіонуклідів на київському ДЯР ВВР-М розвивались у напрямку задоволення
потреб цих традиційних сфер використання, причому, у приведеній послідовності. Пріоритет
сфері наукових досліджень перед прикладними застосуваннями радіонуклідів віддавався
тому, що для практичної реалізації будь-якої радіонуклідної програми необхідно знати
фундаментальні ядерно-фізичні характеристики радіоактивних ядер (спектроскопічні та
нейтронно-фізичні дані). Так, ефективний пошук та вибір найбільш оптимальних
радіонуклідів для створення ДІВ з необхідними для користувача характеристиками
випромінювання можливий лише на основі знання та аналізу спектроскопічних даних для
ядер (тип розпад, період напіврозпаду, спектральний склад випромінювання). А нейтронні
дані, зокрема, визначають динаміку ядерних перетворень та накопичення радіонуклідів в
реакторі. В зв'язку з цим проблема дослідження нейтронних перерізів атомних ядер є
ключовою для радіонуклідної програми, причому важливим є дослідження перерізів реакцій
та виходів не лише для цільових радіоактивних ядер, але й стабільних стартових та всіх
побічних нуклідів, які безумовно утворюються при опроміненні мішеней в реакторі.
Величини залежностей перерізів реакцій сг(Е) від енергії нейтронів є визначальними
характеристиками, необхідними для вибору оптимального енергетичного інтервалу реакції.
Від цього залежить не тільки максимальний вихід цільового радіонукліда, але й
радіонуклідна чистота опроміненого продукту (мінімальна кількість радіонуклідних та
хімічних домішок). Отже, актуальність досліджень ядерно-спектроскопічних та нейтронних
даних радіоактивних ядер для практичної реалізації задачі по їх одержанню на реакторі, а
також важливість цих досліджень для фундаментальної ядерної науки [1] й послужили
мотивацією першочерговості цих робіт на реакторі ВВР-М.

Для одержання радіонуклідів практично в усіх роботах на реакторі використовувалась
(п,у)-реакція. Так, для цілей ядерної спектроскопії було виготовлено понад 20 радіоактивних
джерел [2]. Зразки для ядерної спектроскопії являли собою ДІВ відносно низької активності.
Активність по цільових радіонуклідах лежала в межах МЗА (мінімально-значима
активність), що не вимагало створення якихось спеціальних технологій та установок для
роботи з радіоактивними зразками.

Роботи по виготовленню зразків для вимірювання нейтронних перерізів
радіоактивних ядер складають окремий важливий напрямок розробок, що аналогічні
розробкам для виробництва потужних ДІВ промислового призначення. Вимірювання а(Е)
методом пропускання вимагало накопичування "вагових" кількостей радіонуклідів. Так,
наприклад, вага накопичених радіонуклідів в деяких зразках складала: 1 5 2 gEu - 21.2 мг, 154Еи -
16.62 мг, 160ТЬ - 7.04 мг, 192Іг - 12.43 мг [3]. Активність більшості виготовлених зразків
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відповідала або навіть перевищувала активність потужних ДІВ промислового призначення.
Для порівняння в таблиці 1 приведено параметри виготовленого зразка Іг та промислових

Г92
ДІВ типу ТИИД" з ізотопом Іг, що використовуються в дефектоскопії [4].

Таблиця 1. Характеристики дослідного зразка 192Іг, виготовленого на реакторі ВВР-М та
промислових зразків "ГИИД-5" та "ГИИД-6"

