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Abstrakt 

Dizertačná práca sa zaoberá problematikou produkcie rýchlych neutrónov v urýchľovačom ria-

dených generátoroch, poskytuje prehľad stavu štúdia neutrónových polí z reakcií indukovaných 

protónmi a deuterónmi na terčoch z berýlia, deutéria a lítia a predstavuje zdroje rýchlych 

neutrónov Ústavu jadrovej fyziky AV ČR v Řeži, ktoré sú založené na bombardovaní terčových 

materiálov monoenergetickými zväzkami protónov až do energie 37 MeV. V experimentálnej 

časti práce je uvedená charakteristika stanovenia spojitých spektier rýchlych neutrónov pro-

dukčných reakcií p(37) + D�O a p(35) + Be urýchľovačom riadených zdrojov využitím metódy 

neutrónovej aktivácie dozimetrických fólií v kombinácii s upravenou verziou dekonvolučného 

nástroja SAND-II a podpornými simuláciami v kóde MCNPX. Úloha merania nového spektra 

reakcie p + Be je riešená v celom energetickom rozsahu rýchlych neutrónov, prípad reakcie p +

D�O je zameraný na spresnenie spektrálnych informácií v oblasti pod 5 MeV. Experimentálne 

stanovené spektrá rýchlych neutrónov s energiou do takmer 34 MeV zo zdrojových reakcií 

p(35) + Be a p(37) + D�O odpovedajú svojim rozsahom hlavnej časti spektra Medzinárodného 

zariadenia pre ožarovanie fúznych materiálov IFMIF a v danom rozsahu umožňujú validovať 

dáta jadrových knižníc zostavovaných pre fúzny program ako aj vykonávať testy radiačnej 

odolnosti materiálov a elektronických súčiastok. Okrem toho je v práci ocenené aj neutrónové 

pozadie cyklotrónovej haly produkované na experimentoch s neutrónovými generátormi. 





 

Abstract 

The dissertation thesis deals with the matter of the fast neutron production in accelerator-

driven sources, provides the studies overview of the neutron fields from the proton and deuteron 

induced reactions on beryllium, deuterium, and lithium targets. It describes the fast neutron 

sources at the Nuclear Physics Institute of the ASCR in Řež near Prague, which are based on 

the production material bombardment by the monoenergetic proton beams up to 37 MeV. In 

the experimental part of the thesis, the fast neutron spectra determination for the p(37) + D�O 

and p(35) + Be source reactions of the accelerator-driven sources by using the multi-foil acti-

vation technique together with modified version of the SAND-II unfolding tool, and supported 

simulations of irradiation systems in the MCNPX code is characterized. The experimental task 

of new neutron spectrum from the p(35) + Be source reaction is solved in the whole fast neutron 

energy range, the p(37) + D�O reaction issue is focused on the spectral characteristic accuracy 

improvement for energies below 5 MeV. The experimental determined fast neutron spectra 

with the maximum energy nearly up to 34 MeV from the p(35) + Be and p(37) + D�O source 

reactions correspond to the main energy range of the International Fusion Material Irradiation 

Facility (IFMIF), and in this region make possible the nuclear data library validation for fusion 

research program as well as to perform the hardiness tests of materials and electronics devices 

against the radiation damage. Furthermore, the neutron room background of the cyclotron hall 

produced in the experiments with neutron sources is evaluated as well. 
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Zoznam veličín 

���� Neistota aktivity (%) ����  Maximálna aktivita (Bq) ���� Saturovaná (nasýtená) aktivita (Bq) �	 Produkčná rýchlosť na jednotku hmotnosti vzorky (g
�protón
�) �� Všeobecné označenie spektrometrických opráv (−) � Vzdialenosť žiariča od detektora (cm) �/� Pomer vypočítanej a experimentom stanovej reakčnej rýchlosti (−) � Energia 	-žiarenia (keV) � Energia (MeV) �� Energia deuterónov (MeV) ����  Maximálna energia neutrónov (MeV) ����  Minimálna energia neutrónov (MeV) �� Energia neutrónov (MeV) �
� Stredná energia neutrónového spektra (MeV) �� Energia protónov (MeV) ����� Energia monoenergetických neutrónov v QM-píku (MeV) ���� Energia rezonancie (eV) ���� Stredná energia neutrónov (MeV) ������� Prahová energia (MeV) ���� Oprava na nebodovosť zdroja 	-žiarenia (−) ���� Oprava na fluktuáciu toku neutrónov pri ožarovaní (−) �� Oprava na samoabsorpciu 	-žiarenia vo vzorke (−) �� Prúd protónov (µA) �������  Celkový počet nabitých častíc (−) � Intenzita 	-linky na rozpad (%) ���� Neistota intenzity 	-linky (%) � Besselova funkcia 
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� Hmotnosť (g) � Molárna hmotnosť (g mol
�) ���� Počet ožarovacích intervalov (–) ��° Výťažok neutrónov na steradián pod uhlom 0° (sr
�) �� �-ta energetická grupa neutrónov (sr
�) � Počet rádioaktívnych jadier (–) �� Počet jadier v neožiarenej vzorke (–) �	 Avogadrova konštanta (�	 = 6,022 × 10�� mol
�) �� Počet fotónov (–) ��� Počet dopadajúcich fotónov (–) ������ Počet monoenergetických neutrónov za dobu aktivácie (–) ������ Počet monoenergetických neutrónov v QM-píku za sekundu (s
�) �� Celkový počet rozpadov (–) �� Počet terčových jadier na plochu aktivačnej fólie (cm
�) �� Celkový počet naprodukovaných rádioaktívnych jadier vo fólii (–) � Rýchlosť produkcie rádioaktívnych jadier vo vzorke (s
�) �� Reakčná rýchlosť na jedno terčové jadro (s
�) �� � Reakčná rýchlosť pre �-ty prahový detektor (s
�) �� Reakčná rýchlosť vztiahnutá k ploche aktivačnej fólie (s
�cm�) � Energia jadrovej reakcie (MeV) �� Náboj na terči (C) �  Polomer detektora (cm) �� Reakčná rýchlosť na jedno terčové jadro a protón za sekundu (protón
�) ����� Neistota reakčnej rýchlosti (%) �! Polomer zdroja 	-žiarenia (cm) � Plocha píku (imp) ���� Neistota plochy píku (%) ����� Plocha fólie (cm�) �� �⁄  Polčas rozpadu izotopu (s) �� �⁄��� Neistota polčasu rozpadu izotopu (%) � Protónové číslo (−) � Čas (s) �#��� Doba vymierania vzorky (s) ���� Doba aktivácie vzorky (s) ��� Doba od konca �-teho ožarovacieho intervalu (s) ��� Doba �-teho ožarovacieho intervalu (s) 
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���$� Doba merania 	-spektra s opravou na mŕtvu dobu spektrometra (s) �� Doba merania na HPGe detektore (s) ����� Doba merania 	-spektra bez opravy na mŕtvu dobu spektrometra (s) � Vzdialenosť ožarovanej vzorky od hlavy neutrónového terča (mm) ���� Efektívna hrúbka materiálu (cm) � Účinnosť detektora pri registrácii 	-žiarenia vo všeobecnosti (−) �#�� Detekčná účinnosť opravená na nebodovosť geometrie vzorky (−) �%&' Absolútna detekčná účinnosť v píku úplného pohltenia (FEP) fotónu (−) �����  Detekčná účinnosť s korekciou na zoslabenie 	-žiarenia (−) � Diferenciálna hustota toku neutrónov (cm
�s
�MeV
�) �#��# Neutrónový tok vypočítaný transportným kódom (cm
�s
�MeV
�) �()*'+ Neutrónový tok vypočítaný v kóde MCNPX (cm
�s
�MeV
�) ����()*'+ Neistota diferenciálnej hustoty toku neutrónov z MCNPX (%) ��	* 
,, Neutrónový tok rekonštruovaný v kóde SAND-II (cm
�s
�MeV
�) �����	* 
,, Neistota diferenciálnej hustoty toku neutrónov pre SAND-II (%) � Hustota toku neutrónov (príkon fluencie neutrónov) (cm
�s
�) 

Φ Spektrálna fluencia neutrónov (cm
�MeV
�proton
�) � Rozpadová konštanta izotopu (s
�) � Lineárny koeficient zoslabenia 	-žiarenia v materiáli (cm
�)   Mikroskopický účinný prierez (cm�)   � Mikroskopický aktivačný účinný prierez (cm�) ! Mŕtva doba detekčnej aparatúry (%) 

Ω Opravný geometrický faktor (sr
�) 

Ω��� Opravný geometrický faktor pre východziu konfiguráciu (sr
�) 
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Zoznam skratiek 

ACE Kompaktný formát ENDF – A Compact ENDF 

ADS Urýchľovačom riadený systém – Accelerator-Driven System 

ADTT Urýchľovačom riadené transmutačné technológie – Accelerator-Driven 
Transmutation Technology 

ASCII Americký štandardný kód pre výmenu informácií – American Standard 
Code for Information Interchange 

ATLAS Toroidálny prístroj LHC – A Toroidal LHC Apparatus 

AV ČR Akademie věd České republiky – The Academy of Sciences of the 
Czech Republic 

CANAM Centrum urýchľovačov a jadrovo analytických metód – Center of 
Accelerators and Nuclear Analytical Methods 

CERN Európska organizácia pre jadrový výskum – European Organization  
for Nuclear Research 

CYRIC Cyklotrónové a rádioizotopové centrum (Tohoku, Japonsko) –  
Cyclotron and Radioisotope Center 

ČVUT České vysoké učení technické v Praze – Czech Technical University 

DEMO Demonštračný reaktor – Demonstration Reactor 

DPA Počet poškodení na atóm – Displacements Per Atom 

EAF Európska aktivačná knižnica – European Activation File 

EASY Európsky aktivačný systém – European Activation System 

EFDA Európska dohoda o rozvoji termojadrovej fúzie – European Fusion 
Development Agreement 

ENDF Evaluovaný súbor jadrových dát – Evaluated Nuclear Data File 

ENDL Evaluovaná knižnica jadrových dát – Evaluated Nuclear Data Library 

ENSAR Európsky jadrový a aplikovaný výskum – European Nuclear Science 
and Applications Research 

EXFOR Experimentálne dáta jadrových reakcií – Experimental Nuclear 
Reaction Data 
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F4E Agentúra Fúzia pre energetiku – Fusion for Energy 

FAFNIR Zariadenie pre fúzny neutronický výskum – Facility for Fusion 
Neutron Irradiation Research 

FDA Fúziou riadený systém – Fusion Driven System 

FEKT Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (Brno) –  
The Faculty of Electrical Engineering and Communication 

FJFI Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (Praha) – Faculty of Nuclear 
Sciences and Physical Engineering 

FWHM Šírka v polovici výšky – Full Width at Half Maximum 

GANIL Veľký národný urýchľovač iónov v Lurdoch – Grand Accelerator 
National a Ions Lourds 

HPGe Germánium s vysokou čistotou – High Purity Germanium 

IAEA Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu – International Atomic 
Energy Agency 

IFMIF Medzinárodné zariadenie pre ožarovanie fúznych materiálov – 
International Fusion Material Irradiation Facility 

IRDFF Medzinárodná knižnica reaktorovej dozimetrie a fúznych dát – 
International Reactor Dosimetry and Fusion File 

ICRU Medzinárodná komisia pre jednotky radiačných veličín a meraní – 
International Commision on Radiation Units and Measurements 

ITER Medzinárodný termonukleárny experimentálny reaktor – International 
Thermonuclear Experimental Reactor 

JEF Spoločná evaluovaná knižnica – Join Evaluated File 

JEFF Spojená evaluovaná knižnica štiepnych a fúznych dát – Joint 
Evaluated Fission and Fusion File 

JENDL Japonská knižnica evaluovaných neutrónových dát – Japanese 
Evaluated Neutron Data Library 

KIT Technologický inštitút Karlsruhe – Karlsruhe Institute of Technology 

LA Los Alamos 

LHC Veľký hadrónový zrážač – Large Hadron Collider 

LINAC Lineárny urýchľovač – Linear Accelerator  

LINAG Lineárny urýchľovač GANIL – Linear accelerator of GANIL 

MCNPX Rozšírený Monte Carlo N-časticový transportný kód – Monte Carlo 
N-Particle eXtended transport code 

MPI Inštitút Maxa Plancka (Mníchov) – Max Planck Institute 

NAA Neutrónová aktivačná analýza – Neutron Activation Analysis 

NFS Neutróny pre vedu – Neutrons For Science 

NG-2 Neutrónový generátor č. 2 – Neutron Generator no. 2 
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OJR Oddělení jaderných reakcí – Department of Nuclear Reactions 

PRT Teleskop odrazených protónov – Proton Recoil Telescope 

PTB Fyzikálno-technický ústav Braunschweig – Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt in Braunschweig 

PWR Tlakovodný reaktor – Pressurized Water Reactor 

QM Kvázi-monoenergetický – Quasi-monoenergetic 

RadMon Monitor rádioaktivity – Radiation Monitor 

SAND Analýza spektra detektormi neutrónov – Spectrum Analysis by 
Neutron Detectors 

SARAF Urýchľovačové laboratórium aplikovaného výskumu pri Soreku –  
Soreq Applied Research Accelerator Facility 

SPHINX Spaľovanie použitého aktívneho jadrového paliva neutrónovým tokom 
– Spent Hot fuel Incinerator by Neutron Flux 
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Úvod 

Budúci demonštračný termojadrový reaktor DEMO, nadväzujúci na experimentálny reaktor 

ITER, je projektom pre záverečné overenie účinnosti konverzie energie termojadrovej fúzie na 

energiu elektrickú. Dôležitou programovou časťou oboch projektov je stanovenie radiačnej odol-

nosti technologických komponentov reaktora, ktoré budú vystavené dlhodobým účinkom rých-

lych neutrónov (�� ≤ 14 MeV). Zatiaľ čo konštrukcia zariadenia DEMO má byť vystavená 

radiačnej deštrukcii rádu 30 dpa za rok, projektový výkon ITER vyvolá deštrukciu menej než 

3 dpa za celú prevádzkovú dobu a nie je teda dostatočný na overenie následkov radiačnej záťaže 

budúcich výkonových reaktorov. Riešenie spočíva v experimentálne verifikovanej výpočtovej 

simulácii. Najúčinnejším a technicky dostupným riešením je projekt neutrónového testovacieho 

zariadenia IFMIF, ktorý je koncipovaný ako super výkonný urýchľovač 40 MeV deuterónov 

s terčom pretekajúceho roztaveného lítia (tepelný výkon zväzku 10 MW). Neutrónové pole 

generátora IFMIF (10�- cm
�s
�) umožní v priestore testovacej komory dosiahnuť radiačné 

poškodenie materiálových vzoriek rádu 20–50 dpa za rok. Deuteróny v reakcii s lítiom poskytnú 

tok rýchlych neutrónov spojitého spektra s požadovanou strednou energiou 14 MeV (počiatočná 

energia neutrónov v plazme) a s hornou medzou približne 35 MeV (s nižším príspevkom až do 

energie 55 MeV).  

Vyšší energetický obor IFMIF v porovnaní s reaktormi ITER a DEMO kladie nároky na 

adekvátne rozsiahly obor knižníc neutrónových dát. Spoľahlivosť prevodu zmeraných experi-

mentálnych dát z energetického rozsahu zariadenia IFMIF (dominantne do energie 35 MeV) 

do oblasti neutrónov s nižšou energiou reaktora DEMO (≤ 14 MeV) je závislá na úplnosti a 

kvalite knižníc neutrónových účinných prierezov reakcií vedúcich k deštrukcii konštrukčných 

materiálov (neutrónové reakcie s produkciou plynov), ktoré v obore energií nad 20 MeV vyho-

vujú iba pre veľmi obmedzený súbor izotopov. Obdobne štúdie kvalifikácie bezpečnosti pre-

vádzky a následného odstavenia uvedených termojadrových zariadení, spočívajúcich na predik-

cii zvyškovej rádioaktivity jednotlivých komponentov, závisia na databáze aktivačných účin-

ných prierezov, ktorá pre skupinu nuklidov týchto komponentov je nedostatočne presná alebo 

chýba a to hlavne pro vyššie energie v rozsahu IFMIF. 
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Preto je experimentálna validácia knižníc neutrónových dát v energetickom obore IFMIF 

stále aktuálnou úlohou prioritne požadovanou medzinárodným projektom ITER a formalizo-

vanou v kontraktoch európskej agentúry F4E – Fusion for Energy. Pre tento obor energií sú 

jadrové reaktory a štandardné d-T generátory rozsahom spektier nedostatočné a experimenty 

vyžadujú konštrukciu neutrónových zdrojov založených na reakciách vysokoenergetických 

urýchľovaných častíc. 

S cieľom poskytnutia chýbajúcich údajov v neutrónovej databáze projektu IFMIF je neut-

rónové spektrum IFMIF v súčasnosti simulované na izochrónnom cyklotróne U-120M ÚJF AV 

pomocou externého generátora NG-2 so zdrojovými reakciami p + D�O, resp. p + Be vyvinu-

tého na Oddelení jadrových reakcií. Neutrónový zdroj NG-2 je výkonný európsky generátor 

vhodný pre túto simulačnú úlohu a slúži napr. pre neutrónové aktivačné testy zložiek ocele 

Eurofer-97 [1,2,3]. Taktiež sa využíva v experimentoch zameraných na doplnenie neutrónovej 

databázy pre pokročilé koncepcie jadrovej energetiky, či na vývoj a integrálne testy radiačných 

monitorovacích systémov pre experimenty Atlas v CERN. 

Predkladaná dizertačná práca je zamierená na určovanie spojitých spektier rýchlych neut-

rónov generátora NG-2 v energetickom rozsahu do takmer 35 MeV, zaoberá sa požiadavkami 

na znalosť neutrónových spektier a stavom jadrových dát. 
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Kapitola 1   

Ciele dizertačnej práce 

Dizertačná práca sa zaoberá štúdiom neutrónových polí produkovaných externými zdrojmi 

v sústavách riadených izochrónnym cyklotrónom U-120M na Ústave jadrovej fyziky AV ČR 

Řež, riešená je súčasne na FJFI ČVUT v Prahe a ÚJF AV ČR v Řeži. Parametre zväzkov 

protónov z cyklotrónu U-120M umožnili projektovať neutrónové generátory pre integrálne a di-

ferenciálne experimenty pre energie blízke neutrónovému poľu zariadenia IFMIF. V súčasnosti 

tieto neutrónové zdroje predstavujú v rámci krajín EÚ unikátne experimentálne zariadenie a 

sú cielené nielen na testy radiačnej odolnosti technologických komponentov mikroelektroniky, 

ale predovšetkým na empirickú validáciu neutrónových databáz projektu zariadenia IFMIF. 

V súvislosti s tým sú ciele dizertačnej práce rozdelené do nasledujúcich oblastí: 

1) Spresniť charakteristiky spektra rýchlych neutrónov zdrojovej reakcie p(37) + D�O v ob-

lasti nízkych energií, t.j. pre energie pod 5 MeV, v blízkej geometrii od zdrojového terča 

a výsledky validovať oproti Monte Carlo predikcii. 

2) Stanoviť spojité spektrá rýchlych neutrónov zdrojovej reakcie p(35) + Be.  v mieste dislo-

kácie ožarovaných vzoriek pre projekt nového generátora ÚJF AV ČR aktivačnou metódou 

so zahrnutím efektu priestorovej integrácie pre experimentálne usporiadanie s porovnateľ-

nými  rozmermi vzoriek, produkčného terča a vzdialenosti, ktorý nebol pre prípad reakcie 

p + Be.  na Ústave jadrovej fyziky AV ČR doposiaľ študovaný. 

3) Oceniť neutrónové pozadie cyklotrónovej haly mimo priamy zväzok rýchlych neutrónov 

z urýchľovačom riadeného zdroja, ktoré vzniká interakciami rýchlych neutrónov s mate-

riálmi postavenými do priameho zväzku a rozptylom neutrónov od biologického tienenia 

a vybavenia haly urýchľovača U-120M. 

Jedinečnosť riešenej témy je daná použitým neutrónovým zdrojom, ktorý v prípade zdrojo-

vej reakcie p + D�O nemá vo svete analógiu, taktiež nutnosťou spresniť charakteristiku spektra 

tohto zdroja pre nižšiu oblasť energií a ďalej požiadavkou získať podklady pre projekt nového 

neutrónového zdroja s produkčnou reakciou p + Be cieleného svojim rozsahom energií na ne-

utroniku pokročilých energetických sústav.  
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Kapitola 2  

Súčasný stav študovanej 

problematiky 

Problematika, na ktorú je dizertačná práca zameraná, pozostáva z dvoch aspektov. Jednak je 

to stav experimentálne stanovených jadrových dát v energetickom rozsahu záujmu a potom 

nadväznosť na medzinárodný fúzny program IFMIF. 

Za dobu prevádzky urýchľovačov nabitých častíc vzniklo niekoľko prác zameraných na štú-

dium jadrových reakcií vedúcich k produkcii rýchlych neutrónov. Experimentálne stanovené 

spektrá pre konkrétny typ reakcie a produkčného terča sa od rôznych autorov navzájom čas-

tokrát líšia. V niektorých prípadoch, ako je napr. interakcia p + D, existuje dokonca výrazný 

nedostatok experimentálnych meraní a teda chýbajú spektrálne informácie. Vo všeobecnosti 

platí, že energetický rozsah nad 20 MeV je chudobný na jadrové dáta. Aspekt stavu neutróno-

vých polí je preto bližšie charakterizovaný v podkapitole 2.1. Neutrónové generátory ÚJF AV 

ČR v Řeži so svojimi zdrojovými reakciami p + D�O, p + Be a p + Li(C) pracujú v energetic-

kom rozsahu protónových zväzkov do 35 MeV a zohrávajú tak dôležitú úlohu pri získavaní 

informácií o spektrálnych výťažkoch. 

Druhým významným aspektom je plánovaná výstavba medzinárodného zariadenia IFMIF 

pre skúmanie vplyvu neutrónových polí generovaných vo fúznych reaktoroch na jednotlivé 

konštrukčné materiáli takéhoto reaktora. S tým vzniká požiadavka simulovania odpovedajú-

ceho neutrónového poľa už na existujúcich zariadeniach a vykonávanie porovnávacích experi-

mentov hlavne pre validáciu neutrónových dát a výpočtových postupov. Vhodným zariadením, 

ktoré je schopné uvedené pole simulovať je externý neutrónový generátor ÚJF AV ČR [4,5]. 

Od toho sa odvíja úloha stanovenia a spresnenia neutrónových polí produkovaných generáto-

rom ÚJF AV ČR, pričom charakteristika polí je daná použitou zdrojovou reakciou. Terčové 

stanice neutrónového generátora Oddelenia jadrových reakcií ÚJF AV ČR majú tú spoločnú 
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vlastnosť, že stredná energia neutrónového spektra a rozsah sú prakticky totožné s predpokla-

danými hodnotami dominantnej zložky neutrónového spektra zariadenia IFMIF. Na Oddelení 

jadrových reakcií sú skúsenosti s neutrónovým poľom produkovaným v ťažkovodnom terči 

generátora. Jednak je snaha ďalej spresniť charakteristiky tohto neutrónového zdroja a dosiah-

nuť podobných výsledkov i pre berýliový terč, pričom dizertačná práca je zameraná na obidve 

úlohy. V poli výkonného neutrónového generátora NG-2 sa zároveň vykonáva aplikácia poľa 

IFMIF v podobe testu ocelí Eurofer-97 so zameraním na integrálne validácie aktivačných účin-

ných prierezov jednotlivých zložiek [1,3]. Podrobnosti o projekte IFMIF, komplikácie s jeho 

oneskorením, alternatíva v podobe zariadenia FAFNIR s nižším výkonom, či zariadenie SPI-

RAL2 schopného presne replikovať celý energetický rozsah zariadenia IFMIF sú rozobrané 

v podkapitole 2.2. 

2.1 Zdrojové jadrové reakcie pre produkciu neutrónových zväzkov 

Vedľa štiepnych jadrových reaktorov, rádionuklidových a generátorových zdrojov neutrónov 

predstavujú jadrové reakcie v urýchľovačom riadených systémoch významné zdroje intenzív-

nych zväzkov hlavne rýchlych neutrónov, ktoré majú už niekoľko desiatok rokov široké využitie 

v základnom aj aplikovanom výskume. 

