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Na različnih mestih sredice in v nekaterih ekspe-

yimentalnih napravah reaktorja TRIGA so bile obsevane zla-

te folije. Absolutne vrednosti termičnega fluksa na ten

mestih so bile določene s koincidenčno metodo. Preliminar-

no je bil izmerjen spekter hitrih nevtronov s pragovnimi

detektorji in z "Lj. sandwich" polvodniškim spektrotn. Na

kratko so opisane metode in podani rezultati meritev.

Uvod

Po programs meritev na reaktorju TRIGA Mark II je

bila tned prvimi absolutna meritev fluksa termičnih nevtro-

nov in kadmijevega razmerja R-. na nekaterih mestih v sre-

dici. Porazdelitev fluksa termicnih nevtronov do določena

posebej z metodo aktiviraaja Cu žice. Fluks termičnih nev-

tronov smo doloSili z obsavanjem zlatih folij, ki smo jih

pregteli s pomočjo koinc3,đ^nčne metode,

Ker so bile v okv%ru skupine za reaktorske ščite

razvite metođe za merjenje tievtronskih spektrov s pragov-

nimi detektorji, smo posR#li na dveh mestih tudi spekter

hitrih nevtronov in sicer v centralnem kanalu in v horizon-

talnem kanalu št+ 1. Spektpe, ki smo jih posneli v central-



nem kanalu, stno primerjali s spektri, ki so jih dobili prav-

t'ko s pragovnimi detektorji na reaktorju TRIGA na Dunaju.Na

horizontalnem kanalu. smo posneli spekter hitrih nevtronov s

pragovnimi detektorji in z "Li sandwich" polvodniškitn spek-

trometrom.

2. Meritve fluksa termičnih nevtronov in R-

Fluks termičnih nevtronov in kadtnijevo razmerje R

stabila doloSena v centralnetn kanalu (pet took v vertikalni

smeri), v vrtiljaku (na štirih mestih) in v horizontalnem ka

nalu. št.l. Določen je bil tuđi fluks termičnih nevtronov na

zunanji strani termalne kolone,

Fluks termičnih nevtronov smo iztnerili absolutno z

zlatitni folijami, Folije so imele pretner 0,90(1+0,01) ctn.Nji-

hove tnase so se gibale med 50 in 60 mg in so bile stehtane

le na 1% natančno. Aktivirane folije smo šteli z beta-gama

koincidenčno metodo ;'1,2/ , si. 1. Naprava je sestavljena

iz treh kanalov. Žarke gatna smo šteli z 2" x 2" kristalom

NaJ(Tl). Od izvora ga je ločila 2,5 mm debela Al plast, da

je bil neobčutljiv na delce beta. Signal! iz fotopomnoževal-

ke pridejo preko katodnega in linearnega ojačevalnika ter

diskriminatorja na števec. V kanalu beta je služil za detek^^

jo delcev beta 2 mm debel kristal antracena. Iz obeh diskri-

minatorjev pa so odhajali pulzi v koincidencno enoto. Isto-

časne dogodke iz beta in gama kanala je zaznal tretji števec.

Sam koincidenčni stik temelji na žarkovni pentodi 6BN6.Vhodna

signala iz kanalov beta in gama gresta skozi enaka univibr^

torja, da so na obeh mrežicah pentode enaki pogoji. Časovrta

ločljivost koincidence je 2,5 x 10* s. Razpadna shema Au***̂

je dokaj enostavna, saj razpade 98% jeder preko vzbujenega



nivoja Hg^^, ki pa takoj odda 412 keV gama žarek. 4,5% vzbu.

jenih jeder Hg se povrne v osnovno stanje s konverzijski-

mi elektroni energije 330 keV. Comptonski elektron, ki ga

povzroči 412 keV gama, pa ima maksimalno energijo 250 keV.

Vpliv obeh vrst ekektronov smo odpravili tako, da smo v ka-

nalu. beta nastavili diskriminacijski nivo dovolj visoko.Ker

je bila aktivnost folij dovolj visoka, smo tudi v kanalu ga

ma nastavili diskriminacijski prag v sedlo pred "fotopeakotn"

žarka gama z 412 keV.