Найменування
зразка/джерела

Дослідний зразок І92Іг
ГИИД-5
ГИИД-6

Габаритні розміри, мм

діаметр

5
5
6

висота

15
6
7

Потужність експ. дози у-
випромінювання на
відстані 1 м, Р/год

18-36
54-108

Активність, Кі

114
78.20
234.00

В рамках означеної наукової програми було виготовлено біля 30 високоактивних
зразків із 11 радіонуклідів, одержаних в реакторі ВВР-М. Практична реалізація програми
такого виробництва, крім попередніх розрахунково-експериментальних досліджень
принципової можливості накопичення в реакторі необхідних кількостей радіонуклідів,
включала також технологічні та дослідно-конструкторські розробки по створенню на базі
реактора ВВР-М, гарячих камер (ГК) та експериментальних установок (існуючих та
розроблюваних) відповідної дослідно-виробничої інфраструктури із замкнутим
технологічних циклом. Відповідно до вимог нормативних документів технологічний цикл
мав забезпечити радіаційну безпеку, гарантувати від проникнення радіонуклідів в довкілля
(радіоекологічна безпека), передбачати утилізацію (захоронения) радіоактивних відходів та
відпрацьованих ДІВ. Крім того, в структурі циклу було реалізовано технічну можливість
дистанційної подачі відпрацьованих ДІВ на повторне (багаторазове) опромінення в активну
зону реактора (технологічна лінія регенерації ДІВ).

Загальну структуру розробленого технологічного циклу виробництва та використання
радіонуклідної продукції схематично зображено на рис. 1. Стрілками на схемі показано
послідовність виконання технологічних операцій впродовж всього циклу. Тонкі лінії
об'єднують роботи з неопроміненими матеріалами, широкі - роботи з радіоактивними
матеріалами та зразками. В структурі приведеного циклу можна виділити окремі розділи
робіт, що об'єднані навколо спільних задач та вирішуються на окремо виділених ділянках
(відділеннях) технологічного циклу. Далі приведено перелік таких відділень циклу та
короткий аналіз завдань і розробок по кожному з них.
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Рис. 1. Схема технологічного циклу виробництва реакторних радіонуклідів.
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Підготовче відділення включає всі розробки та виготовлення основних
конструкційних елементів, які необхідні для функціонування циклу виробництва. Це, перш
за все, стартові мішені, монітори флюенсу нейтронів, ампули для їх герметизації, блок-
контейнери для опромінення зразків, дистанціонуючі вкладиші різних типів для розміщення
мішеней в блок-контейнерах, опромінювальні пристрої для забезпечення відповідного
просторового розташування блок-контейнерів в реакторі, завантажувальні пристрої для
проведення транспортних операцій із опромінюваними зразками в реакторі, а також передачі
їх в ГК реактора та зворотньої подачі в реактор для повторних опромінень (лінія
регенерації).

Для зменшення ефектів самоекранування в процесі опромінення для виготовлення
стартових мішеней використовувалась концепція розблокованих мішеней. З цією метою
виготовлялись мішені двох конструкцій: порошкоподібні (насипні та пресовані) та складені
мішені. В порошкоподібних мішенях в якості інертного розбавлювача використовувались
оксиди магнію та алюмінію (MgO, AI2O3), а також порошок металічного алюмінію. У
випадку складених мішеней робоча частина радіоактивного зразка комплектувалась з
окремих складових частин, кожна з яких є розблокованою мішенню і опромінювалась в
реакторі незалежно від інших складових частин.

Деталі всіх конструкцій для опромінення було виготовлено із чистого алюмінію та
сплаву САВ-Т1.

Реакторне відділення є основою науково-технічної бази одержання радіонуклідів,
що включає як процедуру опромінення зразків, так і її метрологічне забезпечення.
Нейтронний спектр реактора на теплових нейтронах являє собою, як відомо,
трансформований у сповільнювачі спектр нейтронів поділу ядерного пального (235U).
Типовий спектр нейтронів такого реактора показано на рис. 2 [5].

10'* 10і 10° 10і 102 10* 10* 1Q5 £ , еВ
Рис. 2. Типовий спектр енергій нейтронів в легководному реакторі.