Neutrónové zväzky produkované v jadrových reakciách možno rozdeliť na dve hlavné sku-

piny. Do prvej skupiny spadajú monoenergetické resp. kvázimonoenergetické  neutrónové 

zväzky vhodné pre aplikácie vyžadujúce presnú znalosť energie neutrónov. Druhá skupina je 

zastúpená neutrónovými zväzkami so spojitým širokým spektrom neutrónov, ktoré sú užitočné 

pre aplikácie založené na intenzívnych ožarovacích experimentoch a hlavne pre integrálne va-

lidácie vybraných parametrov daných úloh. Charakter neutrónového poľa, či už sa jedná 

o kvázi-monoenergetické alebo spojité spektrum, je definovaný predovšetkým energetickou 

hrúbkou terčového materiálu voči energii nabitých častíc primárneho zväzku. 

Pre neutrónové zdroje spojitých spektier sa najčastejšie využívajú reakcie Be(d, n), Be(p, n) 
a Li(d, n) a v rámci experimentálnej časti tejto dizertačnej práce je charakterizovaný neutró-

nový generátor spojitého spektra založeného na reakcii p + D�O. Monoenergetické zdroje ne-

utrónov pre oblasť nízkych energií v ráde jednotiek MeV a kvázi-monoenergetické zdroje pre 

energetickú oblasť desiatok MeV sú založené na tenkých terčoch s reakciami Li/ (p, n), T(d, n), 
D(d, n) a T(p, n). 

V tejto podkapitole sú rozobrané zdrojové reakcie (p, n) a (d, n) na berýliu, deutériu a lítiu 

s ohľadom na experimentálne zázemie a zameranie výskumného programu Oddelenia jadrových 

reakcií ÚJF AV ČR, ktoré už mnoho rokov prevádzkuje urýchľovačom riadené neutrónové 

zdroje s vyššie vymenovanými terčovými materiálmi a predstavuje významné výskumné pra-

covisko známe na medzinárodnej pôde v programoch fúznych aj transmutačných technológií. 
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2.1.1 Produkčné reakcie neutrónov na deutériu 

Urýchľovačom riadené neutrónové zdroje s deutériovým terčíkom boli v centre záujmu vedeckej 

spoločnosti v päťdesiatych až sedemdesiatych rokoch minulého storočia, ktorá v nich videla 

užitočné zdroje intenzívnych zväzkov rýchlych neutrónov pre terapeutické ožarovacie účely 

rakovinových nádorov. Technické komplikácie spojené s prevádzkou plynových deutériových 

terčov nakoniec ale vyústili k použitiu neutrónových generátorov s hrubými berýliovými 

vrstvami s výrazne jednoduchšou prevádzkou. 
 

 

Zdrojová reakcia p + D 

Problematika produkcie neutrónov v reakcii p + D bola aktívne skúmaná v päťdesiatych a šesť-

desiatych rokov dvadsiateho storočia. Hlavným cieľom bolo stanoviť emisné spektrá neutrónov 

pre rôzne energie bombardujúcich protónov a pre rôzne uhly výletu neutrónov. Výskumníci sa 

snažili pochopiť proces rozpadu deuterónu (deuteron break-up) spôsobený protónom a popísať 

tento interakčný mechanizmus vhodnou matematickou aproximáciou. Práve pre zdrojovú re-

akciu p + D je typický veľký nedostatok experimentálne meraných dát spektrálnych výťažkov 

a naviac výsledky od rôznych autorov sa navzájom líšia. Úspešne dohľadané vedecké práce 

o meraní neutrónov z reakcie p + D sú zhrnuté v tab. č. 1. 
 

Tab. č. 2 – Produkčné reakcie neutrónov pri interakcii p + D, resp. p + O v D2O  [12] 

Reakcia Energia reakcie (MeV) Prah reakcie (MeV) 

D(p, n)2p −2,22 3,34 
O�0 (p, n) F�0  −16,20 17,22 

O�0 (p, 2n) F�1  −30,40 32,31 

 

Pri bombardovaní deutéria protónom dochádza k trojčasticovej interakcii D(p, n)2p a in-

tenzívna interakcia medzi p-p párom zvyšuje pre obe častice pravdepodobnosť emisie s nízkou 

energiou (p-p final state interaction) a ovplyvňuje vlastnosti účinného prierezu tejto reakcie. 

Tab. č. 1 – Prehľad štúdií neutrónových polí reakcie p + D  

Autor Krajina �� (MeV) 
Hrúbka 
terča 

Metóda Rok 

C. Wong [6] USA 6,1–13,5 Tenký TOF 1959 

B. V. Rybakov [7] Rusko 8,6 – TOF 1960 

D. J. Margaziotis [8] USA 45,5 0,69 mm NE-102 1968 

A. S. Clough [9] Anglicko 30,5; 49,6 Tenký – 1968 

P. Bém [10] Česká republika 14,5; 15,8 40 cm Stilben 1998 

S. P. Simakov [11] Česká republika 37,0 16 mm NAA 2008 



36  MILAN ŠTEFÁNIK: Dizertačná práca 

 

Tým významne diktuje tvar energetického 

spektra neutrónov, ktoré v doprednom 

smere nadobúda tvar píku vo vysokoener-

getickej oblasti spektra s následným znač-

ným poklesom do nízkych energií. V kaž-

dom prípade je neutrónové spektrum 

z trojčasticovej interakcie D(p, n)2p spo-

jité. [13] Produkčné reakcie neutrónov pri 

interakcii protónu s deutériom, resp. s ťaž-

kou vodou sú uvedené v tab. č. 2. 

 Jedným z prvých výskumníkov, ktorý 

študoval produkčnú reakciu p + D, bol 

B. V. Rybakov z Kurčatovho inštitútu 

v Moskve. Hrubý plynový terčík s tenkým 

niklovým okienkom bombardoval zväzkom protónov s energiou 8,6 MeV. Pod uhlom 0° meral 

spojité neutrónové spektrum metódou doby letu neutrónov pričom meranie vykonal pre dve 

vzdialenosti za účelom zlepšenia energetického rozlíšenia spektrometra. Meranie vo väčšej 

vzdialenosti zlepšilo rozlíšenie vysokoenergetickej zložky spektra vzťahujúcej sa k interakcii p-

p páru. Nízkoenergetickú zložku spektra súvisiacu s interakciou p-n páru meral v kratšej vzdia-

lenosti zdroj-detektor. V spojitom spektre rozoznal dve výrazné oblasti. Pík neutrónov v blíz-

kosti hornej energetickej hranice spektra odpovedal vzniku p-p páru s nízkou energiou a pík 

v nízkoenergetickej oblasti spektra zase súvisel so vznikom neutrónu a protónu s nízkou ener-

giou po reakcii. Výsledky experimentu prezentoval v roku 1958 a zobrazené sú na obr. č. 1. [7] 

 V roku 1967 meral dvojitý diferen-

ciálny účinný prierez reakcie D(p, n)2p pán 

D. J. Margaziotis na urýchľovači UCLA 

Cyclotron Laboratory v Los Angeles. Pre 

produkciu neutrónov využil tenkú CD2 fó-

liu s hrúbkou 0,69 mm, ktorú ostreľoval 

protónmi s energiou 45,5 MeV – reakcia 

D(p, n)2p na CD2 terči pre �� = 45,5 MeV 

bude v ďalšom texte zapisovaná ako 

p(45,5)-CD2. Vzhľadom na použitie ten-

kého terčíka bola degradácia energie pro-

tónového zväzku nízka a rýchle neutróny 

boli produkované v podstate pri jednej1 

energii protónov. Jeho detekčná aparatúra 

                                        
1 Presnejšie v úzkom intervale energií ostreľujúcich protónov. 

Obr. č. 1 – Diferenciálny účinný prierez reakcie 

D(p,n)2p pre �p = 8,6 MeV z TOF [7] 
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v podobe teleskopu odrazených protónov pozostávala z dvoch 19 mm hrubých organických 

scintilátorov NE-102. Neutrónové emisné spektrá meral pod rôznymi uhlami v rozsahu 5° až 

45° s krokom 5°. Experimentálne stano-

vené spektrá porovnával s výpočtami 

podľa tzv. Bornovej aproximácie a veľmi 

dobrú zhodu dosiahol len pre malé uhly. 

Pretože produkčný terčík neutrónov obsa-

hoval vedľa jadier deutéria aj jadrá uh-

líka, vykonal Margaziotis aj samostatné 

meranie neutrónového spektra produkova-

ného na terčíku z CH2 a pre reakciu 

p(45,5)-CD2 následne vykonal korekciu na 

odčítanie pozadia z reakcie p(45,5)-CH2. 

Experimentálne stanové neutrónové 

emisné spektrá konkrétne pre uhly 5°, 15°, 

25° a 35° vrátane korekcie na príspevok 

neutrónov z interakcie p + C sú uvedené 

na obr. č. 2. [8] 

 V roku 1968 publikoval neutrónové emisné spektrá A. S. Clough pre zdrojovú reakciu 

D(p, n)2p a energie zväzku protónov 30,5 MeV a 49,6 MeV (obr. č. 3). Pre obidve energie 

zväzku protónov vykonal meranie spektra pod uhlami 0° až 40°. Vo svojom experimente, po-

dobne ako Margaziotis, potvrdil existenciu neutrónového píku vo vysokoenergetickej oblasti 

spektra, ktorý súvisí so sformovaním dvoch protónov s nízkou energiou po interakcii p + D. [9] 

Tvarová zhoda u obidvoch autorov je zjavná, líšia sa avšak stanovenou hodnotou diferenciál-

neho účinného prierezu vztiahnutého na jednotku uhla a energie. 

Reakcia p + D bola predmetom 

štúdia aj v laboratóriu rýchlych ne-

utrónov pri izochrónnom cyklotróne 

U-120M ÚJF. V deväťdesiatych ro-

koch minulého storočia študoval 

spektrálny výťažok neutrónov z jad-

rovej reakcie D(p, n)2p výskumný 

tím pod vedení dr. P. Béma. Neut-

rónové polia boli produkované bom-

bardovaním kvázi-hrubého plyno-

vého D2 terčíka protónmi s energiou 

14,5 a 15,8 MeV a merané stilbéno-

vým scintilačným detektorom pod 

uhlom 0° v prázdnej geometrii. Tvar 

Obr. č. 4 – Spektrum neutrónov reakcie p(14,5)-D 

merané stilbén. detektorom na OJR [10] 
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pre �p = 50 MeV [9] 
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nameraného spektra pre energiu protónov 14,5 MeV (viď obr. č. 4) je v dobrej zhode s výsled-

kami B. V. Rybakova [7]. Zmerané p + D spektrum bolo v rámci charakterizácie porovnávané 

s neutrónovým spektrom reakcie p + Be zahraničného autora pre rovnaké energie protónov 

[14], z čoho vyplynulo, že spektrá z deutériového terčíka sú podstatne tvrdšie s pomerne malým 

príspevkom nízkoenergetických neutrónov. [10]  

Zdrojová reakcia d + D 

Zdrojová reakcia d + D sa využíva hlavne na nízkoenergetických cyklotrónoch pre klinické 

ožarovacie účely rakovinových nádorov. 
 

Tab. č. 3 – Produkčné reakcie neutrónov pri interakcii d + D  [12] 

Reakcia Energia reakcie (MeV) Prah reakcie (MeV) 

D(d, n) He�  +3,27 0,00 
D(d, np)D −2,22 4,45 
D(d, 2n)2p −4,45 8,89 

 

Zdrojová reakcia D(d, n) He�  produkuje monoenergetické neutróny až do prahovej energie 

rozpadu deuterónu, ktorá činí 4,45 MeV. Bežne sa reakcia D(d, n) He�  využíva na Van de Gra-

affových urýchľovačoch pre produkciu zväzkov neutrónov v rozsahu 3 až 7,7 MeV. Pre energie 

deuterónov nad 4,45 MeV nie sú avšak zväzky neutrónov v energetickej oblasti nad 7,7 MeV 

monoenergetické z dôvodu procesu viacčasticových interakcií a významného nárastu účinných 

prierezov jadrových reakcií D(d, np)D a D(d, 2n)2p relatívne voči reakcii D(d, n) He� . Výťažok 

neutrónov z rozpadu deuterónu má silne dopredný charakter a pre energie neutrónov nad 

9,5 MeV predstavuje hlavnú zložku 

celkového výťažku reakcie d + D. 

Stredná energia neutrónov uvoľne-

ných pri rozpade deuteróna nado-

búda hodnotu 0,5 �� v prípade ten-

kého a 0,4 �� v prípade hrubého 

produkčného terčíka. [15] 

 Neutrónové spektrum reakcie 

d + D pri použití tenkého terčíka 

pozostáva z dvoch oddelených zlo-

žiek (viď obr. č. 5). Vysokoenerge-

tická grupa v podobe píku náleží 

reakcii D(d, n) He�  a nízkoenerge-

tická zložka odpovedá viacčastico-

vým interakciám. 

Obr. č. 5 – Spektrálne rozdelenie neutrónov reakcie 

d(18,6)-D z tenkého terčíku [57] 
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Ukážka neutrónového spektra 

reakcie d + D produkovaného na 

hrubom terči je zobrazená na obr. č. 

6. Jedná sa o meranie dr. Béma 

publikované v roku 1999. Pre pro-

dukciu rýchlych neutrónov bol vyu-

žitý zväzok deuterónov s energiou 

11,5 MeV z kladného režimu urých-

ľovania izochrónneho cyklotrónu U-

120M v ÚJF AV ČR. V spektre boli 

pozorované dva výrazné píky 

s energiami 13,5 MeV a 5 MeV, 

ktoré odpovedajú reakcii 

D(d, n) He�  a rozpadom D(d, np)D a 

D(d, 2n)2p. Spektrum  reakcie d +

D bolo porovnané so spektrom reakcie d + Be, oproti ktorému bolo výrazne tvrdšie s nižším 

zastúpením nízkoenergetických neutrónov v oblasti jednotiek MeV.2 [10] 

2.1.2 Produkčné reakcie neutrónov na berýliu 

Vedľa lítiových terčíkov sú urýchľovačom riadené neutrónové zdroje v súčasnosti postavené 

väčšinou na berýliových terčoch. Jedná sa hlavne o zdroje spojitých neutrónových spektier 

vyšších intenzít (pre intenzity zväzku primárnych častíc desiatok až stoviek µA) využívajúce 

hrubú vrstvu berýlia. Hlavné využitie týchto zdrojov je pre medicínske účely v rámci rádiote-

rapie rýchlymi neutrónmi na urýchľovačoch prevádzkovaných nemocnicami. Jedným z prvých 

pracovísk, ktoré bolo vybudované už krátko po objavení neutrónu, so zameraním na rádiote-

rapiu rýchlymi neutrónmi3 a štúdium rádiobiologických účinkov, bol cyklotrón na Berkeley 

v USA [16]. Vedľa medicínskych účelov sú zdroje neutrónov postavené na berýliových terčoch 

aktívne využívané aj pre základný výskum v oblasti merania a verifikácie jadrových dát. Urých-

ľovačom produkované zväzky neutrónov majú svoj pôvod v reakciách deuterónov a protónov 

na hrubých berýliových terčoch. 

Vďaka výborným tepelným vlastnostiam berýlia a priaznivým energiám reakcií, ktoré v prí-

pade reakcií p + Be a d + Be dosahujú hodnôt � = −1,85 MeV a +5 MeV [12], predstavujú 

obe uvažované reakcie významné zdroje rýchlych neutrónov. 

                                        
2 Porovnanie s d + Be spektrom M. A. Lona [18] (viď obr. č. 12). 
3 Prednostné využitie rýchlych neutrónov oproti röntgenovému žiareniu pri ožarovaní rakovinových ná-
dorov je dané nižšou odolnosťou hypoxických buniek prítomných v centre väčšiny pevných nádorov 
práve na rýchle neutróny než na lúče röntgenového žiarenia [16].  

Obr. č. 6 – Spektrálny výťažok reakcie d(11,5)-D 

meraný pod uhlom 0° na OJR ÚJF [10] 
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Zdrojová reakcia p + Be 

Pri bombardovaní berýlia zväzkom protónov je neutrónové spektrum dané intenzívnou zložkou 

rýchlych neutrónov a príspevkom neutrónov s nižšími energiami. Rýchle neutróny sú získavané 

z reakcie Be. (p, n) B. . Nízkoenergetická zložka neutrónov v oblasti jednotiek MeV a stoviek 

keV pochádza z trojčasticových rozpadov Be. (p, n") Li1 , Be. (p, pn) Be2  a z Be. (p, p") He1  s ná-

sledným rozpadom hélia He1  na neutrón a "-časticu (� = 0,89 MeV) [17]. Vlastnosti uvedených 

jadrových reakcií na berýliu sú zhrnuté v tab. č. 4. 
 

Tab. č. 4 – Produkčné reakcie neutrónov pri interakcii p + Be  [12,17] 

Reakcia Energia reakcie (MeV) Prah reakcie (MeV) 

Be. (p, n) B.  −1,85 2,06 
Be. (p, He1 ) Li1  −4,27 4,75 
Be. (p, n") Li1  −3,54 3,93 

Be. (p, p3n) Be2  −1,66 1,85 
Be. (p, p") He1  −2,31 2,57 

Be. (p, pn") He-  −1,57 1,75 

 

Reakcia B. e(p, n) B.  vedie jednak do základného stavu bóru B.  s produkciou neutrónov �� 
a do vyšších excitovaných stavov (1,4; 2,33; 3,16; 5,25 a 7,4 MeV) s príslušnými energetickými 

grupami neutrónov ��. 
Neutrónové zdroje na báze berýlia sú dominantne koncipované ako hrubé terče s úplným 

zastavením zväzku protónov a teda tento typ zdrojov poskytuje spojité spektrá bielych neut-

rónov. V prípade použitia tenkého terča s reakciou p + Be(C) a s uhlíkovým hasičom zväzku 

(C) je vznikajúce spektrum 

semi-monoenergetické a preto 

nedosahuje kvality kvázi-mo-

noenergetického spektra zdro-

jovej reakcie p + Li(C), takže 

neutrónový generátor s reak-

ciou p + Be(C) nie je úplne 

vhodný pre meranie účinných 

prierezov. 

Neutrónové spektrá z reak-

cie p + Be reportované rôz-

nymi autormi sa navzájom od-

lišujú podobne ako v prípade 

reakcie p + D�. Existujú roz-
Obr. č. 7 – Neutrónové spektrá reakcie p + Be z TOF 

meraní na urýchľovači v Ohiu [17] 
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diely v tvare spektier aj neutrónových výťažkoch. Rozloženie energetickej distribúcie hustoty 

toku neutrónov bolo väčšinou autorov merané pod uhlom 0°, pretože neutrónové výťažky do-

sahujú maximálnych hodnôt práve v dopredných smeroch. Publikované spektrá boli určované 

prevažne metódou doby letu neutrónu TOF a metódou merania odrazených protónov PRT. 

Súhrn najvýznamnejších prác k tejto problematike je zhrnutý v tab. č. 5. 

Z meraní rôznych autorov (predovšetkým merania dr. Lona [18]) boli stanovené empirické 

vzťahy pre odhadnutie strednej energie neutrónového spektra a spektrálneho výťažku neutró-

nov na jednotku priestorového uhla pod uhlom 0° ako [19]: 

�
� = 0,47 �� − 2,2, 

��°  ��
� = 1,6 × 10��  ���,� 

kde �
� a �� sú energia neutrónov stredovaná cez neutrónové spektrum v energetickom obore 

nad 2 MeV a energia zväzku bombardujúcich protónov (MeV), ��° je výťažok neutrónov pod 

uhlom 0° (sr
�) a �� náboj na terči (C). 

 

Tab. č. 5 – Prehľad štúdií neutrónových polí reakcie p + Be  [15,20,21] 

Autor Krajina �� (MeV) 
Hrúbka 
terča 

Metóda Rok 

J. S. Levin [22] USA 2,3–5,4 – TOF 1959 

R. J. Slobodrian [23] USA 20,0 – PRT 1967 

J. D. Anderson [24] USA 20,0 10 g/cm2 PRT 1969 

S. W. Johnsen [25]  USA 25–55 46 mm NE-213 1976 

M. A. Lone [18] Kanada 14,8–23,0 0,82 g/cm2 TOF 1977 

S. W. Johnsen [26] USA 30; 40 0,82 g/cm2 NE-213 1977 

R. Madey [27] USA 100,2 2,0 cm TOF/PRT 1977 

R. G. Graves [28] USA 41 1,22 cm TOF 1979 

F. M. Waterman [29] USA 35; 46 – TOF 1979 

J. L. Ullman [30] USA 35 1,16 cm PRT 1981 

R. Henneck [31] Švajčiarsko 55,0 370 mg/cm2 – 1988 

Y. Uwamino [32] Japonsko 40,0 2 mm NE-213 1988 

H. J. Brede [14] Nemecko 17,2–22,0 5 mm TOF 1989 

D. T. L. Jones [33] Juhoafrická rep. 66,0 19,6 mm NE-213 1992 

W.B. Howard [17,34] USA 3,0–5,0 0,5 mm TOF 1997 

A. A. Lychagin [35] Rusko 8,2–11,2 2,0 mm Stilbén 2003 

S. Kamada [36] Japonsko 11,0; 70,0 4,0 mm NE-213 2011 

S. Agosteo [37] Taliansko 5,0 1,0 mm PRT 2011 

 

Na obr. č. 7 je vyobrazená časť neutrónových spektier, ktoré meral pán W. B. Howard na 

urýchľovači univerzity v Ohiu. Howard určoval neutrónové spektrá reakcie p + Be metódou 
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doby letu neutrónu pre ener-

gie protónov 5 MeV, 4 MeV, 

3,7 MeV, 3,4 MeV a 3 MeV 

s využitím hrubého terčíka. 

Zameriaval sa na vývoj neut-

rónových polí pre potreby 

ožarovania mozgových nádo-

rov v rámci bórovej neutró-

novej záchytnej terapie [17]. 

Metóda bórovej neutróno-

vej záchytnej terapie využíva 

reakciu B�� (n,") Li/  pre za-

vedenie radiácie selektívne do 

buniek obsahujúcich zlúče-

ninu s bórom. V záchytnej terapii využitím neutrónov z urýchľovačového zdroja je nutné rýchle 

neutróny zmoderovať do podoby zväzku epitermálnych neutrónov. 

Iným príkladom štúdia reakcie p + Be sú spektrá reportované M. A. Lonom, ktorý stanovil 

neutrónové polia pre bombardujúce protóny s energiami 14,8; 18 a 23 MeV (viď obr. č. 8). Pre 

určenie spektier použil metódu TOF a stilbénový scintilačný detektor. Vysokoenergetická 

zložka jeho spektier má pozvoľnejší nábeh s rozsahom asi 5 MeV. [18]  

Ešte pozvoľnejší nábeh vysokoenergetickej časti majú spektrá zmerané pánom S. W. Johnse-

nom pre reakcie p(30)-Be a p(40)-Be na izochrónnom cyklotróne na University of California 

v meste Davis. Johnsen využil taktiež metódu 

doby lety neutrónu v kombinácii so scintilač-

nou sondou NE-213 umiestnenou 2 m od 

zdroja neutrónov. Použil zväzky protónov 

s energiami 30 MeV a 40 MeV, ktoré zastavo-

val v 1,27 cm hrubej vrstve berýlia. Zameral 

sa na klinické aplikácie a neutrónové zväzky 

filtroval vrstvami polyetylénu. Primárne aj fil-

trované spektrá sú uvedené na obr. č. 9. Ná-

behová oblasť vysokoenergetickej časti spek-

tra má v jeho prípade rozsah až 10 MeV. [26] 

Do kontrastu k oproti vyššie uvedeným me-

raniam možno uviesť neutrónové polia so spo-

jitým spektrom vyvinuté H. J. Bredom vo vý-

skumnom inštitúte PTB Braunschweig pre 

energie 17,24 MeV, 19,36 MeV a 22 MeV (viď 

Obr. č. 8 – Neutrónové polia p + Be merané na tandetrone 

v Chalk River metódou TOF [18] 
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Obr. č. 9 – Neutrónové spektrá reakcie p(30)-

Be a p(40)-Be merané pod uhlom 0° [26] 
(A – nefiltrované spektrum; B, C, D – spektrá filtrované 

vrstvami polyetylénu 1,84; 3,68 a 5,52 g cm��)  
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obr. č. 10) [14]. Vysokoenergetická 

oblasť publikovaných spektier má 

prudký, prakticky skokový nárast, čo 

je dané kombináciou charakteru ex-

citačnej funkcie reakcie Be(p, n) a 

hrubého berýliového terčíka. V níz-

koenergetickej oblasti publikované 

spektrá vykazujú nárast, ktorý je 

daný pravdepodobne charakterom 

nastavenej n-	 diskriminácie použitej 

TOF aparatúry. V nízkoenergetickej 

oblasti navzájom interferuje signál 

od gama žiarenia a od nízkoenerge-

tických neutrónov z trojčasticových 

rozpadov berýlia.   