Ker je bil vpliv konverzijskih in comptonskih elek-

tronov odpravljen, je totalno število koincidenc enako /3/s

tot ^d sl k

kjer pomeni N̂ v- resnične beta-gama koincidence, N . je šte-

vilo slučajnih koincidenc in N, je število koincidenc zara-

di koztničnih žarkov. Število slučajnih koincidenc N lahko

izrazimo:

pri tem je<TJ - časovna ločljivost (v sekundah), NR - števi-

lo sunkov v kanala beta in N ^ - število sunkov v kanalu. ga-

ma. Zaradi znatnih aktivnosti je število slučajnih koincidenc

doseglo tudi 10% vrednosti pravih koincidenc N ,

Pri oceni statističnih odstopanj štetja nismo upoš-

tevali napak v kanalih beta in gama, ker sta zanetnerljivo

majhni v primeri z napako v koincidenčnem kanalu. Napaka v

tem kanalu je bila ocenjena /3/ kot:



in ni nikdar presegla vrednosti 1% (pri tem pomeni T čas

Prednost koinciđenčne metode pred drugimi je v

tem, da se da določiti aktivnost folij, ne da bi poznali

prcstorski kot in izkoristek detektorjev. Aktivnost v

štetja dobimo namreč z izrazom:

Fluks termiSnih nevtronov smo določili po običajni poti.

Aktivnost iz enačbe (l) smo delili s casom štetja in do-

bili A = ̂  razp.s . Nasiceno aktivnost smo potem dobi
t L J

A e

= 1,782.10"^ min""** = 1,069.10**̂ h"*** za zlato, t - cas

obsevanja in t^ - čas Čakanja od ustavitve reaktorja do

pričetka štatja. Korektur med samim obsevanjem nismo upoš-

tevali, ker Čas štetja ni bil večji od 20 minut (obiSajno

pa smo šteli le v 10-minatnih intervalih) in tako je bila

korektura zaradi razpada le nekaj promilov. Med nasičeno ak

tivnostjo A in fluksom tertnicnih nevtronov 0,. je naslednji
s til

zveza (pri tem odštejemo vpliv epitermičnih nevtronov):

Pri tem pomeni m maso folije, ^ - gostoto in M -.atomsko

maso zlata, N^ - Loschmidtovo število, F = -'---"" korek-

turni faktor, ki upošteva delno absorbed jo epitermičnih

nevtronov v kadtniju. (mi smo vzeli za F-. = 1,14 [4-1 ) in
^3/m , . . . . Cd

* kadmijevo razmerje.
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V centralnem kanalu je voda. Upoštevali smo poprvc

zarađi efekta samosenčenja (self-shielding) in perturbacij:.

aktivnosti po metodi Daltona in Osborna /4,5/. Korektura je

značala v povprečju 1,16 0. (0, določen po en.3). Na vseh

ostalih obsevanih mestih, kjer so bile folije v zraku, smo

upo^tovali le faktor zaradi efekta samosencenja, ki je dob-

ljene vrednosti fluksov termicnih nevtronov povečal za fak-

tor 1,06 /5/.

Izracunane vrednosti termičnega fluksa in kadmije-

vega razmerja so za centralni kanal prikazane na si. 2, za

centralni kanal prikazane na si. 2, za vrtiljak pa na si.3.

V tabeli I so prikazani dobljeni rezultati za 0, na vseh

izmerjenih mestih in sicer pri merjeni moči, kakor tudi pre-

računano na polno moč pri 250 kW (pri predpostavki linearne

ođvisnosti moči in fluksa). Podane so tudi vrednosti R^^.

Poleg običajne statistične napake pri štetju in

napak, ki so nastale pri merjenju mase in debeline folije,

je natančnost meritev precej zmanjšala napaka, ki je nasta-

la pri določitvi položaja folije v sredici. Ta napaka je

znašala vsaj 2%. Rezultati meritev so natančni zato le do

okoli 5*?a.

3. Meritve spektra hitrih nevtronov

Spektre hitrih nevtroncv smo izmerili v centralnem

kanalu in v horizontalnem eksperimentalnem kanalu St.4 (med

začetkom kanala in sredico je 30 cm grafita). V centralnem

kanalu smo lahko uporaBili za meritev hitrih nevtronov le

pregovne detektorje, v horizontalnem pa smo poleg pr^govnih

detektorjev p:

spektrometer.

detektorjev preizkusili tudi "Li sandwich" polvodniški
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Uporabili smo šest pragovnih đetektorjev. V tabli

II so navedeli poleg vrste reakcij tudi efektivni pragi in

preseki, ter energije žarkov gama, ki smo jih merili.Aktiv

nost vseh detektorjev smo šteli z 2" x 2" NaJ(Tl) kristalom

z luk^jo. Tako je bila geometrija štetja praktično 4K. Iz-

koristek kristala v odvisnosti od energije smo določili s

sledečimi standarđnimi izvori: C o ^ (129 keV), Hg ° (279 ke

keV), Mn^^(834 keV) in Co^°(l250 keV). Izkoristek

NaJ(Il) kristala v "fotopeaku." je prikazan na si. 4. Aktiv-

nost standardnih izvorov je bila znana natancneje kot na 2/-̂

statistična odstopanja niso presegsla 2%, pa tudi nenatančnost

dolooitve "fotopeaka" ni presegala 2%, saj smo snetnali spek-

tre z 256 kanalnim analizatorjem. Tako je bil izkoristek

kristala določen na _+ 5% natancno.