Конструкція реактора ВВР-М дозволяє формувати в активній зоні опромінювальні
об'єми зі спектральними характеристиками нейтронного поля в різних ділянках цього
спектру. Так, для опромінення мішеней тепловими нейтронами було змонтовано вертикальні
канали (ВК) в берилієвому відбивачі та в окремо сформованих на місці вийнятих
тепловиділяючих зборок (ТВЗ) спеціальних "водяних ловушках" нейтронів. Було реалізовано
"водяні ловушки" на 7, 12 та 19 ТВЗ. Для опромінення зразків швидкими нейтронами на
місці вийнятих ТВЗ було змонтовано сухі ВК різних діаметрів.

Всі необхідна розрахунки з обгрунтуванням ядерної та радіаційної безпеки реактора
при виконанні таких робіт було виконано спочатку фахівцями Ленінградського інституту
ядерної фізики ім.Б.І.Костянтинова (Л1ЯФ), з використанням розробленої ними програми
НЕХА [6], а в подальшому - спеціалістами нашого інституту, які пройшли вповідне
стажування в ЛІЯФ.
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Для метрологічного забезпечення процедури опромінення зразків (визначення
флюенсу нейтронів) використовувався метод оцінки "вигорання" ядер стартового нукліда в
нейтронному полі реактора [7]. Флюенс нейтронів в цьому випадку визначається по
зменшенню "сили" нейтронних резонансів стартового нукліда в результаті опромінення
мішені на виміряних пропусканнях Т(Е). Азимутальні та висотні неоднорідності
нейтронного поля в оиромінювальних об'ємах реактора вивчались за допомогою
активаційних детекторів та малогабаритних іонізаційних камер.

Радіоізотопне відділення технологічного циклу призначене для переробки
опромінених мішеней та виготовлення із одержаних в реакторі радіонуклідів необхідних
зразків для наукових досліджень або ж ДІВ для практичних застосувань. Технічною базою
для реалізації таких робіт в НЦ ІЯД НАНУ служили як ГІК реактора (для великих
активностей), так і технологічні лінії із стандартних "перчаточних" боксів (для малих
активностей). Процедура переробки опромінених мішеней може включати два варіанти
технологічних операцій. Перший варіант полягає у використанні для комплектування
активної частини джерела матеріалу стартової мішені з накопиченим в ньому радіонуклідом
без зміни його форми та агрегатного стану. В другому варіанті опромінена мішень
розчиняється для радіохімічного виділення цільового радіонукліда та наступного
приготування необхідної хімічної сполуки або ж виготовлення активної частини ДІВ,, Слід
зауважити, що використання розділених ізотопів для приготування стартових мішеней та
вибір опромінювальних об'ємів в реакторі з оптимальними спектральними характеристиками
нейтронного поля дозволили в роботах на реакторі ВВР-М одержати зразки для досліджень з
достатньо високим ступенем радіонуклідної чистоти без радіохімічної переробки
опромінених мішеней. Така технологія більш безпечна і дає меншу кількість радіоактивних
відходів. Разом з тим, в ряді випадків без радіохімічного виділення цільового радіонукліда з
опроміненої мішені не обійтись. В цьому випадку необхідна розробка спеціаньних
технологічних ліній для такої переробки. Це стосується, зокрема, радіонуклідної продукції
для потреб медицини, еталонних стандартних ДІВ для метрології тощо. Такі розробки
останнім часом ведуться на реакторі ВВР-М.

Важливим елементом процесу виготовлення радіонуклідної продукції є також
розробка технологій внесення і фіксації необхідної кількості одержаних радіонуклідів в
обмежений об'єм робочої частини ДІВ та герметизації активної частини зразка. Останнім
часом проведені консультації із спеціалістами Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона
та вибрано варіант технічного рішення проблеми дистанційного заварювання ампул
дослідних зразків ї 9 2Іг для потреб дефектоскопії.