Zdrojová reakcia d + Be 

Neutrónové zdroje založené na berýliových terčoch využívajú prednostne reakciu d + Be v prí-

pade, že sú k dispozícii zväzky protónov a deuterónov s rovnakými energiami. Tento fakt je 

daný kladnou hodnotou energie reakcie Be. (d, n) B�� , ktorá činí +4,36 MeV [12] a oproti inter-

akcii p + Be tak umožňuje získať neutrónové pole s väčším energetickým rozsahom. Súhrn a 

vlastnosti produkčných reakcií neutrónov pri interakcii d + Be je uvedený v tab. č. 6. Reakcia 

d + Be je skúmaná už viac než päťdesiat rokov, hlavným predmetom záujmu vedcov bola pre-

dovšetkým v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch minulého storočia. Prehľad najvýznam-

nejších meraní energetickej distribúcie spektrálnych výťažkov tejto reakcie zostavený podľa 

ICRU Reportu [21], databázy EXFOR [20] a publikovaných článkov je uvedený v tab. č. 7. 
 

Tab. č. 6 – Produkčné reakcie neutrónov pri interakcii d + Be  [12,15] 

Reakcia Energia reakcie (MeV) Prah reakcie (MeV) 

Be. (d, n) B��  +4,36 0,00 
Be. (d, 2n) B.  −4,07 4,99 

Be. (d, p3n) Be.  −2,22 2,71 
Be. (d, p32n) Be2  −3,89 4,76 
Be. (d, p)2 He1  −5,27 6,44 
Be. (d, He1 ) Li0  −0,83 1,02 

 

Za najvýznamnejšie práce zaoberajúce sa problematikou produkcie neutrónov pri bombar-

dovaní berýliových terčov deuterónmi možno považovať práce M. A. Lona [18], R. G. Gravesa 

[28], H. J. Breda [14], či J. P. Meuldersa [38]. Z ich meraní reakcie d + Be  vyplynulo, že 

Obr. č. 10 – Neutrónové spektrá reakcie p + Be 

z TOF meraní v PTB Braunschweig [14] 
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vysokoenergetická zložka neutró-

nového spektra pre �� > 0,8 �� je 
daná hlavne reakciou Be 

. (d, n) B��  

pri vytrhnutí protónu z deuterónu 

jadrom berýlia, široké maximum 

v oblasti zhruba 40 % energie de-

uterónu pochádza z viacčastico-

vých rozpadov berýlia v reakciách 

(d, np), (d, n") a (d, n2p) a v ener-

getickej oblasti pod 2 MeV sa ob-

javuje pík na energii 800 keV z dô-

vodu nepružného rozptylu deute-

rónu a reakcií (d, 2n) a (d, np) na 

berýliu [21]. Experimenty s ten-

kým berýliovým terčom, v ktorom 

deuteróny strácali iba malú časť 

svojej energie, viedli k význam-

nému potlačeniu nízkoenergetic-

kej zložky spektra a tým k zmene 

jeho tvaru [38].  

J. P. Meulders meral a publi-

koval neutrónové spektrá reakcie 

d + Be pre energie deuterónov od 

16 do 50 MeV [38]. Ukážka spek-

tier, ktoré získal scintilačným de-

tektorom NE-111 pre tri vybrané 

hodnoty energie zväzku deuteró-

nov, je uvedená na obr. č. 11.  

M. A. Lone určoval spektrálnu distribúciu neutrónového toku reakcie d + Be metódou doby 

letu neutrónu pri využití stilbénovej scintilačnej sondy so zväzkom deuterónov 5 až 23 MeV 

[18], pričom niekoľko jeho reportovaných spektier sa nachádza na obr. č. 12. Tvar neutrónových 

spektier od oboch autorov sa dobre zhoduje v obore energií nad 1,5 MeV. Pre energie deuteró-

nov 10 MeV a viac je možné stanoviť strednú hodnotu neutrónového spektra �
� (MeV) a vý-

ťažok neutrónov nad 2 MeV na jednotku priestorového uhlu v doprednom smere ako 

�
� = 0,4�� − 0,3, ��°��
� = 3,4 × 10�����,1
, 

kde �� je energia deuterónov (MeV) bombardujúcich terčík a �� náboj deuterónov (C) na terči 

v experimente [21]. 

Obr. č. 12 – Spektrálny výťažok neutrónov z reakcie 

d + Be merané TOF metódou [18] 
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Obr. č. 11 – Spektrá neutrónov reakcie d + Be merané 

organickým scintilátorom NE-111 [38] 
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Tab. č. 7 – Prehľad štúdií neutrónových polí reakcie d + Be  [15,20,21]  

Autor Krajina �� (MeV) Hrúbka terča Metóda Rok 

G. W. Schweimer [39] Nemecko 54,0 – NE-213 1967 

J. P. Meulders [38] Belgicko 16,0–50,0 1,85 g/cm2 NE-111 1975 

M. J. Saltmarch [40]  USA 40,0 6,3 mm NE-213/NAA 1977 

M. A. Lone [18] Kanada 14,8–23,0 0,82 g/cm2 TOF 1977 

R. Madey [27] USA 83,7 2,0 cm TOF/PRT 1977 

R. G. Graves [28] USA 49,0 0,85 cm TOF 1979 

F. M. Waterman [29] USA 16,0; 28,0 hrubý NE-102 1979 

D. L. Smith [20] USA 7,0 0,5 mm NE-102A 1985 

H. J. Brede [14] Nemecko 9,4–13,6 5 mm TOF 1989 

J. V. Meadows [41] USA 2,6–7,0 0,75 mm TOF 1991 

F. Maekawa [42] Nemecko 19,0 – NAA 1998 

L. Oláh [43] Maďarsko 9,72 3,0 mm NAA 1998 

N. Colonna [44] USA 1,5 0,8 mg/cm2 Scint. det. 1999 

T. Aoki [45] Japonsko 25,0 3,0 mm TOF/NAA 2004 

Y. Iwamoto [46] Japonsko 10,0 15 µm NE-213 2009 

 

Okrem meraní na hrubých 

terčoch boli skúmané aj 

emisné spektrá neutrónov pro-

dukovaných na veľmi tenkých 

vrstvách terčového materiálu. 

Merania spektrometrom pod 

rôznymi uhlami voči osi 

zväzku poskytli diferenciálne 

produkčné účinné prierezy ne-

utrónov. Pri prechode od ten-

kého Be-terčíka k hrubému 

tieto určujú charakter vysoko-

energetickej časti spojitého 

spektra. Na obr. č. 13 je zob-

razený  dvojitý diferenciálny 

účinný prierez reakcie Be 
. (d, n) B��  reportovaný Y. Iwamotom pre energiu zväzku deuterónov 

10 MeV, korým bombardoval práve 15 µm tenký terčík. Pík v oblasti 10 až 15 MeV je daný 

limitovaným obmedzením energetického rozlíšenia použitého scintilačného detektora NE-213 a 

odpovedá základnému a excitovaným stavom 0,72 MeV; 1,74 MeV a 2,15 MeV jadra B�� . 

Ďalšie píky v neutrónovom spektre s energiami 6,8 MeV; 5,2 MeV a 3,7 MeV predstavujú 

Obr. č. 13 – Meraním stanovený diferenciálny účinný prierez 

reakcie d(10) + Be [46] 
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generácie neutrónov súvisiace s excitovanými stavmi 5,92 MeV (+ 5,16 MeV), 7,0 MeV 

a 8,0 MeV [46]. 

Zdrojová reakcia d + Be pri použití intenzívneho zväzku deuterónov predstavuje významný 

zdroj neutrónov pre ožarovacie experimenty. Využitie našla aj v medicíne pri ožarovaní rako-

vinových nádorov pri bórovej neutrónovej záchytnej terapie. 

2.1.3 Produkčné reakcie neutrónov na lítiu 

Urýchľovačom riadené neutrónové generátory s lítiovými terčmi sú dnes prakticky najčastejšie 

vyskytujúce sa zdroje rýchlych neutrónov pre energetickú oblasť nad 20 MeV. Technicky sú 

riešené ako generátory s hrubým aj tenkým terčom. Založené sú na bombardovaní terča pro-

tónmi aj deuterónmi, pričom v prvom prípade sa podľa konkrétneho konštrukčného riešenia 

častokrát jedná o mocný nástroj pre meranie nových jadrových dát, v druhom prípade stojí za 

zmienku, že pripravované zariadenie pre ožarovanie fúznych materiálov IFMIF predpokladá 

zdrojovú reakciu d + Li pre produkciu neutrónov. 

Zdrojová reakcia p + Li 

Neutrónové zdroje využívajúce lítiový terčík bombardovaný zväzkom protónov sú v súčasnosti 

koncipované výlučne ako generátory s tenkým terčom a slúžia tak pre produkciu kvázi-mono-

energetických spektier neutrónov4. Ich hlavným účelom je produkovať spektrá s intenzívnym 

píkom neutrónov5 v doprednom smere. Samozrejme, že jadrové reakcie spojené s viacčastico-

vým rozpadom, či neutróny uvoľňované pri formovaní výsledného jadra po reakcii vo vyšších 

excitovaných stavoch vedú k produkcii spojitého neutrónového pozadia. Toto pozadie je avšak 

dostatočne dobre odlíšiteľné od monoenergetického píku neutrónov a pri znalosti neutrónového 

spektra konkrétneho zdroja s tenkým lítiom je možné dané zariadenie úspešne využívať napr. 

pre meranie mikroskopických účinných prierezov aktivačných reakcií v materiáloch vložených 

do takéhoto neutrónového poľa. 

V neutrónových generátoroch kvázi-monoenergetického spektra sa na interakciu s terčovým 

materiálom využije iba malá časť protónov vo zväzku6 a zvyšok preniká cez terčík bez akejkoľ-

vek interakcie. Nevyužité protóny je nutné za terčom buď hneď zastaviť pomocou vhodného 

materiálu alebo ich prípadne odkloniť z pôvodnej osi, aby neutrónové pole produkované terčí-

kom nebolo kontaminované zvyškovými protónmi a teda bolo použiteľné pre štúdium materiá-

lov čo najbližšie k zdroju neutrónov využitím napr. aktivačnej techniky. Najčastejšie sa protóny 

za terčom zastavujú použitím tzv. hasiča s aktívnym chladením, ktorý je z materiálu s nízkym 

účinným prierezom pre reakcie (p, �n), aby sa redukoval vplyv vznikajúceho spojitého spektra 

                                        
4 V poslednej dobe je snaha využiť aj reakciu p + Be(C) na tenkom terči pre produkciu kvázi-monoe-
nergetických neutrónov, napr. na iThemba [112].  
5 V podstate neutróny s jednou energiou. 
6 V ráde jednotiek percent v závislosti na hrúbke terča i energii nabitých častíc. 
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pozaďových neutrónov v hasiči. Dobrý hasič má veľkú zápornú hodnotu reakcie7, aby svojim 

spektrom nezasahoval do monoenergetického spektra primárnych rýchlych neutrónov z lítio-

vého terča. Zložitejšie riešenia nevyužívajú hasič zväzku, ale namiesto neho pomocou odkláňa-

cieho magnetu zmenia dráhu protónov vystupujúcich z lítiového terča a odvedú ich sekundár-

nym iónovodom mimo oblasť neutrónového poľa do dostatočnej vzdialenosti, kde sa následne 

zväzok protónov zahasí vo vhodnom materiály. Určitou nevýhodou tohto druhého riešenia je, 

že inštalovaný odkláňací magnet kvôli prítomnosti svojho hardvéru odsúva pozíciu ožarovaných 

vzoriek do väčšej vzdialenosti od zdrojového terča, kde intenzita neutrónového poľa je výrazne 

nižšia. 
 

Tab. č. 8 – Produkčné reakcie neutrónov pri interakcii p + Li  [12,15] 

Reakcia Energia reakcie (MeV) Prah reakcie (MeV) 

Li/ (p, n) Be/  −1,64 1,88 
Li/ (p, 2n) Be0  −12,32 14,09 
Li/ (p, p3n) Li0  −7,25 8,29 
Li/ (p, p3d) He1  −9,46 10,82 
Li/ (p, He� ) He1  −3,97 4,54 
Li/ (p, n") He�  −3,23 3,69 

 

Na produkciu kvázi-mo-

noenergetického spektra 

okrem lítia by bolo možné 

použiť aj iné materiály v po-

dobe tenkého terčíka, ako 

napr. tenké berýlium či hli-

ník, ale práve monoenerge-

tický pík z jadrovej reakcie 

Li/ (p, n) Be/  má oproti os-

tatným materiálom vyhodne 

malú pološírku. Možné in-

terakcie protónov s lítiom sú 

uvedené v tab. č. 8 a ukážka 

neutrónových spektier je 

zobrazená na obr. č. 14. V prípade produkcie jadra berýlia Be/  za súčasnej emisie neutrónu sú 

jedinými stabilnými stavmi tohoto jadra stav základný a prvý excitovaný (g.s. + 0,429 MeV). 

Výhodnou vlastnosťou jadrovej reakcie Li/ (p, n) Be/  je, že množstvo jadier Be/  vzniknutých 

v lítiovom terči odpovedá počtu monoenergetických neutrónov emitovaných do 4# uhla. 

                                        
7 Napríklad uhlík a jeho reakcia (p, n) s energiou −18,12  MeV [12]. 

Obr. č. 14 – Neutrónové spektrum reakcie p-Li(C) merané 

Y. Uwaminom metódou TOF [47] 
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A vďaka tomu môže byť intenzita monoenergetických neutrónov stanovená technikou polovo-

dičovej gama-spektrometrie ožiareného lítiového terča. Ďalej okrem hlavného monoenergetic-

kého píku neutrónov vzniká v spektre malý pík s energiou o 4 MeV nižšou a tento odpovedá 

druhému excitovanému stavu jadra Be/ , ktoré následne podlieha "-rozpadu. Ďalšia časť spektra 

predstavuje spojité neutrónové pozadie, ktoré vzniká v dôsledku reakcií do ďalších excitova-

ných stavov Be/ , iných reakcií na Li/  a reakciami protónov s prípadným hasičom zväzku. [47]  

Štúdiu reakcie p + Li bola svetovými vedeckovýskumnými skupinami venovaná značná po-

zornosť, nakoniec sa táto zdrojová reakcia stala akýmsi štandardom pre merania aktivačných 

účinných prierezov či pre testy vyvíjaných spektrometrických systémov. Za posledných päťde-

siat rokov bolo publikovaných niekoľko významných prác na túto problematiku, ich malá časť 

je pre názornosť uvedená v tab. č. 9.  
 

Tab. č. 9 – Výber štúdií neutrónových polí reakcie p + Li [20,21] 

Autor Krajina �� (MeV) Hrúbka terča Metóda Rok 

R. L. Macklin [48] USA 1,9–2,4 300 µg/cm2 BF3  1958 

K. Hisatake [49] Japonsko 8–14  0,1 mm PRT 1960 

C. H. Pope [50] USA 4,2–26 2,3–4,7 mg/cm2 TOF 1976 

C. E. Nelson [51] Anglicko 15,0 1,9 cm TOF 1977 

M. A. Lone [18] Kanada 14,8–23,0 0,82 g cm
� TOF 1981 

J. Rapaport [52] India 60–200 17–35 mg/cm2 TOF 1990 

M. Takada [53] Japonsko 22,0; 33,0 2 mm TOF 1995 

Y. Uwamino [47] Japonsko 18,0–38,0 2 mm TOF 1997 

M. Baba [54] Japonsko 43; 87 3,6–6,75 mm PRT, TOF 1999 

N. Nakao [55] Japonsko 70,0–210,0 10 mm TOF 1999 

R. Nolte [56] Juhoafrická rep. 20,0; 100,0 3–5 mm NE-213 2002 

S. Kamada [36] Japonsko 70,0 4,69 mm NE-213 2011 

 

Zdrojová reakcia d + Li 

Zdrojová reakcia d + Li je zaujímavá hlavne z pohľadu podporného výskumného programu pre 

jadrovú fúziu, pretože zariadenie IFMIF pre test konštrukčných materiálov reaktorových nádob 

budúcich fúznych reaktorov bude využívať reakciu deuterónov s energiou 40 MeV s hrubým 

lítiovým terčom ako zdroja neutrónov (d(40)-Li). 

Z pohľadu tvaru spektier neutrónov emitovaných z hrubých terčíkov sú si reakcie d + Li a 

d + Be navzájom podobné. Spektrá neutrónov v doprednom smere pozostávajú z dvoch kom-

ponentov. Široká zložka tvarom podobná Gaussovskému rozdeleniu s maximom intenzity na 

energii neutrónov odpovedajúcej približne 40 % hodnoty energie primárnych incidentných de-

uterónov je silne uhlovo závislá, pričom pri odchýlke od uhla 0° prudko klesá. A potom skrytá 

podpíkovská zložka spojitého neutrónového spektra, ktorá začína v oblasti nízkych energií 
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a smerom k vyšším energiám má výrazný exponenciálny pokles. Pre energie deuterónov nad 

10 MeV majú spektrá v priamom smere strednú energiu odpovedajúcu hodnote 0,4��. V prí-

pade neutrónových výťažkov sú rozdiely medzi lítiovými a berýliovými terčmi v podstate za-

nedbateľné. Avšak z pohľadu odvodu tepla je roztavené lítium výhodnejším materiálom pre 

výkonné terče pracujúce s veľmi intenzívnymi zväzkami nabitých častíc v ráde stoviek mili 

ampérov8,9. [15] 

Ukážka neutrónového spektra reakcie d + Li v prípade využitia zväzku deuterónov s ener-

giou 25 MeV je zachytená na obr. č. 15. Odpovedajúce produkčné reakcie neutrónov sú uvedené 

v tab. č. 10, hlavný príspevok do spektra neutrónov pochádza z bezprahovej reakcie 

Li/ (d, n) Be2  s energiou 15,03 MeV. Narozdiel od prípadu zdrojovej reakcie p + Li je k dispozícii 

skromnejšie množstvo štúdií reakcie d + Li, úspešne dohľadané experimentálne práce sú uve-

dené v tab. č. 11.  
 

Tab. č. 10 – Produkčné reakcie neutrónov pri interakcii d + Li  [12,15] 

Reakcia Energia reakcie (MeV) Prah reakcie (MeV) 

Li/ (d, n) Be2  +15,03 0,00 
Li/ (d, 2n) Be/  −3,87 4,98 
Li/ (d, 3n) Be0  −14,55 18,72 
Li/ (d, p3n) Li/  −2,22 2,86 
Li/ (d,") He1  +14,39 0,00 

 

Tab. č. 11 – Prehľad štúdií neutrónových polí reakcie d + Li  [20,21] 

Autor Krajina �� (MeV) Hrúbka terča Metóda Rok 

K. A. Weaver [57] USA 20,0 hrubý NE-213 1973 

M. A. Lone [18] Kanada 14,8–23,0 0,82 g/cm2 TOF 1977 

C. E. Nelson [51] Anglicko 8,0–15,0 19 mm TOF 1977 

D. L. Johnson [58] USA 35,0 20 mm TOF 1979 

F. Maekawa [59] Nemecko 40,0 22 mm NAA 2000 

M. Hagiwara [60] Japonsko 25,0; 40,0 8,0–21,4 mm TOF 2003 

T. Aoki [45] Japonsko 25,0 7,5 mm TOF 2004 

 

                                        
8 Použitie hrubého berýlia je výhodnejšie pre neutrónové generátory s nižšími intenzitami zväzkov deu-
terónov. 
9 Produkčný terč neutrónov založený na kvapalnom lítiu sa využíva na ústave SARAF v Izraeli.  
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Obr. č. 15 – Neutrónové spektrum reakcie d(25)-Li stanovené metódou TOF [45] 

 

2.2 Ožarovacie sústavy riadené urýchľovačom nabitých častíc 

Zdroje rýchlych neutrónov založené na terčových staniciach pripojovaných k urýchľovačom 

nabitých častíc predstavujú efektívny, dobre kontrolovateľný a pomerne čistý spôsob produkcie 

neutrónov. Za dobu svojej existencie našli svoje uplatnenie v základnom výskume fyzikálnych 

oborov pri získavaní jadrových dát, v aplikovanom výskume pri vývoji detekčných a spektro-

metrických systémov, či v aplikáciách klasickej neutrónovej aktivačnej analýzy pri skúmaní 

zloženia vzoriek najrôznejších druhov či ožarovaní vzoriek rastlín, ako napr. semená či sadenice 

vybraných poľnohospodárskych kultúr, za účelom výhodných genetických mutácií v šľachti-

teľstve a taktiež aj v lekárskych aplikáciách pri ožarovaní nádorov pri liečbe rakovinových 

ochorení. Dokonca aj budúce pokročilé energetické sústavy jadrových či presnejšie termojadro-

vých technológií sú projektované ako supervýkonné urýchľovačové systémy a ich najvýznam-

nejší zástupcovia s ohľadom na tému dizertačnej práce a program Oddelenia jadrových reakcií 

ÚJF AV ČR sú bližšie predstavení v tejto podkapitole. 

2.2.1 IFMIF – Medzinárodné zariadenie pre ožarovanie fúznych materiálov 

Projekt Medzinárodného zariadenia pre ožarovanie fúznych materiálov (IFMIF) je vedený Eu-

rópskou úniou, Japonskom, Ruskou federáciou a USA. IFMIF bude urýchľovačom riadený 

výkonný zdroj rýchlych neutrónov s energiou do 55 MeV založený na jadrových interakciách 

deutéria s lítiom. Jeho hlavným poslaním bude skompletizovať novú databázu jadrových dát 

a otestovať komponenty konštrukčných materiálov reaktorovej nádoby pre plánovanú demon-

štračnú fúznu elektráreň DEMO. 