Meritve v centralnem kanalu smo primerjali z rezul-

t.ti meritev, ki jih je dobil na đunajski TRIGI Berwangcr /6/-

Na si. 5 je prikazan spekter hitrih nevtronov v centralnem

kanala nad efektivnimi pragovnimi energijaml in sicer preds-

tavlja polna črta Berwangerjeve rezultate, ki jih je posnel

s 13 detektorji, naše moritve so označene s krožci. Vrisane

so tudi napake. Te v povprečju. ne presegejo + 15%? če upoštj

vamo, da so preseki znani na 8% natančno in da nismo pri dc

locitvi "fotopeaka" delali napak preko 3%. Naše vrednosti sc

dcoro ujemajo z Berwangerjevimi, kjub temu, da smo pri anali

zi aktivnosti imeli obilo težav zaradi slabe ločljivosti na-

šega detektorja.

V horizontalnem kanalu smo meritve spektrov hitrih

navtronov s pragovnimi detektorji pritnerjali z meritvami, ki

jih je dal polvodniški "Li sandwich" spektrometer. Spektrc

meter, izdelala ga je ameriška firma ORT'DC, je sestavljen iz



dveh čimbolj enakih silicijević điod, ki sta v medsebojni

rp,zdalji desetinke mm. Na eni je naparjena plast Li F, kate-
2 6

re debelina je 150 ug/cm . Nevtron, ki z.adene plast Li ,pov-

zroci reakcijos Li^(n,cX)H^, Med đelec alfa in triton se po-

r^zdeli poleg nevtronove energije še 4,78 meV, ki se sprosti

pri tej reakciji. Delca alfa in triton zaznata polvodniška

štovca. Celotno energijo, ki sta si jo delca porazdelila,

dobimo, če seštejemo izhođne signale obeh števcev. Velika

sproščena energija 4?78 MeV omogoči visok prag in tako se

znebimo nizkoenergijskega ozadja, kar je zlasti važno, če

đelamo v mešanih poljih (v reaktorju.)*

Spektrotneter še ni umerjen. Izkoristek smo le prib-

ližno ocenili na podlagi Wallace-ovih / ? / in Rydincvih / 8 /

podatkov. Primerjavo spektra s "sandwich" spektrometrom in

pragovnimi đetektorji kaže sl. 6. Tudi ce bi izvršili natan-

čnejšo oceno izkoristka spektrotnetra, ne bi mogli izvršiti

kvantitativne primerjave spektrov, ker imamo pri pragovnih

detektorjih integralne vrednosti. Program? s pomcčjo katereg^

naj bi dobili diferencialni spekter (pri tern ne bi upoštevaii

đaf^? ampak poljubno energijsko ođvisnost 3*^3)), pa žal še

ni dokončan. Vendar pa daje že ta kvalitativna primerJava

dobro ujemanje.

Na sl. 6 je opaziti hitrejše upadanje nevtronskega

spektra z energijo kot na sl. 5, kar je povsem razumljivo,

ker grafit, ki je med sredico in ustjem horizontalnega kana-

la, mocneje slabi hitro komponento spektra. Toda v gr,?fitu

mehka kotnponenta nevtronskega spektra đokaj naglo slabi (v

odvisnosti ođ đebeline), česar pa nismo mogli zaznati zara-

di intogralnih rezultatov pragovnih detektorjev.

Skupini za obratovanje reaktorja se zahvaljujemo

za pomoč pri meritvah*



T a b l i c a I

Fluks termičnih nevtronov pri tnerjeni in polni
moči ter R^-

Mesto tneritve Položaj

Centralni

kanal

(P^=20W)

Vrtiljak

(P =20W)

Kanal 1

(P^=10.W)

Termalna
kolona

(P =10kW)

Pnev.pošta

(P.=10W)

5
4

3
2

1

1

2

3

4

ob

sredici

ob

izstopu

ob

sredici

^ / 20 n/cm s

pri merjeni pri tnoči
tnoči 250 kW

1,42.10^

2,46

3,12

2,41

1,50

0,984.10^

1,01

1,03

1,03

1,06.10^

2,90.10?

1,23.10^

3,56.10^^

6,15

7,80

6,04

3,75

1,23.10^2

1,27

1,28

1,28

2,64.10^

7,26.10

3,08.10^2

Red

5,77

4,03

3,62

3,26

3,89

4,59

5,67

5,60

5,38

6,10

—

3,42



T a b e 1 a II

Pragovni detektorji z navedbo Srt, ki
so bile štete

št, R e a k c i j a Prag(MeV)
Izotopska Črta
sestava (keV)

1

2

3

4

5

6

1,77

3,09

4,6

5,5

7,2

8,4

370
550

320

100

60

130

95,8

67,8

48,9
100

78,8

100

335
799

511
834
1015
1368

1368
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