Відділення (лабораторія) сертифікації. Сертифікація радіонуклідної продукції
передбачає неруйнівний аналіз складу виготовлених зразків, включаючи як радіоактивні, так
і стабільні нукліди. З цією метою на реакторі ВВР-М використовувались унікальна
можливості нейтронно-спектрометричного методу [1]. Суть цього методу полягає у
використанні резонансної структури функцій збудження реакцій з нейтронами для кожного
із нуклідів, що входять до складу опроміненої мішені. Концентрації стабільних нуклідів у
зразках визначались по "силі" нейтронних резонансів, що проявляються на виміряних на
спектрометрі за часом прольоту пропусканнях Т(Е) опромінених зразків. На рис. З, для
прикладу, показано окремі ділянки виміряного пропускання зразка 6Lu до та після
опромінення в реакторі, а також після витримки зразка для розпаду накопичених
радіонуклідів лютецію.
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Рис. 3. Схема ядерних перетворень лютецію та спостережувані зміни в нейтронних резонансах на

експериментальних пропусканнях зразка
розпаду радіонуклідів лютецію.

176
Lu в результаті опромінення в реакторі та наступного

Із результатів математичної обробки приведених пропускань на основі формули
' 176т 177ТБрейта-Вігнера було одержано такий склад (сертифікат) зразка: Lu — 70,5 %, Hf — 28,3 %,

1 7 Hf- 1,2 %. Концентрація радіоактивних нуклідів визначалась як із рівняння балансу, так і
з розрахунків ланцюжків ядерних перетворень нуклідів в опроміненій мішені. Необхідний в
останньому випадку флюенс нейтронів визначався, як вище зазначено, по зменшенню "сили"
нейтронних резонансів стартового Lu в опроміненій мішені (рис. 1, а). Останнім часом
ведуться також розробки '/-спектрометричного способу визначення активностей ДІВ для
випадку великих активностей.

Дільниця використання має бути обладнана технічними засобами, що гарантують
радіаційну безпеку персоналу. Для роботи з високоактивними зразками була створена
спеціальна експериментальна установка з блоком радіаційного захисту [8]. Спеціальний
механізм та засоби автоматизації установки дозволяють дистанційно маніпулювати зразками
великої активності (виводити їх в робочий стан, в автоматичному режимі юстувати в
необхідному положенні та повертати назад в контейнер радіаційного захисту). Була
розроблена технологія та необхідні технічні засоби для завантаження високоактивних зразків
в робочі механізми установки за допомогою маніпуляторів ГК реактора. Блок радіаційного
захисту установки (свинцевий контейнер діаметром 600 мм, висотою 900 мм та вагою ~ 3 т)
дозволяє працювати із зразками активністю до 400 Кі при енергії у-променів 2-3 МеВ. Всі
роботи по вимірюванню а(Е) радіоактивних ядер на спектрометрі за часом прольоту були
виконані на створеній установці. Слід зауважити, що створена технічна база на реакторі
може використовуватись як потужна опромшювальна установка промислового призначення
(для радіографії, дефектоскопії, технологічних опромінень тощо). ДІВ для такої установки
будуть виготовлятись безпосередньо на реакторі ВВР-М.

Відділення регенерації (відновлення) дозволяє багаторазово опромінювати один і
той же стартовий матеріал аж до повного вичерпування його ресурсу. Це дозволяє не лише
економити дорогі стартові матеріали (розділені ізотопи), але й має принципово важливе
значення для реалізації програми досліджень нейтронних перерізів радіоактивних ядер,
особливо короткоживучих радіонуклідів. Слід зауважити, що процедуру багаторазового
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опромінення стартових мішеней було використано в роботах з усіма виготовленими зразками
як для короткоживучих, так і для довгоживучих радіонуклідів. Серед перших - радіонукліди,
що мають періоди напіврозпаду години (год) та дні (дн): i 5 2 mEu - 9.3 год, 153Sm - 46.44 год,
186Re - 90.64 год, 177Lu - 6.71 дн, 160Tb - 72.3 дн, 192Ir - 74.02 дн, 181W - 120.95 дн, 153Gd - 241.6
дн. Серед довгоживучих - радіонукліди, період напіврозпаду яких вимірюється роками:
1 5 2 gEu - 13.2 року, 154Еи - 8.5 року, І 5 5Еи - 4.96 року. Якщо для короткоживучих радіонуклідів
кожне повторне опромінювання просто відновлювало необхідну кількість радіоактивних
ядер у зразку для повторного використання, то для довгоживучих - давало можливість
дослідити кінетику ядерних перетворень нуклідів в реакторі и залежності від величини
флюенсу нейтронів. У випадку ізотопів європію це мало особливо важливе значення,
оскільки європій використовується як нейтронно-поглинаючий матеріал в регулюючих
стержнях системи управління та захисту (СУЗ) енергетичних реакторів ВВЕР [9]. До
реакторних матеріалів відносяться також і досліджені ізотопи самарію та гадолінію.
Радіонуклід 192Іг знаходить широке застосування в дефектоскопії [3], інші ізотопи також
можуть розглядатись як перспективні радіонукліди для прикладних застосувань.