Predpokladá sa, že v demonštračnom fúznom reaktore DEMO [61] a i v prípadných nasle-

dujúcich jadrových elektrárňach založených na fúznych reaktoroch budú na reaktorovú nádobu 
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dosahované neutrónové toky rádu 10�- cm
�s
�, presnejšie na jej prvú stenu, ktorá predstavuje 

fyzickú bariéru pre plazmu a zároveň slúži ako tepelný štít a tienenie ionizujúceho žiarenia pre 

vonkajšie reaktorové systémy, akými sú napr. supravodivé magnety [62]. S prvou stenou reak-

torovej nádoby budú reagovať prenikavé rýchle neutróny s energiou 14,1 MeV pochádzajúce 

z fúznej reakcie D + T, pričom stena ako taká bude pozostávať z vrstiev rôznych materiálov 

za účelom efektívneho zastavenia neutrónov a prevodu ich kinetickej energie na energiu te-

pelnú. Bude tak vystavená značnej radiačnej záťaži, čo povedie k degradácii jej mechanických 

vlastností. Rýchle neutróny budú jednak reagovať nepružnými zrážkami s jadrami konštrukč-

ných vrstiev a v prípade ťažkých jadier povedú k produkcii plynov v konštrukčných materiá-

loch. Plynný vodík a hélium budú pochádzať z reakcií (n, p) a (n,") s prevažne krátkym po-

lčasom rozpadu vznikajúcich produktov. Produkcia vodíka a hélia z transmutácií ťažkých ko-

vov konštrukčných materiálov a dislokačné poškodenie kryštálových mriežok z bombardovania 

neutrónmi s pôvodom vo fúznych reakciách znamenajú značnú neistotu pre prevádzku fúzneho 

zariadenia a už vopred vyžadujú testy fyzikálnych a mechanických vlastností v obdobných 

ožarovacích podmienkach. [63] 
 

 
Obr. č. 16 – Predpokladaný tvar spektra IFMIF s reakciou d(40) + Li [64] 

 

S ohľadom na vyššie uvedené fakty tak s predstihom vznikla požiadavka na štúdium vplyvu 

takto intenzívnych tokov rýchlych neutrónov s energiou 14,1 MeV na zamýšľané konštrukčné 

materiály budúcich reaktorových nádob. Neutrónové pole plánovaného medzinárodného to-

kamaku ITER, ktorý je v pozícii predstupňa k budúcej termojadrovej energetike, nebude do-

sahovať dostatočné intenzity na to, aby umožnilo štúdium radiačných a tepelných vplyvov na 

konštrukčné ocele termojadrových reaktorov. Predpokladá sa, že ITER by mal byť uvedený do 
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prevádzky okolo roku 2020 [65].10 Potreba znalosti vplyvov interakcie intenzívnych vysokoe-

nergetických neutrónových polí s materiálmi tak vyústila do hľadania alternatívneho neutró-

nového zdroja, ktorý by umožnil tieto závislosti podrobne študovať. Kompromisom v tejto 

snahe je to, že alternatívne testovacie zariadenie fúznych materiálov bude síce produkovať 

neutrónové pole adekvátnych intenzít, avšak vzhľadom na charakter možnej využiteľnej reak-

cie bude jeho neutrónové spektrum spojité a zaberie energetický rozsah prakticky až do 55 MeV 

(viď obr. č. 16). Bude avšak splnená podmienka, že stredná energia jeho neutrónového poľa 

bude mať hodnotu 14 MeV, ktorá je požadovaná termojadrovým programom. Projekt testova-

cieho zariadenia konštrukčných materiálov pre fúzne aplikácie je označovaný ako IFMIF – 

International Fusion Material Irradiation Facility. [63] 
 

Tab. č. 12 – Vybrané parametre zariadenia IFMIF  [63,66,67] 

Komponent IFMIF Vlastnosti  

Urýchľovač Parametre zväzku častíc: Typ nabitých častíc: deuteróny 

  Výkon zväzku: 5 MW 

  Energia zväzku: 40 MeV 

  Počet zväzkov: 2 

  Tvar stopy: 20 cm × 5 cm 

Terčová stanica Vlastnosti terčíku: Typ terča: kvapalné lítium 

  Prevádzková teplota: 250 °C 

  Rýchlosť prúdenia: 15 m s
� 

  Hrúbka terča: 25 mm 

  Energetická šírka: Hrubý terč 

 Neutrónové pole: Zdrojová reakcia: d + Li 

  Neutrónový tok: 10�- cm
�s
� 

  Stredná energia: 14,1 MeV 

  Rozsah spektra: do 55 MeV 

Testovacie komory H-modul: Ožarovací objem: 0,5 l 

  Neut. pole: oblasť vysokého toku 

  Počet vzoriek: 1000 (12 kapsúl) 

 M-modul: Ožarovací objem: 6 l 

  Neut. pole: oblasť stredného toku 

 L-modul: Ožarovací objem: 8 l 

  Neut. pole: oblasť nízkeho toku 

Konvenčné zariadenia Zariadenie pre poožaro-
vacie testy: 

Funkcia: Test ožiarených vzoriek, 
metalografické testy 

                                        
10 V roku 2020 je očakávaná prvá plazma a v roku 2027 by mala byť zahájená prevádzka s d-T reakciou. 
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IFMIF bude urýchľovačom riadený zdroj neutrónov, ktorý bude využívať reakciu deutéria 

a lítia [62] na produkciu neutrónov pre simulovanie neutrónového spektra budúceho demon-

štračného fúzneho reaktora DEMO. Zariadenie IFMIF bude produkovať neutrónové pole v do-

predne orientovanom smere s širokým píkom na energii 14 MeV v reakcii medzi dvomi zväz-

kami deuterónov, každý s energiou 40 MeV a intenzitou 125 mA a vrstvou kvapalného lítia 

s teplotou 250 °C (viď obr. č. 17), ktoré bude prúdiť rýchlosťou 15 m s
� [63]. Stopa interakcie 

zväzkov deuterónov s kvapalným lítiom bude mať rozmer 20 cm × 5 cm. Vzhľadom na nasta-

vené parametre zväzku nabitých častíc a terča budú dosahované neutrónové toky 10�- cm
�s
� 

v prvej ožarovacej komore, čo bude odpovedať ožarovacím podmienkam očakávaných v ko-

merčných fúznych reaktoroch. Samotný lítiový terč bude mať hrúbku 2,5 cm a za ním sa budú 

nachádzať komory na vkladanie testovaných vzoriek. Komory, resp. moduly, budú rozdelené 

do troch kategórií podľa intenzity neutrónového toku a síce na testovací modul s vysokým 

tokom (H-modul), modul so stredným tokom (M-modul) a modul s nízkym tokom neutrónov 

(L-modul). Očakáva sa, že bude možné presne stanoviť kritické parametre konštrukčných prv-

kov, ako sú únava materiálov, rýchlosť rozširovania trhlín v kryštálovej mriežke, lomová hú-

ževnatosť, či napätie v ťahu. [63] 

Komponenty IFMIF zariadenia sa celkovo rozdeľujú do štyroch skupín a to testovacie za-

riadenie, lítiová terčová stanica, urýchľovač častíc a ostatné konvenčné vybavenie [68]. Odpo-

vedajúce parametre jednotlivých súčastí zariadenia IFMIF sú zhrnuté v tab. č. 12 a schéma 

zariadenia je vyobrazená na obr. č. 18. 

V prípade úspešnej prevádzky sa očakáva, že zariadenie IFMIF do značnej miery zasiahne 

nasledujúce oblasti pri vývoji termojadrových reaktorov [63,69]: 

• poskytne vstupné dáta pre inžiniersky návrh fúznej demonštračnej jednotky DEMO, 

• umožní stanoviť bezpečné prevádzkové limity konštrukčných materiálov a podporných 

zariadení jednotky DEMO, 

• doplní chýbajúce a zvaliduje už existujúce dáta jadrových knižníc v energetickom roz-

sahu fúznych aplikácií, 

• prispeje k zjednodušeniu výberu vhodných materiálov pre budúce fúzne reaktory, 

• umožní preskúmať vplyvy radiačných efektov na navrhované materiály v rámci záujmu 

odpovedajúcich prevádzkových podmienok a 

• poslúži pre porovnanie s údajmi nameranými tokamakom ITER tam, kde je to technicky 

možné 

a zohrá tak významnú úlohu pri vývoji ďalšej generácii reaktorov. Nákres objektu zariadenia 

IFMIF sa nachádza na obr. č. 19. 



54  MILAN ŠTEFÁNIK: Dizertačná práca 

 

Podľa posledných informácií uvedených na stránkach projektu [63] došlo k oneskoreniu 

oproti zamýšľanému harmonogramu o asi desať rokov a predpokladá sa, že zariadenie IFMIF 

by mohlo byť uvedené do prevádzky až okolo roku 2028 [63]. 

Konkávny tvar terča a vysoká rýchlosť prú-

denia lítia je daná obmedzením nebezpečia 

vzniku plynných bublín v lítiovom terči z dô-

vodu nízkej energie zväzku a taktiež teplotnou 

rozťažnosťou lítia a nebezpečím tlakových rázov. 

Technická stránka projektu je komplikovaná 

niekoľkými aspektami. Na dosiahnutie neutró-

nového toku odpovedajúceho projektu DEMO je 

pre IFMIF vyžadovaný urýchľovač s rádovo vyš-

ším výkonom než aký dosahujú súčasné vý-

skumné zariadenia. Pre stabilitu terča i produkovaného neutrónového poľa sú kladené vysoké 

nároky na profil a stabilitu zväzku deuterónov. Požadovaná vysoká prietoková rýchlosť komo-

rou terča vedie k jeho erózii. 
 

 
Obr. č. 18 – Schéma zariadenia IFMIF [63] 

 

Je plánovaná výstavba zariadenia IFMIF pre potreby validácie konštrukčných materiálov 

pre termojadrové reaktorové systémy, ale už teraz existuje potreba verifikácie modelu jeho 

zdrojovej reakcie a potreba overenia dát a nástrojov pre neutronické výpočty zariadenia IFMIF 

v experimentoch s reálnymi neurónovými zväzkami. Preto je neutrónové pole IFMIF simulo-
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vané, čo do energetického rozsahu11, na izochrónnom cyklotróne ÚJF AV ČR s využitím vý-

konného generátora NG-2. V tomto poli sa zároveň vykonáva aplikácia poľa IFMIF v podobe 

testu ocelí Eurofer. Jedná sa o integrálne testy neutrónovej aktivácie zložiek ocele Eurofer [1,3]. 

 

 
Obr. č. 19 – Nákres objektu so zariadením IFMIF  [70] 

 

2.2.2 FAFNIR – Zariadenie pre fúzny neutronický výskum  

Podľa súčasného stavu oneskorenia, ktoré projekt IFMIF postupne naberá, sa predpokladaná, 

že zariadenie IFMIF by mohlo byť uvedené do štandardnej prevádzky až okolo roku 2028, čo 

je len o dva roky skôr než je naplánované zahájenie výstavby fúznej demonštračnej elektrárne 

DEMO. Táto dvojročná etapa pre experimentálne validácie fúznych materiálov a skúmanie 

vplyvu intenzívneho neutrónového poľa so strednou energiou 14 MeV na štrukturálnu integritu 

zvolených konštrukčných materiálov je neprijateľne krátka a tak počiatkom 21. storočia vznikol 

vedľa IFMIF aj návrh alternatívneho projektu FAFNIR – Facility for Fusion Neutron Irra-

diation Reserach. [70] 

Návrh projektu FAFNIR má na starosti Culham Centre for Fusion Energy v Oxforde, ktoré 

si za cieľ kladie vyprodukovať vstupné dáta pre modelovanie a inžiniersky návrh termojadro-

vých reaktorov vo fúznom programe. V návrhu sa predpokladá uvedenie zariadenia FAFNIR 

do prevádzky krátko po roku 2020, čo by teda malo poskytnúť desaťročnú testovaciu fázu 

fúznych materiálov pre DEMO12. Návrh bol v roku 2013 prezentovaný pre EFDA a bol začle-

nený do výročnej správy. [71] 
 

                                        
11 Hlavná energetická zložka IFMIF. 
12 Podľa súčasného stavu vývoja situácie sa zdá, že i projekt DEMO sa pravdepodobne oneskorí oproti 
pôvodnému časovému plánu. 
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Obr. č. 20 – Návrh rotujúceho terča a záber na swellingom poškodený uhlíkový terč  [71] 
 

Aby bolo možné FAFNIR uviesť do prevádzky s desaťročným predstihom oproti fúznej 

elektrárne DEMO, je myšlienka zariadenia FAFNIR založená na už existujúcich technológiách 

a tak nevyžaduje zložitý vývoj vybraných súčastí tak, ako je to v prípade IFMIF, kde je poža-

dovaný vysoko výkonný urýchľovač častíc, či technologicky komplikovaný terčový systém. 

V prípade FAFNIR bude taktiež využívaný zväzok deuterónov s energiou 40 MeV avšak s in-

tenzitou 5 mA v prvej etape a po následnej technologickej inovácii sa očakávajú intenzity 

deuterónov na terči do 30 mA. Zväzok nabitých častíc bude dopadať na rotujúci uhlíkový terč. 

FAFNIR bude teda založený na zdrojovej reakcii d(40) + C, pričom terč bude pozostávať z nie-

koľkých vrstiev grafitu. Pre takto nastavené parametre sa očakáva, že bude produkované ne-

utrónové pole opäť so strednou energiou kompatibilnou s jednotkou DEMO a v testovaných 

konštrukčných materiáloch bude spôsobovať 20 dpa porúch v objeme 25 cm�, čo je približne 

12-krát menej než v prípade ožarovacích podmienok v H-module IFMIF. [72,70] 
 

 
Obr. č. 21 – Porovnanie neutrónových spektier rôznych zariadení [73] 

(1 – reaktor DEMO, 2 – H-modul zariadenia IFMIF, 3 – zariadenie FAFNIR, 4 – spalačný zdroj neutrónov, 

5 – štiepny tlakovodný reaktor PWR) 
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Tab. č. 13 – Technické parametre zariadenia IFMIF a FAFNIR [71] 

Parametre 
IFMIF FAFNIR 

 V dohľadnej dobe V budúcnosti 

Energia zväzku 40 MeV 40 MeV 40 MeV 

Intenzita zväzku 250 mA 5 mA 30 mA 

Výkon terča 10 MW 200 kW 1,2 MW 

Typ terča Kvapalné lítium Pevný rotujúci uhlík Pevný rotujúci uhlík 

Miera radiačného 
poškodenia (DPA) 

≥ 1 → 6 000 cm� 
≥ 20 → 500 cm� 
≥ 50 → 100 cm� 

≥ 1 → 150 cm� 
≥ 1,5 → 100 cm� 
≥ 4 → 25 cm� 

≥ 5 → 150 cm� 
≥ 7 → 100 cm� 
≥ 20 → 25 cm� 

 

Technická stránka FAFNIR nie je síce až tak komplikovaná ako v prípade IFMIF, určité 

technické ťažkosti v rámci testov potenciálnych súčastí zariadenia sa ale začínajú postupne 

objavovať. Zdá sa, že hlavným problémom je terčík a jeho radiačné poškodenie. Vplyvom in-

tenzívneho zväzku deuterónov dochádza k napúchaniu terča (viď obr. č. 20). Pozorovaný efekt 

swellingu obmedzuje životnosť terča v súčasnom koncepte na dobu 6 mesiacov. Ďalšou kompli-

káciou je dostatočný odvod tepla z rotujúceho uhlíka, ktorý môže dosiahnuť teplôt až do 

1 900 °C. Predbežné simulácie terča naznačujú, že použitie chladiaceho okruhu s héliom, by 

malo udržať pracovnú teplotu terča na nízkych hodnotách a to i pri použití 30mA prúdu deu-

terónov [71]. I napriek týmto ťažkostiam uvádza analýza [70] nižší technologický risk FAFNIR 

oproti IFMIF a to vďaka konceptu vychádzajúceho z už zavedených urýchľovačových zaria-

dení13 a s tým súvisiacimi minimalizovanými požiadavkami na vývoj nových podporných sys-

témov a taktiež s možnosťou využitia skúseností i z mimofúzneho programu. Porovnanie tech-

nických parametrov zariadení FAFNIR a IFMIF je uvedené v tab. č. 13. Porovnanie neutró-

nových spektier FAFNIR, IFMIF a ďalších neutrónových zdrojov je uvedené na obr. č. 21. 

2.2.3 SPIRAL2 Caen 

Laboratórium GANIL v Caen je jedným z významných svetových urýchľovačových zariadení 

so zameraním na jadrovú fyziku, astrofyziku a energetiku. Do prevádzky bolo zariadenie uve-

dené v roku 1983 a od tej doby laboratórium postupne prešlo niekoľkými technologickými 

vylepšeniami. V roku 2002 bola zahájená prevádzka zariadenia SPIRAL1 s rádioaktívnym 

zväzkom častíc a v roku 2005 bol oficiálne schválený projekt SPIRAL2, ktorého cieľom je 

rozšíriť rozsah typu urýchľovaných iónov oproti pôvodnému SPIRAL1 [74]. V roku 2008 boli 

vymedzené dve fázy budovania zariadenia, prvá so zameraním na vybudovanie experimentál-

                                        
13 S predpokladom budúceho technologického upgradu. 



58  MILAN ŠTEFÁNIK: Dizertačná práca 

 

nych hál, urýchľovača a neutrónového laboratória NFS a druhá so zameraním na zväzky rádi-

oaktívnych častíc. Test urýchľovača a zahájenie prvotných experimentov na NFS prebehne 

nabudúci rok (rok 2016). [75] 

Súčasťou budovaného zariadenia SPIRAL2, ktoré má byť schopné produkovať intenzívne 

zväzky nabitých častíc, bude aj neutrónové zariadenie NFS (Neutrons For Science). SPIRAL2 

je založený na lineárnom urýchľovači častíc LINAG vysokých intenzít a bude využívať pro-

dukčné terčíky zo štiepnych materiálov, na ktoré budú dopadať urýchlené ióny. Neutrónová 

trasa NFS bude využívať zväzky protónov do 33 MeV a deuterónov do 40 MeV a konverzné 

terčíky z berýlia, uhlíka a lítia. K dispozícii bude spojité spektrum neutrónového zdroja d + Be 

resp. d + C a aj kvázi-monoenergetické spektrum z tenkého lítiového terča pri využití reakcie 

Li/ (p, n). Energetický rozsah z použitých reakcií d(40) + Be a d(40) + C bude odpovedať za-

riadeniu IFMIF a stredná energia spektra bude dosahovať hodnotu okolo 14 MeV. Kvázi-mo-

noenergetický zdroj s reakciou p + Li bude využiteľný pre meranie účinných prierezov, pričom 

terč bude využívať odkláňací magnet pre zväzok protónov vystupujúci z terča namiesto klasic-

kého hrubého hasiča zväzku.  Neutrónové pole má byť o dva rády vyššie oproti súčasným TOF 

neutrónovým zariadeniam v energetickom obore 1 až 40 MeV. Laboratórium NFS bude zame-

rané nielen na základný výskum, ale aj na vývoj detektorov, aplikácie transmutácií jadrového 

odpadu, rádiobiologické aplikácie a návrh budúcich štiepnych aj fúznych reaktorov. [76,77] 
 

 
Obr. č. 22 – Stavebné práce na zariadení SPIRAL2 GANIL v rámci fázy 1 (máj 2012) [75] 

 

SPIRAL2 je aktuálne vo výstavbe, paralelne vedľa toho prebieha návrh a vývoj podporných 

experimentálnych zariadení. Oddelenie jadrových reakcií ÚJF AV ČR sa pre svoje bohaté skú-

senosti s vývojom a prevádzkou neutrónových generátorov ako aj s experimentami na zväzkoch 

s nabitými časticami aktívne podieľa na budovaní vybraného experimentálneho zariadenia SPI-

RAL2. Pre potreby neutrónového laboratória NFS pripravilo OJR ÚJF AV ČR v rámci pro-

jektu ENSAR [78] časť podkladov pre vývoj neutrónového terča vrátane potrebných experi-

mentálnych validácií. Pre NFS boli zvažované dva koncepty terča a to ťažkovodný a berýliový. 
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Vzhľadom na skúsenosti s náročnou prevádzkou ťažkovodného prietokového terča bol zvolený 

koncept berýliového rotačného terčíka. Zároveň OJR zrealizovalo v roku 2014 podporný expe-

riment na izochrónnom cyklotróne U-120M v Řeži pre stanovenie emisného spektra neutrónov 

zdrojovej reakcie Be(p, n) využitím tenkého berýliového terča. Okrem neutrónového laboratória 

NFS bude SPIRAL2 disponovať aj ožarovacími trasami pre meranie účinných prierezov reakcií 

indukovaných protónmi aj deuterónmi. V tejto záležitosti OJR ÚJF AV ČR aktívne vyvíja pre 

SPIRAL2 sofistikovaný pneumatický transportný systém vzoriek pre potreby merania krátko-

dobých produktov reakcií pri ožarovaní vzoriek vo vákuu na zväzku s nabitými časticami. 

Je nutné podotknúť, že ak by na zariadení NFS SPIRAL2 bol za koncept neutrónového 

zdroja vzatý hrubý terč s kvapalným lítiom, laboratórium NFS by malo experimentálne mož-

nosti presne replikovať rozsah spektra IFMIF. 
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Kapitola 3  

Urýchľovačom riadený zdroj 

neutrónov NG-2 

Izochrónny cyklotrón ÚJF AV ČR v Řeži, ktorý je jedným z hlavných výskumných zariadení 

ústavu, umožnil rozvoj pridružených experimentálnych zariadení podľa aktuálneho stavu a po-

žiadaviek vedecko-výskumných programov bežiacich vo svete, do ktorých sú výskumné skupiny 

ÚJF AV ČR zapojené. Podľa konkrétneho typu požiadaviek je v súčasnosti možné využívať 

zariadenia zapojené do sústavy s cyklotrónom U-120M na produkciu rádiofarmaceutických lá-

tok, či pre meranie jadrových dát vybraných reakcií alebo ožarovanie konkrétnych materiálov. 

Možnosť využitia zväzkov nabitých častíc z izochrónneho cyklotrónu U-120M pre produkciu 

rýchlych neutrónov bola na Oddelení jadrových reakcií ÚJF AV ČR skúmaná už od konca 

sedemdesiatych rokov minulého storočia, kedy bola zahájená prevádzka pôvodného berýliového 

terča. Z pohľadu neutrónového výťažku bolo od konca deväťdesiatych rokov postupne testova-

ných niekoľko druhov terčových materiálov. Jedným z prvých vývojových článkov boli plynové 

terčíky s vysokotlakým deutériom a neskôr aj s héliom. V tú dobu dosahovali vo svete značného 

rozmachu programy orientované na technológie ADTT [79]. Aplikácie ADTT avšak predpo-

kladali výrazne vyššie neutrónové toky, než aké boli plynovými terčíkmi poskytované. A preto 

sa v ďalšej fáze vývoja terčov na OJR ÚJF AV ČR premiestnilo ťažisko záujmu na terčík 

využívajúci kvapalnú ťažkú vodu, pre ktorý sa predpokladali vyššie neutrónové toky bez nut-

nosti vysokého tlaku terčového média. Zároveň sa presunula priorita z transmutačného pro-

gramu na fúzne programy ITER a IFMIF. Pre potreby validácie existujúcich a merania nových 

aktivačných účinných prierezov boli vedľa ťažkovodného terčíka skúmané a neskôr úspešne 

využívané aj terčíky založené na pevnom lítiu a berýliu. 

V súčasnosti sú na OJR ÚJF AV ČR prevádzkované tri urýchľovačom riadené zdroje rých-

lych neutrónov a to p + D�O a p + Be zdroje bieleho spektra neutrónov a kvázi-monoenergetický 
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zdroj p + Li(C) s uhlíkovým hasičom (C) zväzku protónov. Odpovedajúce terčové stanice sa 

prevádzkovo pripojujú na trasu H– v cyklotrónovej hale a označujú ako neutrónový generátor 

NG-2. Pôvodné vývojové verzie neutrónových zdrojov boli testované a zapojené na trase H+ 

v experimentálnej hale za ohýbacím magnetom a nazývali sa neutrónový generátor NG-1, v sú-

časnej dobe sa avšak toto zapojenie už nepoužíva. Na tomto mieste stojí za zmienku aj nerea-

lizovaný projekt neutrónového generátora NG-3, ktorý predpokladal interný produkčný terčík 

neutrónov umiestnený priamo v telese cyklotrónu.  

3.1 Izochrónny cyklotrón U-120M 

Laboratórium rýchlych neutrónov cyklotrónu U-120M je tvorené cyklotrónovou halou s telesom 

urýchľovača, generátorom rýchlych neutrónov NG-2, experimentálnou halou s neutrónovým 

generátorom NG-1, spektrometrami a biofyzikálnou terčovou stanicou (viď obr. č. 23). Zdroj 

neutrónov NG-1 umožňuje pracovať so zväzkami cyklotrónu v pozitívnom režime urýchľovania 

iónov, ktorý poskytuje ióny vodíku, deutéria a hélia. Výkonný neutrónový zdroj NG-2 v nega-

tívnom režime urýchľovania iónov pracuje so zväzkom protónov s prúdom do 15 µA a energiami 

od 20 od 37 MeV a zväzkom deuterónov s prúdom do 10 µA a energiami od 11 do 19 MeV [80].  

Izochrónny cyklotrón U-120M bol uvedený do prevádzky v roku 1975. Zariadenie poskytuje 

monoenergetické zväzky nabitých častíc. Pôvodne cyklotrón urýchľoval iba kladne nabité jadrá 

vodíka, deutéria a hélia 3He a 4He, ktorých zväzky boli systémom iónooptický trás vyvádzané 

na deflektor a následne vedené do vedľajšie haly s experimentálnymi zariadeniami. Významná 

inovácia bola realizovaná v roku 1996, kedy k existujúcemu kladnému režimu urýchľovania bol 

pridaný režim urýchľovania záporne nabitých iónov vodíka a deutéria avšak vo zväzkoch s vy-

sokými intenzitami. V negatívnom režime urýchľovania sú tak urýchlené záporné ióny vyvá-

dzané z orbity podľa požadovanej energie zväzku za pomoci tenkej prebíjacej fólie z uhlíka. 

Extrahovaný zväzok je vedený do trasy H– v cyklotrónovej hale. Ďalšie inovácie prebehli na 

cyklotróne po povodniach v roku 2002. Popis telesa cyklotrónu je uvedený na obr. č. 24. 

Prúdové charakteristiky pre oba režimy cyklotrónu U-120M sú uvedené v tab. č. 14. 
 

Tab. č. 14 – Parametre zväzkov extrahovaných z cyklotrónu U-120M  [81] 

Urýchľovací režim Urýchľované častice 
Rozsah energií 

(MeV) 
Maximálny prúd 

(µA) 

Režim  
kladných iónov 

H+ 6–25 5 

D+ 12–20 5 
He� 4,, 18–52 2 
He- 4,, 24–38 5 

Režim  
záporných iónov 

H– 6–37 15 

D– 10–20 8 
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Zväzok urýchlených častíc z cyklotrónu má charakteristickú makroštruktúru a mikroštruk-

túru. Je zaostrovaný šošovkami fokuzačnej sústavy a iónovodom vyvedený na konkrétny terčík.  

   

 

3.2 Plynové terčíky NG-1 

Plynové terčíky boli vyvinuté za účelom produkcie rýchlych neutrónov pre transmutačný pro-

gram a pre neutrónovú aktivačnú analýzu. Skonštruované boli dva terčíky, jeden využívajúci 

hrubú vrstvu deutéria a druhý s hrubou vrstvou hélia. Prevádzkovo boli zapojené predovšet-

kým na trase H+ na pozícii NG-1 a teda označované ako neutrónový generátor NG-1. Ich 

prevádzku komplikovala nutnosť práce s plynom pod vysokým tlakom a s tým spojené nebez-

pečenstvo pretrhnutia terča.  

Plynová komora deutériového terča pozostávala z oceľovej valcovej trubky14 dĺžky 40 cm, 

priemeru 10 cm s hrúbkou steny 2 mm a s hliníkovým okienkom hrúbky 0,2 mm a priemeru 

2,6 cm [10]. Projekčne umožňovala použiť tlak terčového plynu až do 50 atmosfér, v praxi bola 

z bezpečnostných dôvodov volená hodnota okolo 15 atmosfér [10]. V prípade tohto terčíka bolo 

neutrónové pole merané a publikované pre reakcie p(15,8) + D� resp. d(14,1) + D�, pričom 

intenzita zväzku protónov s energiou 15,8 MeV a deuterónov s energiou 14,1 MeV dosahovala 

hodnôt maximálne do 10 nA [10]. Použitie zväzkov s vyššou intenzitou nabitých častíc by 

spôsobovalo technicko-fyzikálne problémy dané lokálnym ohrevom objemu deutéria v mieste 

depozície nabitých častíc s následným poklesom hustoty molekúl v danej oblasti15 a taktiež aj 

skladaním pulzov registrovaných udalostí od neutrónov v on-line spektrometrickej aparatúre. 

                                        
14 Terčová komora bola vyrobená z tlakovej nádoby pre plyn.  
15 Jednalo by sa o výrazný lokálny pokles hustoty molekúl D� v danej oblasti. 

Obr. č. 23 – Schéma usporiadania 
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Obr. č. 24 – Teleso cyklotrónu U-120M 
(1 – cievka magnetu, 2 – pólové nástavce magnetu, 3 – 

urýchľovacia komora, 4 – extraktor záporných iónov, 5 – 
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Vzhľadom na požiadavku použitia zväzku nabitých častíc s nízkou intenzitou (rádovo jednotky 

nanoampérov) nebolo nutné terčovú komoru za prevádzky aktívne chladiť. Spektrá neutrónov 

oboch reakcií emitovaných pod uhlom 0° boli stanovené scintilačnou stilbénovou sondou s vhod-

nou n–	 diskrimináciou a s korekciou na príspevok od neutrónového pozadia stanoveného me-

raním v šedom tieni. Zmerané spektrá boli porovnané s neutrónovými spektrami reakcií p + Be 

a d + Be pre odpovedajúce energie neutrónov. Z experimentálnych výsledkov vyplynula výhoda 

neutrónových polí produkovaných v reakciách nabitých častíc na deutériovom terčíku z dôvodu 

tvrdšieho neutrónového spektra oproti spektrám z reakcií p/d + Be [10]. Z toho faktu pramenila 

výhoda využitia reakcie p + D pre použitie v biofyzikálnych aj analytických aplikáciách, pokiaľ 

by bola vyriešená záležitosť so získaním neutrónového zväzku vysokých intenzít. 

V prípade plynového terčíka využívajúceho hélium ako produkčný materiál neutrónov sa 

jednalo o komoru dĺžky 18 cm opäť s hliníkovým vstupným okienkom16 hrúbky 0,2 mm, ktoré 

oddeľovalo plyn od vákua cyklotrónovej trasy [82]. Hélium dosahovalo tlak 20 atmosfér a po-

dobne ako v prípade deutériového terčíka, komora nevyžadovala aktívne chladenie z dôvodu 

použitia nízkej intenzity deuterónov. Pre štúdium neutrónového poľa reakcie d(17) + He-  bola 

využitá scintilačná sonda NE-213 a technika merania za tieniacim blokom pre odčítanie prí-

spevku neutrónov rozptýlených od stien cyklotrónovej haly [82]. Získané neutrónové spektrá 

tvarovo pripomínali gaussián, čím sa naviac podobali spektru reakcie d + Li, ktorá bude využitá 

v zariadení IFMIF pre testy fúznych materiálov. 

Základné charakteristiky reakcií p + D a d + D skúmaných využitím neutrónových zdrojov 

založených na plynových terčoch uvádza kapitola 2 v tab. č. 2 a tab. č. 3. 

3.3 Ťažkovodná terčová stanica 

Štúdium reakcie p + D využitím terča s hrubou vrstvou plynu a samotné meranie spektra 

reakcie p(15,8) + D� boli prvotným krokom k vývoju urýchľovačom riadeného intenzívneho 

zdroja rýchlych neutrónov pri cyklotróne U-120M. Pôvodný deutériový terčík z roku 1997 

umožňoval použiť zväzok nabitých častíc iba s nízkou intenzitou, čo pre výskumný program 

ADTT bolo nevyhovujúce a tak potreba vyšších neutrónových tokov viedla k hľadaniu alter-

natívneho spôsobu produkcie intenzívneho zväzku rýchlych neutrónov v reakcii p + D. Ako 

vhodný kandidát pre produkciu poľa s vysokým tokom rýchlych neutrónov bola na OJR ÚJF 

AV ČR zvolená ťažká voda D�O. Pri skúmaní možností využitia reakcie p + D�O(liquid) pre 

produkciu rýchlych neutrónov a zároveň zostrojenia neutrónového generátora postaveného na 

terčovej stanici plnenej kvapalným médiom bolo postupne zostavených niekoľko testovacích 

verzií terčíkov. Spočiatku boli zapojené ako neutrónový generátor NG-1 v experimentálnej hale 

za deflektorom, v neskorších fázach vývoja pri testovaní na zväzkoch s vysokými intenzitami 

boli posledné verzie realokované priamo do cyklotrónovej haly na trasu za prebíjaciu uhlíkovú 

fóliu ako neutrónový generátor NG-2.  

                                        
16 Neskôr boli ako materiál okienka testované aj W a Ta, ktoré vykazujú väčšiu mechanickú pevnosť. 
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Prvá vývojová verzia ťažkovodného terčíka založeného na reakcii p + D�O pozostávala len 

zo samotnej komory s uzavretým objemom vody17 bez možnosti prietoku a aktívneho chladenia. 

Na strane k zväzku nabitých častíc mala tenké hliníkové okienko pre oddelenie kvapalného 

média od vákua cyklotrónu, strana od zväzku nabitých častíc bola avšak tvorená sklenenou 

stenou, čo bolo nevyhnutné pre pozorovanie javov prebiehajúcich v objeme ťažkej vody pri 

dopade zväzku protónov pomocou televíznej kamery. I napriek tomu, že životnosť elektroniky 

kamery v neutrónovom poli bola pomerne krátka, už prvé záznamy jasne ukázali, že pri inter-

akcii protónového zväzku s objemom ťažkej vody dochádza v terčovej komore k významnej 

produkcii bublín.  
 

 

Obr. č. 25 – Vývojový prototyp prietokového terčíka s ťažkou vodou 
(A – prevádzka bez produkcie bublín pri vypnutom zväzku protónov, B – produkcia bublín v ťažkej vode pri 

dopade protónového zväzku) 
 

Pre pochopenie javu okolo vzniku bublín v ťažkej vode bolo nutné skonštruovať ďalší pro-

totyp terčovej stanice, ktorý umožňoval prietok vody ožarovacou komorou terča. Zadná strana 

terčovej hlavy i naďalej využívala stenu zo skla, aby bolo možné sledovať procesy interakcie 

protónového zväzku s vodou pri zmene parametrov nielen zväzku ale aj prietoku terčového 

média. Pri nízkych intenzitách protónového zväzku boli vznikajúce bubliny odvádzané mimo 

terčovú hlavu prúdom tečúcej vody, avšak pri vyšších prúdoch protónov dochádzalo ku kumu-

lácii bublín v terčovej komore. Pri vyšších prúdoch protónov sa v malom objeme ťažkej vody 

deponoval tepelný výkon rádovo desiatok až stoviek wattov18, čo mohlo spôsobovať vznik par-

ných bubliniek. Dostatočné chladenie pretekajúcej vody by tento proces malo vykompenzovať 

a vznik bublín tak potlačiť. Ukázalo sa ale, že vedľa vzniku malých parných bublín má domi-

nantný príspevok disociácia molekúl D�O práve vplyvom protónov za vzniku plynného deutéria 

D� a kyslíka O�. Tento efekt bol dobre pozorovateľný kamerou v režimoch pri prechode medzi 

                                        
17 Ťažká voda bola pre neutrónový generátor zakúpená od Ústavu jadrového výskumu a. s. v Řeži, kde 
je využívaná na pracovisku reaktora LR-0. 
18 Napr. pre prúd �� = 15 μA a energiu zväzku �� = 37 MeV sa v malom objeme ťažkej vody uvoľní 

výkon cca. 550 W. 
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zapnutým a vypnutým zväzkom protónov na terčíku (viď obr. č. 25). Proces vzniku bublín bol 

skúmaný v priebehu niekoľkých technických testov na zväzku za súčasných zmien teplôt, tla-

kov a prietokových množstiev na vstupe a výstupne terča. Nakoniec sa podarilo nájsť optimálny 

prevádzkový režim s výrazne potlačenou produkciou bubliniek v terčovej hlave pre konkrétne 

hodnoty vstupno-výstupných 

parametrov. Na obmedzenie prí-

tomnosti zostávajúcich bubli-

niek bol do okruhu terčového 

média zapojený kompenzátor 

objemu kombinovaný s odlučo-

vačom plynových bublín. 

Finálna verzia ťažkovodnej 

terčovej stanice bola vybudo-

vaná s ohľadom na zapojenie 

k ožarovacej trase H
– a úspešne 

využívaná od roku 2002. V prí-

pade tvaru terčovej hlavy sa pre-

šlo od kruhového profilu k štvor-

covému19
 s prierezom 6,5 cm ×

6,5 cm a s duralovým plášťom20. 

Komôrka s ťažkou vodou má už 

avšak vnútorný profil valcový 

s priemerom 2,6 cm a hrúbkou 

1,6 cm. Množstvo ťažkej vody 

predstavuje dostatočne hrubú 

vrstvu pre úplné zastavenie pro-

tónového zväzku s energiou 

37 MeV. Objem ťažkej vody je 

oddelený od vákua cyklotrónu 

vstupným okienkom z 40 µm 

tenkého tantalu. Okrem komory 

s D�O pozostáva terčová stanica 

z valcovej Faradayovej elektródy pre meranie prúdu nabitých častíc na terči, turbopumpy na 

hlboké vákuum, cirkulačného čerpadla, odlučovača vznikajúcich bublín, tlakového expandéru, 

                                        
19

 Tvar terčovej hlavy bol daný požiadavkami transmutačného programu, v rámci ktorého sa rýchlymi 

neutrónmi z reakcie p + D�O ožarovali uránové blankety.  
20

 Bez akejkoľvek sklenenej steny. 

Obr. č. 27 – Detail telesa ťažkovodnej terčovej stanice 
(1–kvadrupólové magnety, 2–diagnostika zväzku nabitých častíc, 3– prípojky 

k rotačnej výveve a turbopumpe na hlboké vákuum, 4–trubica okruhu s ťažkou 

vodou, 5–terčová komora, 6–držiak vzoriek) 

Obr. č. 26 – Schéma zapojenia D2O-terčovej stanice NG-2 
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dvoch uhlíkových kolimátorov21 s priemermi 20 mm a 12 mm, chladiacej jednotky s etanolovým 

okruhom a zásobníkom ťažkej vody, diagnostiky zväzku, z diaľkového systému ovládania a nú-

dzového ochranného systému. Zjednodušená schéma zapojenia stanice je uvedená na obr. č. 26. 

Detail telesa terčovej stanice je zobrazený na obr. č. 17 a záber na prevádzkovú verziu vrátane 

chladiaceho a vákuového systému je na obr. č. 28. V štandardnom režime ako p(37) + D�O 

zdroj rýchlych neutrónov sú prevádzkové parametre nasledujúce a síce rýchlosť prietoku ťažkej 

vody 0,5 l min⁄ , tlak kvapaliny na vstupe do terča 3 atmosféry, tlak na výstupe 1,8 atmosféry, 

teplota vody na vstupe 20 °C a na výstupe 22 °C a teplota chladiaceho etanolu 5 °C. Všetky 

uvedené parametre sú v priebehu experimentu sledované využitím čidiel Gir-2001 Greisinger 

[83] a zaznamenávané na PC. Obe clonky sú pripojené na chladiaci vodný okruh cyklotrónu 

U-120M. Teleso terčíka, ovládacia jednotka aj chladiaci systém sú izolované od zeme cyklotrónu 

pre zaistenie presného merania prúdu protónov na terči aj na oboch clonách. Detail telesa 

prevádzkovej verzie ťažkovodnej stanice je vyobrazený na obr. č. 27 a jej celkové zapojenie 

vrátanie chladiacich a vákuových systémov je zachytené na obr. č. 28. 

Čo sa týka fyzikálneho hľa-

diska, tak pri použití neutró-

nového zdroja založeného na 

reakcii p + D�O môžu protóny 

primárneho zväzku interago-

vať nielien s jadrami deutéria, 

ale aj s kyslíkom. Avšak pre 

energetické rozsahy protónov, 

ktoré sú izochrónnym cyk-

lotrónom poskytované (do 

37 MeV), dosahuje účinný 

prierez interakcie D(p, n)2p 

rádovo vyšších hodnôt než 

v prípade reakcií O(p, �n). Na-

viac trojčasticový rozpad 

D(p,n)2p sa vyznačuje ener-

giou reakcie −2,22 MeV a prahom 3,34 MeV, zatiaľ čo reakcia O�0 (p, n) F�0  má hodnotu reakč-

nej energie −16,20 MeV s prahom 17,22 MeV [12]. Pri použití hrubého terčíka, čo je prípad aj 

ťažkovodného prietokového terčíka na ÚJF AV ČR, dochádza postupne k degradácii protóno-

vého zväzku pri prenikaní hrubou vrstvou vody až do jeho úplného zastavenia. Pri tomto jave 

sú neutróny produkované v reakciách indukovaných protónmi s energetickým rozsahom od 

                                        
21 Obe kolimačné clonky boli pôvodne zhotovené z tantalu a neskôr zo železa. Pre obmedzenie príspevku 
nízkoenergetických neutrónov z reakcií (p,n) na materiáloch kolimátorov sa nakoniec prešlo k uhlíku, 
ktorého prahové energie (p,xn) reakcií začínajú na energii 19,6 MeV [12] a samotné reakcie majú nízke 
hodnoty účinného prierezu. 

Obr. č. 28 – Prevádzková verzia D2O-stanice neutrónového 

generátora NG-2 na ÚJF 
(zľava: chladiaca jednotka kombinovaná s plničkou ťažkej vody, odlučovač bubliniek 

a teleso produkčného terča s podpornými vákuovými systémami) 
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���� do �������, pričom emisné spektrá neutrónov sú integrované a vzniká tak plne rozvinuté 

spojité (biele) spektrum neutrónov. 

Z pohľadu využitia je ťažkovodná stanica zapojená do sústavy s cyklotrónom U-120M ako 

intenzívny zdroj bieleho spektra neutrónov pri využití produkčnej reakcie p(37) + D�O. Posky-

tuje neutrónové pole v rozsahu do 34 MeV a s hustotou toku neutrónov rádu 10�� neut. cm
�s
� 

vo vzdialenosti 3 mm od terčovej hlavy. Spočiatku bola využívaná pre program ADTT, kon-

krétne v projekte SPHINX [84], ktorý bol zameraný na oblasť vývoja reaktorov s roztavenými 

soľami Generácie IV. Postupom času sa avšak stala významným zariadením pre experimen-

tálnu simuláciu IFMIF ekvivalentného spektra22, hlavne z pohľadu využitia pre integrálne va-

lidácie účinných prierezov knižníc23 rozširovaných v rámci fúznych programov a validácie účin-

ných prierezov ocelí Eurofer. Intenzívne spektrum reakcie p + D�O je zároveň užitočným ná-

strojom pre skúmanie odolnosti elektronických súčiastok vyvíjaných pre detekčné systémy, ako 

príklad možno uviesť detektory radiačného monitoringu pre experimenty v CERN. 

3.4 Berýliová terčová stanica 

Intenzívne zdroje so spojitým spektrom rýchlych neutrónov sú vo svete založené predovšetkým 

na reakciách indukovaných deuterónmi, prípadne protónmi, na hrubých terčoch z berýlia. Tieto 

zdroje sa využívajú hlavne pre biomedicínske a rádioterapeutické účely. Častokrát sú projek-

tované na produkciu neutrónových polí do energie 20 MeV a prednostne využívajú reakciu d +

Be a len v ojedinelých prípadoch reakciu p + Be. 

Na ÚJF AV ČR bol prvý berýliový terčík využívaný ešte v sedemdesiatych a osemdesiatych 

rokoch minulého storočia v rámci vojenského výskumného programu zameraného na rádiopro-

tekciu živých tkanív pred účinkami žiarenia neutrónov24. Vojenský program bol ukončený 

v roku 1990 a vtedajšia terčová stanica bola v priebehu deväťdesiatych rokov vyradená z pre-

vádzky. Odklon od produkcie neutrónov v reakciách nabitých častíc s berýliom bol daný zdra-

votným rizikom, ktoré je spojené s toxicitou samotného berýlia. Berýlium a jeho zlúčeniny sú 

zaradené medzi potenciálne karcinogénne látky a sú podozrivé z karcinómu pľúc25 a pečene. 

Na OJR ÚJF AV ČR sa ťažisko záujmu následne presunulo na mnoho rokov na produkciu 

neutrónov na deutériu a ťažkej vode. Zmenou právno-zdravotných a bezpečnostných nárokov 

na používanie berýliových materiálov na počiatku dvadsiateho prvého storočia došlo k možnosti 

projektovať terčové stanice tohto typu aj pre vysoké výkony zväzku. A tak bola naprojektovaná 

nová terčová stanica s hrubým Be-terčom26, jej prvá prevádzka bola realizovaná v roku 2007. 

                                        
22 Pokryla rozsah intenzívnej zložky neutrónového spektra zariadenia IFMIF. 
23 Napr. knižnica EAF-2007. 
24 V rámci vojenského programu bol sledovaný vplyv zväzku neutrónov na tkanivá psov (nemecký ov-
čiak) a myší.  
25 U ľudí pracujúcich s berýliom, hlavne ak sa jednalo o opracovávanie berýliovej rudy s pravdepodob-
nosťou uvoľňovania prachových častíc, bola popísaná choroba berylka. 
26 Berýlium bolo dodané českou spoločnosťou Metalimex [114]. 
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Vzhľadom na pretrvávajúce obavy na zdravotné riziko pri manipulácii s berýliom bola nová 

berýliová stanica využívaná pre neutrónové experimenty len ojedinele a v programoch požadu-

júcich vysoké neutrónové toky sa naďalej aktívne využíval ťažkovodný terč so zdrojovou reak-

ciou p + D�O. Podobne ako väčšina na berýliu založených neutrónových zdrojov bola nová 

berýliová stanica používaná so zväzkom nabitých častíc v obore len do 20 MeV, na ÚJF bola 

využívaná reakcia p + Be. Vzhľadom na použitie zdrojovej reakcie p(20) + Be bolo neutrónové 

spektrum prevzaté z publikácie PTB Braunschweig stanovené metódou time-of-flight [14]. 

V rámci vývoja novej ter-

čovej stanice boli postupne 

zostrojené dva berýliové 

terče. Prvý berýliový terč bol 

zamýšľaný ako alternatíva 

k ťažkovodnej stanici pre oža-

rovacie testy uránového blan-

ketu vo výskumnom pro-

grame ADTT [79]. Tým bol 

daný štvorcový prierez terčo-

vej hlavy rozmeru 5,2 cm ×

5,2 cm, pretože blanket kon-

štrukčne obsahoval otvor 

štvorcového prierezu, do kto-

rého sa teleso hlavy pri expe-

rimente zasunulo. Samotný 

berýliový terčík v prvej vývojovej verzii stanice mal tvar valčeka priemeru 2,5 cm a výšky 

1 cm, pričom stena (podstava) od zväzku nabitých častíc bola za prevádzky omývaná chladia-

cim liehom. Z fyzikálneho hľadiska sa jednalo o hrubý terčík s úplným zastavením zväzku 

protónov produkovaných cyklotrónom U-120M. Konštrukčne však terčík trpel technickým ne-

dostatkom v podobe príliš dlhého faradayového valca, čo pri prípadných fluktuáciách osi pro-

tónového zväzku skresľovalo hodnoty prúdu meraného na terči. 

Druhá verzia terčovej stanice (viď obr. č. 29) využíva ako terčík disk berýlia s priemerom 

5 cm a hrúbky 8 mm, čo teoreticky umožňuje produkovať biele spektrá v reakcii p + Be až do 

energií protónov 36 MeV [85]. Na strane od zväzku protónov a čiastočne aj po obvode je berý-

liový disk za prevádzky chladený vrstvou etanolu s teplotou 5 °C. Štyri milimetrová vrstva 

chladiva je od vzduchu okolitého prostredia oddelená tenkou vrstvou tantalu (0,05 mm). Vzhľa-

dom na fakt, že chladivo sa dostáva do fyzického styku s berýliom, je terčová stanica vybavená 

vlastnou chladiacou jednotkou spolu so zásobníkom chladiva. Súčasťou telesa terčovej stanice 

je mimo iné turbomolekulárna výveva pre hlboké vákuum, pričom pred jej samotným uvede-

ným do prevádzky sa k telesu pripojuje externá rotačná výveva pre nízke vákuum. Zväzku 

nabitých častíc, ktorý je privádzaný na terčík, stoja v ceste dva uhlíkové kolimátory. V tesnej 

Obr. č. 29 – Prevádzková verzia Be-terčovej stanice 

neutrónového generátora NG-2 
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blízkosti cloniek sú umiestnené posuvné mechanizmy pre zasunutie tienidiel s vrstvou wil-

lemitu, na ktorých sa po zasunutí do osi zväzku rozsvieti stopa a tým je možné sledovať tvar 

zväzku a odchýlku optickej osi od geometrickej. Systém optickej kontroly zväzku tesne pred 

vstupom na terč sa využíval v dobe vývoja terčovej stanice, kedy sklenenými priezormi a dvomi 

kamerami sa sledoval profil a poloha zväzku. Pre krátku životnosť kamier v neutrónovom poli 

sa v neskorších fázach využitia terčovej stanice upustilo od vizuálnej kontroly osi zväzku pri 

jeho nastavovaní na terč. 