Дільницю регенерації в схемі технологічного циклу на рис. 2 показано широкими
стрілками, спрямованими у зворотному напрямку від користувача до реактора по ланцюжку:
користувач - лабораторія сертифікації - ГК реактора - активна зона ВВР-М. Для
короткоживучих радіонуклідів було відпрацьовано "експресну технологію" з мінімальними
затратами в часі на проходження означеного технологічного ланцюжка. Враховуючи значну
величину "залишкової" активності в зразках перед повторним опроміненням, всі операції в
технологічному циклі регенерації виконувались дистанційно. З цією метою було розроблені
необхідні технічні засоби як для ГК, так і для транспортно-технологічної частини реактора
(спеціальні штанги, електрозахвати тощо).

Відділення утилізації радіоактивних відходів та відпрацьованих ДІВ є заключною
ланкою в технологічному циклі виробництва та використання радіонуклідної продукції. Для
захоронения радіоактивних матеріалів на реакторі ВВР-М відпрацьовано спеціальні
технології, розроблені необхідні технічні засоби та створено централізовану технічну
службу, яка забезпечує виконання таких робіт у відповідності з вимогами нормативних
документів та існуючими правилами.

На завершення огляду виконаних робіт, приводимо підсумкову таблицю 2, де
перелічено радіонукліди, які були виготовлені на реакторі ВВР-М для різних% сфер
використання.

Видно, що пріоритет, як і зазначалось раніше, було віддано виготовленню
радіоактивних зразків для наукових досліджень. Потреба в розробці технологій виробництва
радіонуклідної продукції для прикладних використань (медицина, техніка тощо) гостро
постала лише після розпаду колишнього СРСР, коли Україна втратила традиційний канал
централізованого забезпечення такою продукцією, оскільки вся інфраструктура по її
виробництву залишилась на території Росії. Створення імпортозамінних виробництв в даний
час є нагальною потребою для України. Орієнтація на самозабезпечення радіонуклідною
продукцією носить принциповий характер, оскільки шлях імпортних закупок не лише
дорогий, але й фактично непридатний для функціонування і розвитку цілого ряду галузей
науки, медицини, техніки та прикладних застосувань, які використовують в своїй практиці
радіонукліди з малими періодами напіврозпаду. Так, наприклад, використання таких
радіонуклідів в позитрон-емісійній томографії, як показує світова практика ядерної
медицини, вимагає територіального об'єднання процесу одержання радіонуклідів,
виробництва із них радіофармпрепаратів і використання їх для in-vivo досліджень. По такому
принципу організована робота біля 140 радіологічних центрів світу.
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Таблиця 2. Реалізація програми виробництва радіонуклідів на дослідницькому реакторі ВВР-М

Радіонуклід

1

" М о і
99mTc \

1 116» І п

1 5 3 Sm

152raEu

1 5 2 g E u
1 5 4 Eu
1 5 5 Eu

I 5 3 G d

, 6 o T b

1 6 5 Dy

Період
напіврозпаду

2

66,02 дн

6,006 год

53,93 хв

46,44 год

9,3 год

13,2 років

8,5 років

4,96 років

241,6дн

72,3 дн

2,334 год
1 7 UTm \ 128,6 дн

t I » Y B

і "Ъ,
ISOmTif

1 8 IHf

1 8 2 T a

1 8 3 Ta
1 8 ] W
1 8 7 W
1 8 6 Re
1 9 1 Os
1 9 2 I r

191pt

I99Au

30,7 дн

6,71 дн

5,5 год

42,4 дн

115 дн

5,1 дн

120,95 дн

23,9 год

90,64 год

15,4 дн

74,02 дн

3 дн

3,13 дн

Сфера використання

Наука
Ядерна

спектроскопія
3

О

О

О

О

О

О

О

О

о
о

о
о
о
о

о
:

О

о
о
о

Нейтронна
фізика

4

О

О

О

О

О

О

О

О

Прикладні робота
Медицина

5

ч
о "

о і

о

о

Техніка

6

О

Криміналістика

7

О

Слід зауважити, що багаторічний досвід та технологічні розробки по виробництву
радіонуклідних зразків для наукових досліджень (особливо для вимірювання нейтронних
перерізів) можуть успішно з мінімальними затратами трансформуватись в технологію
дослідно-промислового виробництва радіонуклідної продукції для потреб практики. До
першочергових розробок для потреб практики на даний момент включені створення
централізованого екстракційного генератора 9 9 шТс на реакторі ВВР-М, регенерація
(відновлення) відпрацьованих промислових джерел типу "ГИИД" з радіонуклідом 192Іг для
дефектоскопії, а також виготовлення дослідних ДІВ на основі радіонукліду ш Т а для потреб
криміналістики. Деталі деяких розробок по перших двох радіонуклідах приведені в
наступній роботі [10].

На закінчення зазначимо, що НЦ "ІЯД" НАНУ, володіючи такою унікальною, єдиною
в Україні, інструментальною базою як "комплекс ДЯР-ГК" має всі необхідні технічні та
кадрові можливості, щоб стати регіональним центром по виробництву радіонуклідної
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продукції не лише для національних потреб, але й для сусідніх країн на основі існуючих
домовленостей. В нинішніх економічних умовах це особливо важливо, оскільки сприятиме
інтегруванню наявної технічної бази та наукового потенціалу України в світовий процес
мирного використання ядерної енергії. Це не лише надасть додаткові можливості для
розвитку науково-дослідного та дослідно-конструкторського потенціалу країни, але й
створить соціальні гарантії на довгострокову перспективу для професійної діяльності
науковців та інженерно-технічних працівників України. Основою для практичної реалізації
такої програми мають стати прийняті Кабінетом Міністрів України (КМУ) Постанова КМУ
"Про організацію виробництва радіоізотопів і радіофармацевтичних препаратів" та
Постанова КМУ, за якою ядерно-фізичні установки НЦ ІЯД НАНУ віднесені до переліку
об'єктів, що становлять національне надбання України.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Ворона ПМ. Кандидатська дисертація, Київ, 1978.
2. Купряшкін В. Т. Докторська дисертація, Київ, 1994.
3. Ворона П.Н. Полные нейтронные сечения радиоактивных ядер и пучки нейтронов Московской

мезонной фабрики // Программа экспериментальных исследований на мезонной фабрике ИЛИ
АН СССР (Труды V Всесоюзного семинара, 12-15 апреля 1987 г., Звенигород). - М.: ИЯИ АН
СССР.-1987.-С. 350-355.

4. Источники альфа-, бета-, гамма и нейтронного излучения. Каталог. - М.: ВО «Изотоп». - 1980. -
С. 47.

5. Камерон И. Ядерные реакторы. - М.: Энергоатомиздат. - 1987. - С. 67.
6. Исакас И.Э., Шустов В.А. НЕХА-1 - программа для расчета реактора в двумерном диффузионно-

групповом приближении. - Л., 1979. - 30 с. - (Препр. / ЛИЯФ им. Б.П. Константинова, № 490).
7. Вертебньш В.П., Зацерковскш Р.А., Кирилюк А.Л. Абсолютные измерения интегральных доз

медленных нейтронов в активной зоне атомного реактора // Атомная энергия. - 1970. - Т. 28,
вып. 2. - С. 149.