Za prevádzky je na elektródu terča privádzané vysoké napätie (−700 V) a merajú sa prúdy 

nabitých častíc na terči aj na oboch uhlíkových clonách (priemeru 25 mm a 14 mm), ďalej je 

sledovaná teplota a tlak liehu na vstupe a výstupe terča. Prevádzkové tlaky liehu na vstupe 

resp. výstupe nadobúdajú hodnôt 0,05 a 3 bary a v prípade teplôt na vstupe a výstupe sa jedná 

o hodnoty 2,5 a 5 °C. Čo sa týka berýlia, tak jeho teplota tavenia má hodnotu 1 287 °C [86]. 

Terčová stanica s berýliom bola po uvedení do prevádzky v roku 2007 používaná ojedinele 

pre riziko kontaminácie s berýliom uvedené vyššie a s využitím energií zväzkov nabitých častíc 

len do 20 MeV. V takom prípade pri prúde protónov 15 µA produkuje zdrojová reakcia biele 

spektrum neutrónov so spektrálnym výťažkom 1,2 × 10�� n sr
� v doprednom smere [4,80]. Od-

povedajúce neutrónové polia produkčných reakcií p/d + Be neboli explicitne určované, na-

miesto toho boli prevzaté z merania na obdobnom výskumnom zariadení v Nemecku [14]. 

Hlavnou náplňou využitia tohto neutrónového generátora na ÚJF AV ČR bola validácia účin-

ných prierezov neutrónových reakcií27 na Cr, Cu, W, Ta a Zr [1,2,87] pre knižnicu EAF-2007 

[88] a ožarovacie experimenty s podkritickým súborom Blažka v programe ADS [89]. V rámci 

validácie jadrových dát a testov odolnosti materiálov voči intenzívnym neutrónovým poliam 

sa až do roku 2012 prednostne využíval neutrónový zdroj na báze ťažkej vody a to aj napriek 

jeho technickej náročnosti na obsluhu. Pravdou ale je, že v prípade zdrojovej reakcie p + Be je 

základným nedostatkom absencia empirických informácií o spektrálnom zložení v energetickom 

obore nad 20 MeV. Až v roku 2012 boli zrealizované experimenty na stanovenie neutrónového 

poľa p(35) + Be produkovaného pri interakcii 35 MeV protónov s hrubou vrstvou berýlia. 

Z pohľadu náročnosti na obsluhu je prevádzka berýliovej terčovej stanice jednoduchšia, avšak 

za predpokladu, že nenastane havária s poškodením samotného terčíka28. Ďalším faktom, ktorý 

nahrával potrebe získať skúsenosti s využitím berýliovej stanice, bola a je plánovaná projektová 

inštalácia nového výkonného urýchľovača TR-24 ÚJF AV ČR29, čím sa úloha experimentálneho 

štúdia produkcie neutrónov na hrubých berýliových terčoch stala krajne aktuálnou. 

                                        
27 Integrálna validácia účinných prierezov do 18 MeV. 
28 Hypotetická havária s nebezpečenstvom rozprášenia časti berýliového terča by spôsobila zamorenie 
iónooptickej trasy cyklotrónu. Pritom by došlo k narušení vákua cyklotrónu a k jeho odstaveniu. 
29 Novo budovaný urýchľovač TR-24 bude poskytovať zväzky protónov s premenlivou energiou od 
12 MeV do maximálne 24 MeV, čo je síce podstatne menej než v prípade 37 MeV zväzkov z cyklotrónu 
U-120M, jeho hlavná výhoda bude ale spočívať vo vysokých prúdoch urýchľovaných častíc (až do �� =
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Vzhľadom na použitie hrubého terčíka je vedľa ťažkovodnej stanice i berýliová stanica vý-

znamným zdrojom neutrónového poľa s bielym spektrom neutrónov. Stanica je síce naprojek-

tovaná a označovaná ako generátor rýchlych neutrónov s nastaviteľnou energiou, ale pri využití 

zdrojovej reakcie p(35) + Be umožňuje experimentálne simulovať hlavnú časť neutrónového 

spektra zariadenia IFMIF. Projekt potrubnej pošty Oddelenia jadrových reakcií so zameraním 

na validáciu účinných prierezov v obore do 33 MeV je naviazaný na berýliovú stanicu. A po-

dobne aj program testu radiačnej odolnosti elektroniky pre kalorimeter v experimente Atlas 

CERN je možné transformovať z ťažkej vody na berýlium. 
 

   
Obr. č. 30 – Otvorená hlava berýliovej terčovej stanice 

 

Prevádzka terčovej stanice s využitím 35 MeV zväzku protónov sa napohľad zdala byť 

nenáročnou. Že sa nejedná o úplne bezproblémovú záležitosť sa ukázalo pri revízii berýliového 

valčeka po otvorení telesa terčovej stanice. Na strane berýlia smerom k zväzku nie je situácia 

nejak zaujímavá, na povrchu berýlia bola pozorovaná stopa po naparení olejových pár z rotač-

nej vývevy v mieste dopadu zväzku nabitých častíc. Ani kontaminácia uhlíkových kolimátorov 

z prípadne odpareného berýlia nebola preukázaná. Úplne inak ale situácia vypadá na strane 

berýlia omývanej liehom (viď obr. č. 30), kde sú pozorované dva efekty. Jednak je to pravde-

podobne erózia berýliového terčíka pretekajúcim liehom, vplyvom ktorého vznikajú na povrchu 

berýlia šedé nánosy zrejme z nejakej prímesi prítomnej v chladiacom liehu. Nánosy sú dobre 

rozoznateľné hlavne v oblasti hrebeňových kanálikov rozvodného systému, kde sa zadržiava 

lieh aj po odstavení napájania obehového čerpadla. Druhým pozorovaným javom je vznik 

                                        
300 µA) a v reakciách na (rotačnom) berýliovom terči so schopnosťou produkovať neutrónové polia 
vysokých intenzít.  
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výčnelku30, ktorého mechanizmus vzniku zatiaľ nie je známy, vzhľadom pripomína avšak na-

tavený povrch. K taveniu berýlia by avšak nemalo dochádzať, pretože teplota tavenia má 

hodnotu 1 287 °C [86], čo pri výkonoch zväzkov na cyklotróne U-120M nemožno pre berýlium 

dosiahnuť.31 Oba uvedené javy pozorované po experimente so zdrojovou reakciou p(35) + Be 

nie sú známe z iných urýchľovačom riadených neutrónových zdrojov. 

3.5 Lítiová terčová stanica 

Tretia terčová stanica vyvinutá na Oddelení jadrových reakcií ÚJF AV ČR využíva terčík 

z izotopicky obohateného lítia Li/ . Finálna verzia neutrónového generátora s reakciou p + Li 

bola nasadená do experimentov v roku 2008. Podobne ako v prípade berýlia, je lítium pred-

nostne používaným terčovým materiálom v neutrónových zdrojoch založených na urýchľova-

čoch nabitých častíc. I samotný projekt zariadenia IFMIF počíta s využitím lítiového terča. 

V prvotnom projekte lítiového terča na ÚJF AV ČR sa predpokladalo využitie hrubej vrstvy 

lítia, ktorá mala byť ostreľovaní zväzkom deuterónov32 pre produkciu spojitého spektra neut-

rónov. Pri izbovej teplote 20 °C je lítium mäkký kov s teplotou topenia 180,54 °C [86]. V ex-

perimente na zväzku nabitých častíc s prúdom jednotiek mikroampérov by hrubý terčík nebolo 

možné účinne chladiť tak, aby terč zostal v pevnej fáze, dochádzalo by k lokálnemu taveniu 

objemu lítia v mieste depozície zväzku nabitých častíc. S tým súvisia hustotné zmeny v objeme 

lítiového terčíka a fluktuácie v intenzite produkovaného neutrónového poľa. Preto bol uvažo-

vaný koncept terča s kvapalným lítiom nahrievaným na teplotu 200 °C. Dôležitým faktom pri 

práci s lítiom je jeho nestabilita na vzduchu v dôsledku reakcie so vzdušnou vlhkosťou a tým 

daná nutnosť práce vo vhodnej ochrannej atmosfére. Pri pokusoch s prípravou lítia v kvapalnej 

fáze ohrievaním bolo pozorované, že jeho zahriatím nad 200 °C vzniká hustá kvapalná látka33, 

ktorá v dusíkovej ochrannej atmosfére horí modrým plameňom. Technický návrh s takýmto 

kvapalným terčom v sebe zahrňoval komplikácie a príprava kvapalného lítia v ochrannej at-

mosfére sa tiež nejavila ako bezpečná. A tak bol projekt s hrubým kvapalným lítiovým terčom 

zavrhnutý. Avšak lítium, ako materiál terča pre produkciu rýchlych neutrónov, bolo aj naďalej 

uvažované. 

Pri druhom návrhu terčovej stanice s lítiom sa pozornosť sústredila na zdroj kvázi-monoe-

nergetických neutrónov. Takýto zdroj neutrónov založený na interakcii p + Li vyžaduje tenký 

terč, v ktorom protónový zväzok stratí iba malú časť svojej energie a teda produkčné reakcie (p, �n) prebiehajú v podstate pri jednej energii protónov, presnejšie v úzkom intervale energií 

                                        
30 Chemická analýza výčnelku vznikajúceho na Be-terči zatiaľ nebola vykonaná. Gama-spektrometrické 
meranie na HPGe detektore potvrdilo prítomnosť rádioaktívneho berýlia 7Be. 
31 Nie je taktiež vylúčené, že sa jedná o formu sweellingu terčíku, ktorý je na experimente sýtený jadrami 
vodíka rýchlosťou 6 × 10�� s��. 
32 Identická zdrojová reakcia ako v prípade IFMIF, avšak s polovičnou hodnotou energie bombardujúcich 
častíc. 
33 Podobnej konzistencie ako včelí med. 
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protónov. Pritom vzniká spektrum s výrazným píkom na jednej hlavnej energii neutrónov 

a teda je možné vykonávať meranie pre jednu energiu neutrónov. Kým ťažkovodná a berýliová 

stanica so svojimi spojitými spektrami umožňujú napr. vykonávať integrálnu validáciu účin-

ných prierezov v danom energetickom intervale, tak kvázi-monoenergetické spektrum zo stanice 

s tenkým lítiovým terčom umožňuje priamo merať hodnotu účinných prierezov pre konkrétnu 

energiu. Pri projektovaní stanice s tenkým terčom je nutné mať na pamäti to, že v tenkom 

terči sa zachytí len malé množstvo protónov z primárneho zväzku, rádovo jednotky percent, 

a zvyšok zväzku prenikne skrz terčík. Na OJR bol zvolený koncept použitia degradéra zväzku 

nabitých častíc v podobe širokej vrstvy uhlíka s hrúbkou 10 mm, v ktorej sa zväzok nabitých 

častíc zastaví ionizačnými stratami. Pri tom sa v tomto tzv. hasiči deponuje všetka zostávajúca 

energia primárneho zväzku a preto je nutné ho intenzívne chladiť. Z fyzikálneho hľadiska majú 

reakcie C(p, �n) vysoké prahy reakcií začínajúc pri 19,6 MeV [12], čo z pohľadu neutrónového 

príspevku neovplyvní kvázi-monoenergetický pík. Neutróny uvoľnené z uhlíkovej doštičky 

v spektre predstavujú len spojité podpíkovské pozadie. Produkčný terč je štandardne tvorený 

kovovou lítiovou fóliou hrúbky 2 mm a priemeru 30 mm a chladený je po obvode vedením 

tepla do držiaku. Projekt terčovej stanice ÚJF s tenkým lítiom bol inšpirovaný obdobným 

zariadením v Japonsku na ústave CYRIC [47]. Lítiová stanica bola uvedená do prevádzky 

v roku 2008. 

Terčová stanica s tenkým 

lítiom (obr. č. 31) sa na ÚJF 

používa pre produkciu kvázi-

monoenergetických spektier 

neutrónov v energetickom roz-

sahu 18 MeV až 35 MeV s po-

lošírkou píku zhruba 2,5 MeV. 

Hustota toku píkových neut-

rónov vo vzdialenosti 5 cm od 

terča je 3 × 10. cm
� s
� pre 

protóny s energiou 30 MeV a 

prúdom 3 µA [2,87]. Podpí-

kovské pozadie neutrónov po-

chádza z reakcií na lítiu do 

vyšších excitovaných stavov a 

z uhlíkového degradéra zväzku 

protónov. Neutrónový zdroj slúži hlavne na meranie excitačných funkcií účinných prierezov 

v odpovedajúcom energetickom rozsahu. Využitím tohto zdroja boli na OJR ÚJF AV ČR 

merané účinné prierezy zložiek ocele Eurofer-97 [3]. Aktuálne prebiehajú merania účinných 

prierezov reakcií vedúcich na produkciu plynov v konštrukčných materiáloch pre termojadrové 

Obr. č. 31 – Lítiová terčová stanica s pripojenou koncovkou 

potrubnej pošty 
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reaktory ako aj validácia účinných prierezov knižnice EAF-2010. Použitie pneumatického tran-

sportného systému s dobou letu vzorky približne sedem sekúnd umožňuje merať aj účinné 

prierezy krátkožijúcich aktivačných produktov. Vďaka presne definovanej energii kvázi-mono-

energetických neutrónov možno použiť tento zdroj aj pre testy novo vyvíjaných detekčných 

aparatúr či pre vývoj experimentálnych detekčných metodík na izochrónnom cyklotróne 

U-120M (napr. metóda time-of-flight pre neutróny). 

Stanica pozostáva z odnímateľnej prenosnej komory (anglicky označovanej ako „dog-box“), 

hlavnej terčovej komory, kam sa do pracovnej pozície zasúva terčík na experimente, sústavy 

dvoch kolimátorov s priemermi 18 a 8 mm a troch nôh pre presné nastavenie výšky osi terčovej 

stanice. Clony sa pripojujú na okruh chladiacej vody cyklotrónu. Držiak lítiovej fólie a zadná 

strana uhlíkovej doštičky sú chladené etanolom na teplotu 12 °C zo samostatnej chladiacej 

jednotky. Na experimente sa sleduje vákuum v terčovej stanici a merajú sa teploty a tlaky 

liehu na vstupe a výstupe stanice ako aj jeho prietoková rýchlosť. Po poslednej technologickej 

inovácii sa termočidlom sleduje aj teplota lítiovej fólie. Pôvodne bola terčová stanica prevádz-

kovaná s prúdom protónov do 4 µA, tento konzervatívny prístup bol zvolený pre obmedzenie 

rizika prepálenia Li-fólie34. Vďaka sledovaniu teploty nainštalovaným termočidlom sa bezpečne 

podarilo zvýšiť intenzitu protónového zväzku strieľaného na terčík až na hodnotu 8 µA. 

Z technického hľadiska vyžaduje lítiová stanica zvláštnu prípravu pred experimentom, čo 

je špecifikom použitého terčového materiálu. Pre každý experiment s reakciou p + Li/  je pou-

žitá nová lítiová fólia s vysokým obohatením Li/ . Specifická prípravná fáza je daná nežiaducou 

interakciou lítia so vzdušnou vlhkosťou. Zásoby lítiových fólií sú konzervované v petroleji, 

ktorý bráni prístupu vzduchu. V rámci experimentálnej prípravy v prípravni terčov sa z terčo-

vej stanice odmontuje uzatvárateľná komora s držiakom terča a pripojí sa k digestoru, v ktorom 

sa vymení vzduch za ochrannú argónovú atmosféru. Následne sa prenosná komora terča 

otvorí, napustí sa atmosférou z digestora a držiak terča sa zasunie do digestora. Lítiová fólia 

po vybratí z uzatvárateľnej plechovky s petrolejom sa osuší hrubými papierovými obrúskami. 

Pretože lítiové fólie dodané z Ruska majú priemer 4 cm, avšak priemer terčového držiaku činí 

3 cm, je potrebné vystrihnúť terčík požadovaného rozmeru a ten následne nasadiť na držiak 

a uzamknúť. Držiak osadený terčíkom sa zasunie späť do prepravnej komory, zaaretuje sa jeho 

pozícia a uzavrie vzduchotesný uzáver komory. Ku komore sa pripojí rotačná výveva pre vy-

tvorenie vákua na ochranu lítiovej fólie. V ďalšom kroku sa prenosná komora terča odpojí od 

digestora a nasadí naspäť na terčovú stanicu, pričom čerpanie a kontrola vákua pokračuje 

trvale ďalej. Táto prípravná fáza sa obvykle realizuje pol až jeden deň pred experimentom. Na 

experimente sa lítiová stanica pripojí na iónovod a pokračuje čerpanie vákua. Po experimente 

sa stanica demontuje a presunie do prípravni terčov, i naďalej sa udržuje pod vákuom. Na 

druhý až tretí deň po experimente sa ožiarený terčík vyberie zo stanice. Jedná sa o obdobnú 

procedúru ako v prípade prípravy a osadenia čerstvej fólie. Ožiarený terčík sa v ochrannej 

                                        
34 V rámci vývoja stanice bol vykonaný aj test na prepálenie terčovej fólie z lítia. 
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argónovej atmosfére odstráni z držiaka a vloží do nádoby s petrolejom a premiestni do olove-

ného trezoru v laboratóriu gama-spektrometrie. Ožiarený lítiový terčík zafixovaný v držiaku 

a po vybraní z držiaku je zobrazený na obr. č. 32 vľavo. Na obr. č. 32 pravo je možné pozorovať 

stopu na terčíku po protónovom zväzku, stopa vzniká napálením pár z rotačnej vývevy pri 

dopade protónov. Približne jeden až dva mesiace po experimente35 je vykonané gama-spektro-

metrické meranie použitého lítiového terčíka na polovodičovom HPGe detektore. Účelom je 

stanovenie množstva naprodukovaných jadier Be/  v terčíku na konkrétnom experimente, ktoré 

odpovedá celkovému počtu monoenergetických neutrónov emitovaných do 4#. Použitím empi-

ricky odvodeného vzťahu prof. Uwamina [47] je možné následne stanoviť podiel dopredu sme-

rovaných monoenergetických neutrónov ku všetkým monoenergetickým neutrónom emitova-

ných do 4#. 
 

   
Obr. č. 32 – Detail lítiového terčíka upevneného na držiaku 

 

3.6 Realizácia experimentov s neutrónovými zdrojmi 

Neutrónové zdroje, ako špecifické experimentálne zariadenia, nie sú trvalo inštalované na 

trase urýchľovača v hale cyklotrónu. Umiestnené sú vo vedľajšej hale, v prípravni terčov. Pred 

experimentom s vybranou stanicou sa vykoná skúška tesnosti aparatúry, meranie odporov 

a ďalšie úkony podľa druhu terča, ako revízia množstva liehu v chladiacej jednotke, príprava 

lítiovej fólie, revízia berýliového terčíka, či množstva ťažkej vody, kontrola meracích aparatúr 

a softvéru pre záznam meraných parametrov. Ku každému experimentu sú dojednané práce 

a zostavený harmonogram činností, s ktorým sú oboznámení technici a fyzici zúčastnení na 

experimente ako aj vedúci prevádzky cyklotrónu a operátori cyklotrónu. Činnosti spojené s ex-

perimentom možno rozdeliť do niekoľkých etáp a síce prípravná fáza, inštalácia neutrónového 

generátora, vlastný experiment a nakoniec demontáž neutrónového generátora. 

Prípravná etapa spojená s revíziou terčíkov a meracích aparatúr prebieha obvykle niekoľko 

dní pred experimentom v závislosti na type činností a podľa požiadaviek konkrétneho merania. 

                                        
35 Po poklese indukovanej aktivity a tým aj mŕtvej doby spektrometrickej aparatúry. 
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V prípade stanice tenkého terča sa lítiová fólia pripravuje maximálne deň vopred, pretože pri 

skoršej príprave hrozí strata vákua pri výpadku elektrického prúdu a tým nevratné poškodenie 

lítiového terčíka. Pritom cena jednej lítiovej fólie činí cca. 15 tisíc Kč. 

V deň experimentu je prvým krokom nastavovanie zväzku nabitých častíc, ktoré spočíva 

v určení osi a vyvedení zväzku s požadovanou energiou. Na iónovod sa nainštaluje rúra pre 

zachytenie dvoch bodov na osi zväzku a celá trasa sa evakuuje. Na prírubu rúry sa z vonkajšej 

strany nasadí willemitová fólia, ktorá sa rozsvieti pri priechode zväzku nabitých častíc. Pod 

nenulovým uhlom sníma prírubu s willemitom kamera a podáva tak informáciu, či zväzok 

prepálil fóliu a teda či sa získal prvý bod na osi. Druhá kamera je umiestnená pod iónovodom 

v mieste skleneného priezoru. V oblasti priezoru je možné do osi zväzku diaľkovo zasunúť 

tienidlo, na ktorom druhá kamera sníma profil a polohu zväzku v iónovode, ktoré sa sledujú 

na monitore a zaznamenajú, čím sa získa druhý bod osi zväzku. Pri nastavovaní požadovanej 

energie sa zväzok vyvádza z konkrétnej orbity cez prebíjaciu fóliu a vedie do iónovodu. Zväzok 

sa následne fokuzuje sústavou troch kvadrupólových magnetov, ktoré predstavujú elektromag-

netické šošovky. Tvar zväzku sa sleduje kamerou cez priezor za poslednou šošovkou. Do cesty 

zväzku je možné zasunúť lopatky pre orezanie zväzku a presnejšie stanovenie osi. Ako bolo 

uvedené vyššie, nájdená os a tvar zväzku sa zaznamenajú na monitore. V ďalšom sa kamerou 

sleduje pozícia zväzku na willemitovej fólii na prírube nastavovacej rúry a následne sa na nej 

zvýšením intenzity zväzku vypáli bod priemeru obvykle 3 mm. Tým sa získajú potrebné dva 

body na osi (obr. č. 33). Následne sa sondou presne zmeria energia vyvádzaného zväzku nabi-

tých častíc. Etapa nastavovania zväzku končí napustením atmosféry do časti iónooptickej trasy. 

 

   
Obr. č. 33 – Ukážka dvoch bodov na osi zväzku nabitých častíc 

(Vľavo záber na stopu zväzku protónov na tienidle v iónovode, vpravo stopa vypálená na willemitovej fólii 

na vonkajšej strane príruby) 

Po nastavení zväzku, napustení trasy a skontrolovaní dozimetrickej situácie v hale cyk-

lotrónu sa uvoľní príruba nastreľovacej rúry. Zmenou uhla a výšky sa laser postupnými krokmi 
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striedavo nastavuje na body na willemi-

tovej fólii na prírube a na tienidle v ió-

novode. Po správnom nastavení je os la-

seru totožná s osou zväzku nabitých 

častíc. Potom sa odmontuje nastreľova-

cia rúra, porovnajú sa geometrická a op-

tická os (viď obr. č. 35) a na základňu 

na konci iónovodu sa žeriavom nasadí 

vybraná terčová stanica. K iónovou sa 

stanica primontuje vlnovcom a zafixuje 

rozperami, zároveň sa priskrutkuje k zá-

kladni iónovodu. Ďalej sa jemnými po-

hybmi v dvoch osách, ktoré umožňujú 

nohy každej stanice, jemne donastaví os 

stanice do osi zväzku (viď obr. č. 35). 

K stanici sa pripojí a spustí rotačná vý-

veva a neskôr aj turbopumpa na hlboké 

vákuum. Po dosiahnutí vákua v telese 

stanice sa stanica cez vlastný uzatvárací 

ventil prepojí s vákuom iónovodu cyk-

lotrónu. Parametre vákua cyklotrónu 

sleduje operátor z velína cyklotrónu, pa-

rametre stanice kontroluje operátor sta-

nice z meracieho strediska neutrónových 

generátorov. Všetky terčové stanice sú 

vybavené dvomi clonami, ktoré je nutné 

za prevádzky aktívne chladiť. Z toho dô-

vodu sa ku kolimátorom stanice pripo-

juje chladiaci vodný okruh cyklotrónu. 