8. Вертебный В.П., Ворона П.Н., Колотый В.В. и др. Установка для измерений энергетической
зависимости полных сечений радиоактивных ядер // Нейтронная физика (Материалы I
Всесоюзной конференции по нейтронной физике, Киев, 24-28 мая 1971 г.). - К.: Наук, думка,
1972, ч .2 .-С. 260.

9. Семенов В.В. Основные физико-технические характеристики ВВЭР. - М., 1979. - (Препр. /
Институт атомной энергии им. И.В. Курчатова, ИАЭ-3104).

10. Шевель В.М. Виробництво радіонуклідів 99mTc та 192Ir на реакторі ВВР-М. // Даний збірник. - С. 56
-57.

55



UAO100986
ВИРОБНИЦТВО РАДІОНУКЛІДІВ 9 9 mTc ТА 1 9 2Іг НА РЕАКТОРІ ВВР-М

В.М.Шевель

Наведено дані по створенню централізованого екстракційного генератора 99тТс для медицини
та результати розробок по відновленню на реакторі ВВР-М відпрацьованих серійних джерел
випромінювання типу "ГИИД" з радіонуклідом 192Іг для потреб гамма-дефектоскопії.

Одним з найбільш ефективних науково-прикладних застосувань реактора ВВР-М є
виробництво радіоактивних нуклідів (РН) для медицини та промисловості.

У ядерній медицині на медичні дослідження (діагностика та лікування) витрачається
більш ніж 50 % річного виробництва РН у світі [1]. Важливою умовою застосування РН у
медицині є зниження дозових навантажень на пацієнта, яке забезпечується застосуванням
короткоживучих РН (КРН). Але малий період напіврозпаду РН створює труднощі при
транспортуванні та зберіганні РН. Тому перевага надається генераторам РН, серед яких
домінує 99Мо (Ті/2 = 66 год), у результаті розпаду якого утворюється 9 9 шТс з Тш - 6,06 год і
зручною для реєстрації енергією гамма-випромінювання 140 кеВ.

Найпростіший метод отримання 99Мо на ядерних реакторах (ЯР) по реакції захвату
нейтрона 98Мо(п,у)99Мо. Мішень з природним Мо або збагаченим ізотопом 98Мо
опромінюють у активній зоні реактора з наступною радіохімією. Цей метод зручний тим, що
при його реалізації практично відсутні радіоактивні відходи (РВ). За допомогою цього
методу на збагаченому 98Мо на момент вивантаження з ЯР мішені, при щільності потоку
нейтронів 1014 п/см2-с, після опромінення протягом 6 діб, активність елюату 9 9 т Тс складає
20 кКі на 1 г Мо [2]. Цей метод реалізовано на централізованих екстракційних генераторах
(ЦЕГ). У ЦЕГ об'ємна активність 9 9 шТс може досягати 1 Кі/мл при продуктивності ЦЕГ 10 -
40 Кі/добу. ЦЕГ реалізовано в Росії (Москва) та Чехії. У Москві, наприклад, протягом більше
15 років забезпечуються 9 9 т Тс 25 клінік [3]. Такий ЦЕГ реалізовано і на нашому ЯР ВВР-М.
Першу продукцію з ЦЕГ було видано в 1990 р. У 1992 р. ЦЕГ з нових ГК, де його було
змонтовано, перенесено до ГК № 2 реактора. У 1998 р. було створено і затверджено
технологію [5] та отримано експертні позитивні висновки лабораторії Медбіопрому України
на продукцію натрію пертехнетату 9 9 т Тс, яка відповідає тимчасовій фармстатті ВФС42-1783-
88. Є відповідна інструкція про затосування елюату 9 9 т Тс. На сьогодні потрібні клінічні
випробовування готового продукту та затвердження фармкомітетом України. Можливості
ЦЕГ дозволяють забезпечити клініки Києва та області дешевим елюатом 9 9 шТс. Крім цього,
при організації доставки елюату 9 9 т Тс можливо забезпечити клініки таких міст, як Житомир,
Чернігів, Умань, Черкаси, Вінниця.

Другим практичним прикладом виробництва РН на ЯР ВВР-М є відновлення
активності закритих джерел іонізуючого випромінювання (ЗДІВ) для гамма-дефектоскопії на
базі радіонукліду І92Іг. Найбільше застосовуються для гамма-дефектоскопії ЗДІВ з
радіонуклідом 192Іг [5, 6] типу "ГИИД". Є кілька типів ЗДІВ "ГИИД", але найбільш поши-
рені "ГИИД-5" та "ГИИД-6". Радіонуклід 192Іг (Тш = 74,02 дні) утворюється при опроміненні
металевого ! 9 1Іг за реакцією 191Іг(п,у) 192Іг. Максимальна енергія бета-випромінювання 0,672
МеВ, середня енергія рентгенівського та гамма-випромінювання 0,357 МеВ [7]. При
існуючій системі використання ЗДІВ після їх розпаду, як правило, здають на поховання на
спецкомбінати України або повертають виробнику через ДО "Ізотоп", що збільшує їх
вартість, створює певні технологічні незручності. На реакторі ВВР-М розроблено технологію
[5] відновлення ЗДІВ. ЗДІВ типу "ГИИД" передаються на реактор в установленому порядку і
після відновлення їх активності в активній зоні реактора, випробовування на герметичність,
вимірювання активності повертаются замовнику. Таким чином, маючи певний "банк"
відпрацьованих ЗДІВ "ГИИД", можна створити безперервний процес виробництва і поставки
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таких ЗДІВ підприємствам України. Зараз практично випробувані такі ЗДІВ на

підприємствах "Ленінська кузня" (Київ), Промхіммонтаж (Сєвєродонецьк), "Зварювальна

лабораторія" (Вінниця), Проммонтаж-ЗОм (Черкаси), звідки є позитивні експертні оцінки

якості відновлених ЗДІВ на ЯР ВВР-М.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Manual of Radioisotop Production // Tech. Rep. Ser., No 63IAEA. - Vienna, 1966. - P.4.
2. Герасимов A.C., Киселев Г.В., Ланцов М.Н. Получение "Мо в ядерных реакторах // Атомная

энергия. - 1989. - Т. 67, вып. 2. - С. 104 - 108.
3. Куренков КВ., Шубин Ю.Н. Радионуклиды в ядерной медицине // Медицинская радиология и

радиационная безопасность. - 1996. - Т. 41, № 5. - С. 54 - 63.
4. Технология производства натрия пертехнетата 9 9 т Тс на стационарном централизованном

генераторе. - Киев, НЦ "Институт ядерных исследований" НАН Украины, 1998.
5. Технологія відновлення (виробництва) закритих джерел іонізуючого випромінювання (ЗДІВ). -

Київ, НЦ "Інститут ядерних досліджень" НАН України, 1998.
6. Румянцев СВ., Штанъ А.С., Голъцев В.А. Сравочник по радиационным методам неразрушающего

контроля. - М.: Энергоиздат, 1982.
7. Герасимов А.С., Зарицкая Т.С., Рудик А.П. Справочник по образованию нуклидов в ядерных

реакторах. - М.: Энергоатомиздат, 1989.

57



Наукове видання

40 РОКІВ НЕЙТРОННИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА РЕАКТОРІ ВВР-М

(Матеріали наукової конференції НЦ "ІЯД" НАН України
з нагоди 40-річчя дослідницького ядерного реактора ВВР-М)

Редакторам Троян
Комп'ютерна верстка О.Д.Григоренко

Підп. до друку 11.05.00. Формат 60x88 / 8. Ум.-друк. арк. 6,5.
Тираж 130 прим. Зам. №

НЦ "Інститут ядерних досліджень" НАН України. 03680, м. Київ - 28, проспект Науки, 47