Na terčovú hlavu sa napojí autonómny 

chladiaci okruh s vlastnou chladničkou, 

v ktorom prúdi buď lieh v prípade berýliovej a lítiovej stanice36 alebo ťažká voda v prípade 

ťažkovodnej stanice. Chladiace jednotky je možné ovládať priamo na hale cyklotrónu a aj diaľ-

kovo z meracieho strediska. Ďalej sa k terčovej stanici pripoja meracie obvody na obe clony, 

terč a prívod vysokého napätia (−700 V) na terč. Následne sa zmeria odpor stanice a otestuje 

funkčnosť spojovacej linky medzi stanicou a meracím miestom. 

                                        
36 Každá stanica má vlastnú chladiacu jednotku, aby sa napr. v prípade vylúhovania berýlia do liehu 
predišlo kontaminácii lítiovej stanice práve berýliom. Po technickej stránke sú chladničky pre Be- aj Li- 
stanicu identické. 

Obr. č. 35 – Porovnanie optickej a geometrickej osi 

iónooptickej trasy 

Obr. č. 35 – Nastavovanie terčovej hlavy do osi 

zväzku nabitých častíc 
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Po nainštalovaní a prepojení stanice nasleduje tretí krok a tým je test funkčnosti zväzku. 

Hala cyklotrónu sa uzavrie. Čidlá GIR-2001 pre meranie teplôt, tlakov a prietoku kvapaliny 

ako aj prúdu nabitých častíc na terči a clonách sa uvedú do prevádzky. Taktiež sa spustí 

testovací záznam zápisu parametrov na PC. Operátor cyklotrónu spustí zväzok nabitých častíc 

s malou intenzitou a vyvedie ho na terč. Pritom sa sledujú hodnoty prúdu na terči aj oboch 

clonách. Vysoký pomer hodnôt prúdu terča k clone znamená presné nastavenie geometrickej 

osi terčovej stanice do osi zväzku urýchlených častíc. Úspešným testom zväzku obvykle končí 

etapa inštalácie stanice, teda pokiaľ sa nejedná o nejaký špecifický experiment napr. s potrub-

nou poštou, či nutnosťou výstavby dodatočného tienenia, aparatúr apod. Na druhej strane 

v prípade vysokej hodnoty prúdu na niektorej clone sa jedná o chybné nastavenie aparatúry. 

Vzniknutú situáciu je možné skúsiť riešiť pokusnou zmenou nastavenia fokuzačných magnetov 

(elektronické nastrelenie zväzku do osi stanice) podľa zaznamenaných parametrov cyklotrónu 

a trasy z niektorého z predchádzajúcich experimentov s podobnou energiou zväzku nabitých 

častíc. Táto procedúra ale nemusí byť úspešná a poslednou možnosťou je demontáž stanice, 

nové nastavenie osi zameraním bodov nastreľovacej trubky a jej opätovné zachytenie laserom. 

V prípade, že sa jedná o experiment zameraný na meranie produktov aktivačných reakcií 

s krátky polčasom rozpadu, po úspešnom teste zväzku sa ďalej oživí transportná linka preprav-

ného pneumatického systému. Koncovka potrubnej pošty sa nasadí na hlavu terčovej stanice, 

k nej sa pripojí hadica pneumatického systému a kabeláž pre čidlo indikujúce prítomnosť pre-

pravnej ampuly37 v štandardnej ožarovacej pozícii. Signalizácia pozície ampuly a ovládacia 

jednotka potrubnej pošty je umiestnená v laboratóriu gama-spektrometrie. Po zapojení trasy 

sa realizuje technický test transportu niekoľkých prázdnych ampúl z haly cyklotrónu do labo-

ratória HPGe detektora. Transportný čas vzorky činí sedem sekúnd a v súčasnosti je ťah am-

pule podtlakom zatiaľ iba jednosmerný v smere z cyklotrónu do HPGe laboratória, pričom na 

držiak HPGe detektoru sa musí ampula nasadiť ručne. Iným príkladom pokračujúcej experi-

mentálnej prípravy je inštalácia dodatočných kolimátorov a tienenia pre experimenty TOF na 

dlhej báze merania. 

Po ukončení všetkých experimentálnych príprav je zahájený samotný experiment. Jeho sú-

časťou je aj nepretržité sledovanie a zaznamenávanie technologických parametrov terčovej sta-

nice. Zapojené sú jednotlivé havarijné ochrany podľa typu terčovej stanice poskytujúce vizu-

álnu aj akustickú signalizáciu na operátorovňu cyklotrónu a meraciu miestnosť OJR.38 Ťažko-

vodná stanica so svojim podporným hardvérom nainštalovaná k iónooptickej trase cyklotrónu 

a pripravená aparatúra pre ožarovanie mikroelektroniky sú zachytené na obr. č. 36.  

                                        
37 Pre experimenty s potrubnou poštou sú na oddelení k dispozícii dva druhy polyetylénových ampúl, 
konkrétne nerozoberateľná a rozoberateľná. 
38 Systém ochrán terčových staníc nie je prepojený s ovládacím zariadeným cyklotrónu, takže pri pre-
kročení hodnôt sledovaného parametru dochádza iba k signalizácii avšak nie k automatickému odstave-
niu zväzku nabitých častíc. 
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Pri ukončení experi-

mentu sa odstaví zväzok 

nabitých častíc a chlade-

nie hlavy terčovej stanice 

a vzduchotechnické sys-

témy vymenia celý objem 

vzduchu v cyklotrónovej 

hale. Uzatváracím venti-

lom sa oddelí stanica od 

trasy cyklotrónu. Pokiaľ 

sa jedná o experiment s lí-

tiovým terčom, tak čerpa-

nie vákua stanice pokra-

čuje naďalej, v ostatných 

prípadoch sa odstaví tur-

bopumpa a prípadne aj 

rotačná výveva. Ďalej sa ukončí záznam parametrov stanice na PC. Približne hodinu po od-

stavení zväzku sa skontroluje stav dozimetrickej situácie na hale a podľa okolností sa buď 

odstránia ožarované vzorky z terča a prenesú na meranie do spektrometrického laboratória39 

alebo sa stanoví nová čakacia doba, po uplynutí ktorej sa opätovne meria úroveň radiácie 

v okolí neutrónového generátora. Najskôr dve hodiny po odstavení zväzku nastúpi na halu 

technická zmena a zaháji demontáž neutrónového generátora a ostatných experimentálnych 

aparatúr a zariadenia premiestni naspäť do prípravne terčov. 

V prípade experimentu s lítiovým terčom sa pokračuje v čerpaní vákua stanice aj po jej 

premiestnení do prípravne terčov. Približne jeden až dva dni po experimente je zo stanice 

odstránená použitá lítiová fólia, uložená do uzatvárateľnej nádoby s petrolejom ako konzervač-

ným činidlom a premiestnená za olovené tienenie do laboratória s HPGe detektormi pre budúce 

meranie indukovanej aktivity. Pre experiment s ťažkovodným terčom sa po odstavení zväzku 

vykoná odber malého množstva vody z terčovej stanice a premeria sa jej vodivosť. Pre všetky 

zariadenia je zmeraná úroveň rádioaktivity na povrchu a jeden meter od povrchu zariadení 

a každý inštrument je oštítkovaný s číselnou hodnotou rádioaktivity ku konkrétnemu dátumu. 

 

                                        
39 Gama-spektrometrickému meraniu v laboratóriu HPGe detektorov predchádza rozoberanie sady ožia-
rených vzoriek za tienením v aktívnej dielni a stanovenie povrchovej aktivity vzoriek. 

Obr. č. 36 – Ťažkovodná stanica a elektronické súčiastky 

na ožarovanie 
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Kapitola 4  

Spektrometria neutrónových polí 

aktivačnou metódou 

Pre riešenie úlohy spektrometrie neutrónových polí urýchľovačom riadených zdrojov sa ponúka 

niekoľko experimentálnych prístupov, prevažne sa jedná o on-line metódy ako meranie orga-

nickými scintilačnými sondami, teleskopom na odrazené protóny, meranie doby letu neutrónov, 

či o spektrometriu Bonnerovymi sférami, v prípade off-line metódy ako užitočnú možno meno-

vať metódu aktivácie dozimetrických fólií. Použitie konkrétnej metódy je dané typom experi-

mentálneho usporiadania a požiadavkami na konkrétny výstup. Väčšina experimentátorov štu-

dujúcich neutrónové polia zdrojových reakcií nabitých častíc s konkrétnym typom terča pred-

nostne využíva metódu spektrometrie neutrónov vhodným organickým scintilátorom, metódu 

merania doby letu neutrónov, prípadne teleskopické usporiadanie tenkých kremíkových detek-

torov pre meranie odrazených protónov. Prvé dve z vyššie uvedených metód vyžadujú meranie 

spektra vo väčšej vzdialenosti od neutrónového terča pre obmedzenie mŕtvej doby detekčnej 

aparatúry, umožňujú merať spektrum na osi neutrónového zväzku priamo pod uhlom 0° bez 

efektu integrácie cez priestorový uhol, pri určitom zveličení možno hovoriť „o meraní v neko-

nečne“. V prípade použitia teleskopickej aparatúry sa detektory umiestňujú v pomerne blízkej 

vzdialenosti od neutrónového zdroja, avšak samotná technika trpí nízkou detekčnou účinnos-

ťou, ktorá nevhodne predlžuje dĺžku experimentu.  

V experimentoch, ktoré vyžadujú presnú znalosť neutrónového poľa v tesnej blízkosti pri 

neutrónovom generátore sa s výhodou využíva prístup cez aktivačné detektory. Aktivačné me-

rania neutrónových spektier sú užitočné pre experimentálne úlohy vyžadujúce znalosť neutró-

nového poľa v blízkych ožarovacích geometriách pri terči, kedy rozmery študovaných vzoriek 

či aktivačných materiálov, vzájomná vzdialenosť vzorka-terč ako aj rozmer terča samotného sú 

navzájom ekvivalentné. Za takýchto okolností práve iné než aktivačné metódy majú značné 
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problémy s nebodovosťou experimentálneho usporiadania. To je práve dôvod, prečo pre úlohy 

integrálnej validácie excitačných funkcií neutrónov využitím aktivačných fólií je vhodné mať 

k dispozícii neutrónové spektrum zmerané aktivačnou technikou priamo v mieste ožarovania 

vzoriek oproti neutrónovému spektru, ktoré by bolo stanovené vo väčšej vzdialenosti napr. 

metódou doby letu neutrónov.  

4.1 Neutrónová aktivačná analýza a aktivačné detektory 

Aktivačná analýza je rádioanalytická metóda založená na jadrovej aktivácii prvkov prítomných 

vo vzorke ostreľovanej neutrónmi, nabitými časticami prípadne fotónmi 	-žiarenia [90]. Ak je 

vzorka bombardovaná neutrónmi, jedná sa o metódu neutrónovej aktivačnej analýzy. Aktivačná 

analýza resp. aktivačná metóda sa priamo opierajú o jadrovú 	-spektrometriu a podľa typu 

úlohy ďalej o nástroje umožňujúce rekonštrukciu neutrónového spektra či extrakciu účinných 

prierezov na základe nameraných 	-aktivít. Kým aktivačnou analýzou sa bežne označuje me-

tóda skúmania zloženia neznámych vzoriek v známom neutrónovom poli, tak v prípade akti-

vačnej techniky sa jedná o meranie neznámeho spojitého neutrónového poľa či mikroskopického 

účinného prierezu (v kvázi-monoenergetickom poli) pomocou materiálu s presne známym zlo-

žením, prakticky sa ale jedná v podstate o jeden a ten istý experimentálny prístup. 

Princíp metódy je založený na umiestnení terčovej látky do neutrónového poľa, následkom 

čoho môžu neutróny s jadrami atómov vo vzorke interagovať pružným rozptylom, nepružným 

rozptylom (n, n3), radiačným záchytom (n, 	), jadrovou reakciou vedúcou k emisii nabitých 

častíc (n, p), (n,"), (n, d), (n, t) alebo niekoľkých neutrónov (n, �  n), prípadne (n, pn) a v prí-

pade bombardovania ťažkých jadier aj štiepnou reakciou (n, f). V praxi sa meranie aktivačnou 

analýzou skladá z niekoľkých fáz. Najskôr je to príprava skúmaných vzoriek a ich ožarovanie 

v neutrónovom poli po dobu ����. Po aktivácii vzorky tokom neutrónov je vzorka následne 

vybratá z ožarovacieho miesta a transportovaná do meracieho laboratória. Meranie vzorky 

spektrometrom je zahájené po určitej dobe vymierania �#��� a trvá dobu �����. Následne je kva-

litatívne a kvantitatívne vyhodnotené spektrum 	-žiarenia. 

Výhodou aktivačnej metódy je, že je možné ju vykonať nedeštrukčne teda bez spotreby 

materiálu40. Charakteristika emitovaného gama žiarenia, ako energia a intenzita, a polčas roz-

padu väčšinou definujú jednoznačne príslušný prvok. Metóda umožňuje stanoviť väčší počet 

prvkov súčasne v prípade vhodných hodnôt aktivačných účinných prierezov a ak sú energie 

gama fotónov a polčasy premien dostatočne rozlíšiteľné. Nevýhody metódy sú diktované ob-

medzeniami technického a metodického rázu a sú dané napr. konkrétnym zdrojom žiarenia 

a nevhodnými jadrovými vlastnosťami produktov aktivácie. Nežiaducim faktom je i to, že môžu 

                                        
40 Určitým obmedzením môže byť produkcia rádionuklidov s dlhšou poldobou premeny a tak pred opä-
tovným použitím vzorky je nutné počkať než vymrú konkrétne naprodukované rádionuklidy, prípadne 
je nutné sa zamerať aj na korekcie na opakované ožiarenie vzorky. 
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nastávať fluktuácie toku a energie aktivujúcich častíc a taktiež potreba veľkého toku neutró-

nov, čo súvisí s vysokou aktivitou vzoriek. [90,91] 

Na meranie parametrov neutrónového poľa metódou aktivačnej analýzy sa používajú akti-

vačné detektory v podobe malých dozimetrických fólií a drôtov s presne známym zložením. 

Podľa energetickej citlivosti sa delia na detektory tepelných neutrónov, rezonančné detektory 

a prahové detektory rýchlych neutrónov. Toto delenie vychádza z aplikácie aktivačnej techniky 

na jadrových reaktoroch. Z pohľadu využitia aktivačných detektorov na urýchľovačom riade-

ných zdrojoch rýchlych neutrónov majú svoje hlavné opodstatnenie prahové detektory a možno 

ich rozlišovať práve podľa konkrétnych energetických prahov. Výhodami aktivačných detekto-

rov sú malé rozmery a hmotnosť, široká oblasť použiteľnosti, veľmi malá citlivosť na 	-žiarenie 

a necitlivosť voči vonkajším vplyvom, široký energetický rozsah a možnosť vyhodnotenia bežne 

dostupnými prístrojmi pre meranie aktivity. Medzi ich nevýhody patria v niektorých prípadoch 

nedostatočne presná znalosť účinných prierezov, nepokrytie niektorých energetických interva-

lov s dostatočnou odozvou a nemožnosť použitia pre meranie časovo premenného príkonu flu-

encie neutrónov. 

4.2 Kinetika rádioaktívnych premien 

Aktivačný detektor v podobe monoizotopovej dozimetrickej fólie s hmotnosťou � (g) obsahuje �� =
56�

7
 jadier, pričom � je molárna hmotnosť (g mol
�) príslušného izotopu. Po vložení 

aktivačného detektora do poľa s konštantnou hustotou toku neutrónov41 � (cm
�  s
�) napr. 

z urýchľovačom riadeného neutrónového generátora platí pre časovú bilanciu vznikajúcich rá-

dionuklidov v detektore počas ožarovania vzťah: 

 
d�(�)

d� = %d�(�)
d� &

$����

+ %d�(�)
d� &

������

, (4.1) 

konkrétne: 

 
d�(�)

d� = � − ��(�), (4.2) 

a teda časová zmena počtu jadier rádioizotopu v aktivačnom detektore je daná rýchlosťou 

vzniku � (produkčná rýchlosť, s
�) rádioaktívnych jadier (počet jadier, ktoré sú naprodukované 

v ožarovanej vzorke za sekundu, pričom � = �� ∫  (��)�(��)d��8���

8����	�
) a rádioaktívnym roz-

padom ��(�). Jedná sa o obyčajnú diferenciálnu rovnicu prvého rádu, ktorú je možné riešiť 

napr. metódou integračného faktora. Jej všeobecné riešenie má tvar: 

    �(�) =
�� + �e
9:. (4.3) 

                                        
41 Platí � = ∫ �(��) d��

��

��

, kde [�] = (cm��s��) a [� (��)] = (cm��s��MeV��). 
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Konštanta � v rovnici (4.3) sa určí z počiatočných podmienok a síce, že v čase � = 0 s neobsa-

huje aktivačný detektor žiadne rádioaktívne jadrá, t.j. (�,�(�)) = (0,0). Aplikovaním uvede-

ných predpokladov potom pre konštantu � platí: 

� = − 
�� . 

Po dosadení obdržaného tvaru konštanty � do rovnice (4.3) sa získa výsledný tvar riešenia 

diferenciálnej rovnice (4.2), ktorá popisuje časový priebeh zmeny počtu rádioaktívnych jadier 

v aktivačnom detektore počas ožarovania, konkrétne: 

 �(�) =
�� (1 − e
9:). (4.4) 

S využitím vzťahov �(�) = ��(�) a (4.4) platí pre aktivitu detektora na konci aktivácie (t.j. 

v čase ����) vzťah: 

 �(����) = �(1 − e
9:
��). (4.5) 

V limitnom prípade, kedy by ideálny aktivačný detektor bol ožarovaný nekonečne dlhú 

dobu, platí ���� → +∞ ⇒  �(����) → �, čo odpovedá maximálne dosiahnuteľnej aktivite detek-

tora ožarovaného v danom neutrónovom poli. Takáto aktivita sa označuje ako saturovaná 

(nasýtená) aktivita (���� ≔ ���� ) a číselne odpovedá produkčnej rýchlosti: 

lim
:
��→4;

�(����) = lim
:
��→4;

�   (1 − e
9:
��)*+++,+++-→ �

, ���� = � 

je teda rovná rýchlosti vzniku � rádioaktívnych jadier v ožarovanej vzorke. V praxi ale nie je 

možné ožarovať aktivačnú vzorku neobmedzene dlhú dobu a tak na dosiahnutie indukovanej 

aktivity s hodnotou blízkou saturačnej aktivite sa vzorka ožaruje po dobu maximálne desiatych 

polčasov rozpadov. Na základe znalosti produkčnej rýchlosti � možno ďalej definovať reakčnú 

rýchlosť na jedno terčové jadro detektora �� (s
�) vzťahom: 

 �� =
��� (4.6) 

a rovnicu (4.5) prepísať do podoby: 

 �(����) = ����(1 − e
9:
��). (4.7) 

Po ukončení aktivácie sa bilančná rovnica množstva rádioaktívnych jadier v ožiarenej fólii 
redukuje na tvar: 

 
d�(�)

d� = −��(�) (4.8) 

a zmena počtu rádioaktívnych jadier je daná len ich úbytkom rozpadom. Uvedenú diferenciálnu 
rovnicu možno vyriešiť napr. metódou separácie premenných: 

 �(�) = .  e
9:. (4.9) 
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Integračná konštanta . sa určí z počiatočných podmienok, pre � = 0, t.j. v dobe ukončenia 

aktivácie (����) je v aktivačnom detektore �(����) rádioaktívnych jadier: 

�(����) = . 

a výsledný tvar riešenia rovnice (4.8), ktorý popisuje priebeh zmeny počtu rádioaktívnych 

jadier v detektore počas doby vymierania �#���, je: 
 �(�#���) = �(����)e
9:���, (4.10) 

resp. odpovedajúca aktivita detektora: 

 �(�#���) = �(����)e
9:���. (4.11) 

4.3 Rýchlosť reakcie 

Nech meranie aktivity ožiareného aktivačného detektora na polovodičovom HPGe detektore 

začalo v čase ���� + �#��� a doba naberania spektra nech odpovedá dobe �����. V priebehu merania 

na HPGe detektore sa indukovaná aktivita vzorky mení podľa rozpadového zákona �(��) =��e
9:�. Potom pre celkový počet rozpadov �� v aktivačnom detektore za dobu merania ����� 
platí: 

 �� = �(�#���)/ e
9: d�:���

�
. (4.12) 

kde �(�#���) odpovedá prípadu ����� = 0. Po zintegrovaní je celkový počet rozpadov rovný: 

 �� = �(�#���) (1 − e
9:���)� . (4.13) 

Dosadením vzťahov (4.11) a (4.7) do (4.13) možno získať vzťah pre celkový počet rozpadov �� 
v tvare: 

 �� =
����(1 − e
9:
��)e
9:���(1 − e
9:���)� . (4.14) 

Zo vzťahu (4.14) sa následne vyjadrí hľadaný vzťah pre reakčnú rýchlosť na jedno terčové jadro 

v podobe: 

 �� =
�����(1 − e
9:
��)e
9:���(1 − e
9:���) . (4.15) 

Zvyčajne ale nie je explicitne známa hodnota ��. V tom prípade je potrebné vyjadriť celkový 

počet rozpadov implicitne využitím veličín stanovených pomocou jadrovej gama spektrometrie 

meraním na polovodičovom HPGe detektore. 

Nech teda ����� je celková doba merania aktivity gama spektrometrickým systémom a ���$� 
je čistá doba merania po odčítaní mŕtvej doby ! detekčnej aparatúry. Výraz pre celkový počet 

rozpadov zapísaný pomocou veličín jadrovej gama spektrometrie má podobu: 
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 �� = ����� �(�)���$��%&' (�)�(�), (4.16) 

kde �(�) je nameraná plocha pod píkom úplného pohltenia pre danú energiu, �%&' (�) abso-

lútna detekčná účinnosť aparatúry, �(�) intenzita danej gama linky na jeden rozpad. 

Dosadením výrazu (4.16) do (4.15) sa získa hľadaný výraz odozvy aktivačného detektora 

na neutrónové pole, t.j. výraz reakčnej rýchlosti na jedno terčové jadro: 

�� =
�(�)� :���:������%&' (�)�(�)(1 − e
9:�̇��)e
9:���(1 − e
9:���) , [��] = (s
�)222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222. (4.17) 

Takto definovaná reakčná rýchlosť splňuje integrál �� = ∫ �(��) (��)d��8�4<
8����	�

, kde �(��) je 
diferenciálna hustota toku neutrónov označovaná tiež ako príkon fluencie neutrónov 

(cm
�s
�MeV
�) a  (��) je aktivačný mikroskopický účinný prierez produkčnej reakcie (1 b =

10
�- cm�). 

Pretože, narozdiel od jadrového reaktora, je pole neutrónov v prípade externého neutróno-

vého generátora (napr. zdroj NG-2) závislé od prúdu nabitých častíc (napr. protónov či deute-

rónov), ktoré toto pole generujú, vyjadruje sa reakčná rýchlosť ďalej aj vztiahnutím na počet 

primárnych nabitých častíc za sekundu ako: 

 �� =
��

�
:�̇��

������� , [��] = ( proton
�)2222222222222222222222222222222222222222222222222, (4.18) 

kde �������  je celkový počet nabitých častíc, ktoré vstúpili do produkčného terča za celú dobu 

aktivácie ���� a teda �� = ∫ Φ(��) (��)d��8�4<
8����	�

, kde Φ(��) je fluencia neutrónov vztiahnutá 

na jeden primárny protón zväzku (cm
�MeV
�proton
�). 

Počet naprodukovaných jadier rádioizotopu vztiahnutý na jeden gram látky a jednu pri-

márnu nabitú časticu zväzku sa nazýva produkčná rýchlosť na jednotku hmotnosti (výťažok 

reakcie) a je možné ju odvodiť z reakčnej rýchlosti ako: 

 �	 =
���	� , [�=] = (g
�proton
�). (4.19) 

V prípade ožarovania aktivačných fólií na neutrónových generátoroch zapojených do sústavy 

s cyklotrónom platia vyššie zavedené vzťahy pre spojité biele aj kvázi-monoenergetické spektrá. 

4.4 Účinný prierez aktivačnej reakcie 

Neutrónové generátory Oddelenia jadrových reakcií ÚJF AV ČR zapojené do sústavy s urých-

ľovačom častíc produkujú spojité spektrá s rozsahom do takmer 34 MeV a kvazimonoenerge-

tické spektrá s šírkou neutrónového píku 2,5 MeV v obore 18 až 35 MeV. V prípade spojitých 

spektier sa aktivačná metóda využíva priamo na určovanie spektrálneho rozdelenia príkonu 

neutrónovej fluencie a táto úloha je priamou náplňou dizertačnej práce. Pre úplnosť je avšak 
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v tejto kapitole uvedená aj problematika merania účinných prierezov prahových (n, �n) reakcií 

aktivačnou metódou v kvázi-monoenergetických neutrónových poliach zdroja typu napr. p +

Li(C) na OJR. Pre meranie odozvy dozimetrických fólií na kvázi-monoenergetické spektrá po-

užitých pre stanovenie účinných prierezov platia vyššie uvedené vzťahy reakčných rýchlostí na 

jedno terčové jadro.  

Okrem toho je možné naviac zaviesť aj reakčná rýchlosť vztiahnutú k ploche aktivačnej fólie 

za jednotku času, t.j. počet neutrónových interakcií na ploche (�������), a to predpisom: 

 

�� = �����/  (��)�(��)d��8�4 <

8����	�

, [��  ] = (cm�s
�), 
�� =

�(�)� :���:
��
��������%&' (�)�(�)(1 − e
9:
��)e
9:���(1 − e
9:���). 

(4.20) 

Pomer 6�

>��

= �� predstavuje počet terčíkových jadier na ploche aktivačného detektora, t.j. 

tzv. plošnú hustotu terčíkových jadier (at.  cm
�). Priemer dozimetrických fólií bežne používa-

ných pre experimenty v poliach neutrónového zdroja NG-2 na ÚJF AV ČR je 15 mm. 

Účinný prierez je mierou pravdepodobnosti interakcie neutrónu s neutrálnym terčovým jad-

rom na jednotkovej terčovej ploche a definovaný je ako pomer počtu naprodukovaných rádio-

aktívnych jadier v aktivačnej fólii za celú dobu ožarovania (�� = �����) k súčinu počtu monoe-

nergetických neutrónov (������) za celú dobu ožarovania a počtu neutrálnych jadier na jednot-

kovej ploche fólie ( 6�

>��

), s ktorými neutróny interagovali v danej jadrovej reakcii: 

 (�����) =
����������� 6�

>��


, (4.21) 

a tento vzťah je možné ďalej upraviť do podoby: 

 (�����) =
������������� =

�������� , 3 (�����)4 = (cm�), (4.22) 

kde produkčná rýchlosť � je rýchlosť produkcie rádioaktívnych jadier za sekundu (viď vzťah 

(4.2)), pomer 6�
����

:
��
= ������ je počet neutrónov v monoenergetickom píku za sekundu 

(neut.  s
�) v mieste expozície dozimetrickej fólie, �� je reakčná rýchlosť na jedno terčové jadro 

fólie a �� = ������� (cm�s
�) je reakčná rýchlosť vzhľadom k ploche ����� aktivačného detektora. 

Počet monoenergetických neutrónov emitovaných za celú dobu aktivácie ������, resp. za se-

kundu ������, možno v niektorých prípadoch stanoviť napríklad gama spektrometrickým mera-

ním ožiareného produkčného terčíka a prepočítať cez priestorový uhol k ožarovacej pozícii. 

Avšak pokiaľ je aktivačný detektor ožarovaný v kvazi-monoenergetickom neutrónovom poli, 

ktoré je známe a kde ľavý okraj monoenergetického píku je vymedzený energiou ����  a pravý 

okraj energiou ���� , potom možno aktivačný účinný prierez meraný pre energiu monoenerge-

tického píku určiť ako:  
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 (�����) =
�� − ∫  (��)Φ(��)d��8�
�

8����	�∫ Φ(��)d��8���

8�
�

, 3 (�����)4 = (cm�), (4.23) 

kde �� je reakčná rýchlosť vztiahnutá na jeden protón (protón
�) a Φ(��) je spektrálna fluen-

cia neutrónov na jeden primárny protón v jednotkách cm
�MeV
�protón
�. Pravá časť čitateľa 

zlomku predstavuje príspevok podpíkovej časti neutrónového spektra k aktivite dozimetrickej 

fólie, ale to samozrejme za predpokladu, že prah meranej jadrovej reakcie sa nachádza v pod-

píkovej oblasti spektra. Pri počítaní s reakčnou rýchlosťou v tvare �� (s
�) je potrebné využiť 

diferenciálnu hustotu toku neutrónov �(��) (cm
�s
�MeV
�). 

Úlohy zamerané na meranie excitačných funkcií neutrónov v energetickom rozsahu 18 až 

35 MeV vyžadujú realizáciu niekoľkých aktivačných experimentov s p + Li(C) zdrojom s kro-

kom energií protónových zväzkov približne 2,5 MeV. 

4.5 Spektrometrické korekcie 

Význam jednotlivých členov v odvodených rovniciach reakčnej rýchlosti (4.17), prípadne 

(4.18), je nasledujúci: 

 
�� = �(�)567

Plocha
vrcholu

 
1��8

Počet
častíc
�á���

1���$�9
Oprava
na čistú
dobu

merania

 
*+++++,+++++-

Hrubá
aktivita linky 8�

1

1 − e
9:
��5::6::7
Saturačný

faktor

1

e
9:���5:6:7
Oprava na

rozpad
izotopu
počas

vymierania

������
1 − e
9:���5::6::7

Oprava na
rozpad izotopu
počas merania

 
1�(�)567

Oprava na
intenzitu

gama
prechodu

 
1�%&' (�)5::6::7

Oprava na
efektivitu
detektora
pre danú
geometriu

 . 
(4.24)

S ďalšími korekciami nadobúda formula pre reakčnú rýchlosť podobu: 

�� =
�(�)� :���:
����(1 − e
9:
��)e
9:���(1 − e
9:���)�%&' (�)�(�) 1���� 1� � 1����; 1���

, (4.25) 

kde ���� je korekcia na nerovnomerné ožarovanie, � � korekcia na samoabsorpciu gama žiarenia 

v látke, ���� oprava na nebodovosť zdroja gama žiarenia a �� sú ďalšie opravy. 

Korekčný súčiniteľ pre nerovnomerné ožarovanie z dôvodu fluktuácie zväzku protónov (�-

impulzová charakteristika) má tvar [92]:  

 ���� =
1 − e
9:
��

����∑ ?�
�

?
����
�

�����
�

:�
� =1 − e
9:�

�>7
��

�@�

, (4.26) 

kde ��� je počet protónov v danom časovom intervale, �������  celkový počet protónov za celú dobu 

aktivácie ����, ���� počet intervalov, ��� doba �-teho ožarovacieho intervalu, ��� doba od konca �-teho ožarovacieho intervalu. 
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Pri priechode 	-žiarenia látkou dochádza k absorpcii emitovaných fotónov a k stratám ener-

gie vplyvom fotoefektu, Comptonovho javu a tvorby páru, pri ktorom sa mení aj smer fotónov. 

Fotóny môžu byť absorbované nielen prostrediami medzi aktivačným detektorom a HPGe de-

tektorom, ale aj v samotnom aktivačnom detektore. Samoabsorpcia gama žiarenia v aktivačnej 

fólii sa riadi zákonom: 

 ����� (�) = �%&' (�) 1 − e
AB8�CD�ff�  ���� , (4.27) 

kde ����� (�) je detekčná účinnosť vo vrchole FEP pre reálnu vzorku,  �(�) lineárny koeficient 

zoslabenia materiálu závislý na materiáli a energii fotónov, ��ff je efektívna hrúbka materiálu.42 

Hodnoty koeficientov zoslabenia, z ktorých je možné pri znalosti hustoty materiálu stanoviť 

hodnoty lineárneho koeficientu zoslabenia �(�), možno prevziať z on-line tabuliek [93]. Sa-

moabsorpčným faktorom pre korekciu aktivity je exponenciálna funkcia v (4.27): 

 � � =
����� (�)�%&' (�) =

1 − e
AB8�CD�ff�  ���� . (4.28) 

Ďalším z javov, ktorý môže ovplyvniť výslednú aktivitu a to cez absolútnu detekčnú účin-

nosť je nebodovosť zdroja gama žiarenia. Pre malé vzdialenosti detektor-bodový žiarič je 

opravný geometrický faktor definovaný predpisom: 

 
Ω = 2# ?1 −

�
@�� + � �A, 

(4.29) 

kde �  je polomer polovodičového HPGe detektora a � je vzdialenosť zdroja od čela detektora. 

Pre kalibráciu polovodičového detektora sa na Oddelení jadrových reakcií využíva sada bodo-

vých žiaričov z ČMI, v skutočnosti ale neexistujú dokonale bodové žiariče a tak v prípade 

kalibračných etalónov sa odhaduje, že majú priemer okolo 1 mm. 

V prípade plošného žiariča, kedy detektor má polomer �  a zdroj polomer �!, možno použiť 

aproximáciu získanú numerickým riešením rovnice Ω =
-FG�

G�
∫ ���(
I�)K�(G��)K�(G��)

�
dB4;

� , kde 

� je Besselova funkcia. Aproximácia je daná predpisom [94]: 

Ω ≅ 2# C1 −
1√1 + E −

3

8

E  F(1 + E)1/� + F�F� − F�F�G ,

F� =
5

16

E(1 + E)//� −
35

16

E�(1 + E)./� ,

F� =
35

128

E(1 + E)./� −
315

256

E�(1 + E)��/� +
1155

1024

E�(1 + E)��/� , E = H� � I� ,F = H�!� I� .

 (4.30) 

Po získaní faktora Ω pre danú ožiarenú vzorku resp. aktivačnú fóliu sa hodnota absolútnej 

účinnosti opraví prepočtom: 

                                        
42 Je modifikáciou zoslabovacieho zákona 
 = 
�

	e�
�, kde 
�
	 je počet dopadajúcich fotónov. 
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 �#��(�) =
Ω

Ω���
�%&'��� (�), (4.31) 

resp. sa zavedie korekčný faktor použiteľný samostatne do výrazu pre reakčnú rýchlosť v tvare: 

 ���� =
Ω

Ω���
, (4.32) 

v ktorom Ω��� predstavuje korekčný faktor pre východziu konfiguráciu, pre ktorú bola detekčná 

účinnosť meraná. 

4.6 Rekonštrukcia neutrónového spektra 

Spektrálne rozdelenie fluencie neutrónov, ktoré je reprezentované hodnotami fluencií v � ener-

getických binoch sa v praxi určuje z odoziev rádovo desiatok aktivačných detektorov s citlivos-

ťami na rôzne energetické oblasti neutrónového spektra. Určuje sa integrál cez súčin energetic-

kého rozdelenia fluencie Φ(��) (resp. príkonu fluencie neutrónov �(��)) s nejakou konverznou 

funkciou, ktorá prevádza fluenciu neutrónov (resp. hustotu toku neutrónov) na požadovanú 

veličinu. Konverznou funkciou je mikroskopický účinný prierez a požadovanou veličinou re-

akčná rýchlosť. Hľadanou funkciou je Φ(��), resp. �(��), pričom pre �-ty prahový detektor 

z B-člennej sady možno napísať rovnicu [95,96]:  

 �� � = /  � �(��)�(��)d��8���

8����	�

. (4.33) 

Väčšina kódov používaných pre dekonvolúciu neutrónových spektier je založená na metóde 

najmenších štvorcov. Výsledný systém rovníc ale predstavuje veľmi nedostatočne určený sys-

tém, takže je potrebná apriórna informácia o tvare spektra, tzv. vstupné spektrum získané 

napr. zo simulácií v programe MCNPX, ktoré umožní spektroskopickú interpretáciu experi-

mentálne nameraných dát. Postupnými iteráciami sa hľadá optimálny fit. Príkladom takýchto 

kódov sú programy SAND-II z Air Force Weapons Laboratory, STAY’SL z Oak Ridge National 

Laboratory, či program MIEKE vyvinutý v PTB Braunschweig, ktorý je pre zmenu založený 

zase na metóde Monte Carlo [96]. 

Kód SAND-II (Spectrum Analysis by Neutron Dosimeters) bol vyvinutý v 60. rokoch minu-

lého storočia. Originálny kód počíta spektrum v 620 grupách v energetickom rozsahu od 10
�� 

do 18 MeV, čo postačuje pre neutrónové spektrá jadrových reaktorov. V priebehu rokov vznikli 

upravené verzie tohto kódu. Pre dekonvolúciu spektier relevantných spektru IFMIF bola vyvi-

nutá špeciálna verzia [95] s rozšírenou podporou jadrových dát expandovanou až k energii 

60 MeV za súčasného využitia dát z jadrových knižníc EAF. 

4.7 Podporné výpočtové nástroje 

Meranie neutrónového spektra metódou aktivačných fólií je v určitých fázach spracovania vý-

sledkov, ale taktiež i pri vytváraní odhadov pred experimentom, značne závislé od použitia 
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vhodných knižníc jadrových dát s požadovaným energetickým rozsahom, či na nástrojoch po-

trebných pre 	-spektrometrickú analýzu aktivačných detektorov a od výpočtových kódov. Pri 

vyhodnocovaní je užitočné mať aspoň základnú predstavu o charakteristike meraného spektra, 

na to možno využiť napr. výpočtový nástroj MCNPX. Pri rekonštrukcii spektra niektorými na 

to určenými kódmi je požadovaná taktiež určitá prvotná informácia o neutrónovom spektre na 

úrovni približného odhadu v podobe vstupného spektra. 

Monte Carlo N-Particle Transport eXtended Code System (MCNPX) je program použiteľný 

ako pre väčšinu výpočtov v jadrových reaktoroch (napr. výpočty kritickosti násobiacich sústav) 

tak aj pre dozimetrické výpočty (spektrometria, výpočet tienenia). Je vyvíjaný v Los Alamos 

National Laboratory za podpory U. S. Department of Energy [97]. MCNPX umožňuje simulo-

vať transport neutrónov, fotónov, nabitých častíc a antičastíc, ktorý je sledovaný v prostredí 

zloženom z buniek ohraničených zadanými plochami. Pre výpočty program využíva knižnice 

bodových dát účinných prierezov vo formáte ACE (A Compact ENDF), najčastejšie sa jedná 

o kompiláciu z knižnice ENDF, JEFF alebo JENDL za pomoci kódu Njoy [98]. Modelované sú 

všetky zahrnuté reakcie a vznikajúce častice. 

Pre výpočty jadrových reaktorov, kde oblasť záujmu leží pod energiou 20 MeV, je k dispo-

zícii široká sada účinných prierezov pre najrôznejšie materiály. Najbežnejšie používané knižnice 

pre reaktorové výpočty sú ENDF/B-VII [99], JENDL 4.0 [100] a JEFF 3.1 [101]. Úplne iná 

situácia ohľadne dostupnosti dát je ale pre energie nad 20 MeV. 
 

   

Pre potreby Európskeho fúzneho programu EFDA sú vyvíjané knižnice EAF (European 

Activation File), ktoré obsahujú kvalitne validované dáta účinných prierezov reakcií vyvola-

ných neutrónmi, protónmi a deuterónmi. Knižnica EAF-2007 obsahuje 65 565 reakcií neutrónov 
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Obr. č. 37 – Priebehy účinný prierezov 
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Obr. č. 38 – Porovnanie účinných prierezov 

prahových reakcií Au(n,�n) podľa EAF-2007 
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[88]. Energetický rozsah účinných prierezov sa pohybuje od 10
1 eV do 55 MeV a teda je roz-

šírený oproti oblasti záujmu výpočtov pre jadrové reaktory (t.j. rozsah do 20 MeV). Dáta sú 

k dispozícii v bodovom formáte ENDF-5, pričom nástroj SAFEPAQ-II umožňuje prevod do 

jedného zo siedmych multi-grupových formátov. Tak napr. grupová štruktúra TRIPOLI+ po-

núka 351 energetických grúp. Pre zobrazovanie a prácu s dátami z knižnice EAF slúži nástroj 

EASY-2007 (European Activation System). Porovnanie rozsahu účinných prierezov z knižnice 

EAF-2007 s bežnými knižnicami pre reaktorové výpočty je uvedené na obr. č. 37 a na obr. č. 

38 sú ďalej uvedené účinné prierezy pre tri prahové procesy na zlate podľa neutrónovej knižnice 

EAF-2007 [88]. Pre podporu výpočtov ADS bola vyvinutá knižnica LA-150, ktorá obsahuje 

mikroskopické účinné prierezy reakcií protónov a neutrónov s energiami až do 150 MeV pre 41 

izotopov [97,102]. Uvedená knižnica je súčasťou MCNPX a je tak využiteľná i pre výpočty 

Európskeho fúzneho programu. Ukážka energetického rozsahu pre reakcie protónov je zobra-

zená na obr. č. 4343 [103]. 

Použitie vhodných knižníc jadrových dát je základným predpokladom jednak správnych 

simulácií neutrónových spektier v MCNPX a taktiež pri rekonštrukcii reálnych spektier z na-

meraných aktivít. 

 

  

Obr. č. 39 – Vyhodnotenie píkov 	-spektra v grafickom rozhraní Deimos32 

 

Program Deimos32 [104] je aplikácia pre vyhodnocovanie nameraných spektier 	 –žiarenia 

(viď obr. č. 39). Vyvinutá bola na Oddelení jadrovej spektroskopie ÚJF. Umožňuje vyhodno-

covanie polôh a plôch píkov v určených oblastiach 	-spektra a voľbu niekoľkých ďalších funkcií 

a operácií s výsledkami. Deimos32 umožňuje zobrazovanie 	-spektra v lineárnej, odmocninovej 

alebo logaritmickej mierke. Podporuje interaktívny ručný aj automatický režim spracovania 

spektra. Umožňuje korekciu asymetrie píkov, presnú kalibráciu energií a šírky píkov, zostavenie 

krivky detekčnej účinnosti a výpočet absolútnych aktivít. Všetky vstupné dáta sú načítané 

z predvolieb uložených v konfiguračnom súbore s príponou .cfg. Pre identifikáciu píkov je 

                                        
43 Účinný prierez reakcie D(p,n)2p je z knižnice LA-150h prevzatý do knižnice ENDF/B-VII.1. 



Kapitola 4: Spektrometria neutrónových polí aktivačnou metódou 93 

 

možné vytvárať knižnice dát s prikázaným formátom. Deimos32 rozpoznáva mnoho typov spek-

tier produkovaných niektorými komerčnými konkurenčnými spektroskopickými systémami, 

napr. Genie 2000 (∗.cnf), Ortec (∗.spc, ∗.chn), AccuSpec (∗.dat). Podporuje i čítanie spektier 

vo formáte ASCII v tvare stĺpca obsahu kanálu, podporovaný je interný formát ÚJF s príponou 

.frk [104]. 

4.8 Neistoty merania 

Fyzikálne veličiny, ako je polčas rozpadu, energia a intenzita gama linky a nakoniec aj plocha 

píku, možno stanoviť len s určitou presnosťou. Namiesto presnej hodnoty je možné určiť iba 

interval, v ktorom sa nachádza hľadaná hodnota meranej veličiny. Táto neurčitosť merania 

môže mať svoje príčiny v meranom objekte alebo v meracej aparatúre. 

Pri meraní hodnoty rádioaktívneho žiarenia sa detektorom meria počet impulzov za kon-

krétny časový úsek. Počet zaregistrovaných impulzov sa môže v jednotlivých meraniach vý-

znamne líšiť v závislosti na celkovej dĺžke naberania gama spektra, použitej geometrii zdroj-

detektor ako aj aktivite zdroja. Uvedený princíp merania rádioaktivity je založený na štatistic-

kom prístupe. Spektrometrom namerané počty impulzov ukazujú isté rozloženie frekvencie vý-

skytu jednotlivých hodnôt, ktoré môže byť popísané strednou hodnotou a šírkou Gaussovej 

distribučnej krivky. 

Relatívnu štatistickú neistotu individuálneho merania, ktorého výsledkom je � impulzov, 

možno zapísať ako � ± √� a do tohto intervalu spadá 68,3 % nameraných impulzov. Ako 

interval spoľahlivosti sa však častejšie používa � ± 2√� a leží v ňom až 95,4 % všetkých na-

meraných hodnôt. Štatistická chyba merania je tým menšia, čím väčší je počet zaregistrova-

ných impulzov pre daný pík gama linky v jednotlivých meraniach. Z toho dôvodu by sa mal 

voliť vhodne dlhý čas naberania gama spektra detektorom. Získané plochy píkov majú väčšie 

hodnoty a výsledky merania sú spoľahlivejšie. 

Pri určovaní neistoty veličiny sa rozlišuje priame a nepriame meranie danej veličiny. Kým 

plocha píku sa určuje priamo a nástroj pre fitovanie gama spektier stanoví aj hodnotu neistoty, 

tak v prípade napr. produkčnej a reakčnej rýchlosti sa hodnoty � a �� vypočítavajú nepriamo 

z iných veličín a ich jednotlivých neistôt. Ak je výsledná nepriamo meraná veličina funkciou 

priamo merateľných veličín J�,J�, … ,J5, t.j. K = �(J�,J�, … ,J5), potom pokiaľ sú rela-

tívne neistoty LD�, LD�,…, LD�dostatočne malé, platí pre vyhodnotenie výsledku veta o prenose 

neistoty [105]: 

  ̅L = NOHP�P��  ̅D�I
�5

�@�
 (4.34) 

a odhad Q� skutočnej hodnoty Q veličiny K je funkciou odhadov ���, ���, … , �5�  prislúchajúcich 

veličinám J�,J�, … ,J5, t.j. Q� = �(��, ��, … , �5). 
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Relatívna neistota aktivity ���� = �(����,�,�� �⁄���, ����, �����, ���$�, �#���) sa v praxi stanoví podľa 

vzťahu [92]: 

 ���� = NR0,03 H��������$� − 1IS� + (�#���)��� =�� �⁄���>� + ����� + (����)�, (4.35) 

kde �� �⁄��� je neistota polčasu rozpadu, ���� neistota plochy píku a ���� neistota intenzity gama 

linky. Koeficient 0,03 zahrňuje vplyv mŕtvej doby detekčného systému. Poloempirický vzťah 

(4.35) je prevzatý od experimentátorov z výskumného ústavu JINR v Dubne. 

Zo stanovenej saturačnej aktivity možno prejsť k reakčnej rýchlosti, zároveň sa prenáša 

neistota aktivity do neistoty reakčnej rýchlosti a naviac sa prenáša aj neistota počtu terčových 

jadier, ktorá je závislá hlavne na neistote hmotnosti aktivačnej fólie. V prípade neistoty reakč-

nej rýchlosti vztiahnutej na jednu primárnu nabitú časticu (napr. protón), je nutné uvažovať 

aj neistotu merania prúdu nabitých častíc na terči neutrónového generátora.44 

Z nameraných reakčných rýchlostí sa neutrónové spektrá na OJR ÚJF AV ČR rekonštruujú 

v programe SAND-II, súčasťou vstupného súboru sú aj informácie o neistotách reakčných rých-

lostí. Modifikovaná verzia nástroja SAND-II ale pre dekonvoluované spektrum už ďalej nesta-

novuje jeho neistotu. Presnosť dekonvolúcie charakterizujú pomery teoretických a experimen-

tálnych reakčných rýchlostí �/�. Celkovú neistotu zdekonvoluovaného spektra je potom možné 

odvodiť z neistôt niekoľkých vstupných veličín a síce z neistoty merania prúdu nabitých častíc 

na terči, neistoty presnosti umiestnenia ožarovaného vzorku voči neutrónovému terču a osi 

zväzku, z neistoty gama-spektrometrie, z pomerov �/� a neistoty účinných prierezov. 

Neistoty jednotlivých binov rekonštruovaného spektra možno konzervatívne oceniť na zá-

klade neistoty binov spektra z MCNPX predikcií, neistoty merania prúdu nabitých častíc na 

terči a neistoty gama-spektrometrie a účinných prierezov. 

Otázky presnosti a správnosti stanovenia spektier sú komentované v príslušných experimen-

tálnych kapitolách o experimentálnom stanovení neutrónových spektier. Pre posúdenie správ-

nosti dekonvolúcie spektier bol použitý empirický prístup cez pomery nameraných reakčných 

rýchlostí a pomery spektier v dvoch ožarovacích pozíciách. 

 

 

                                        
44 Pre čidlá GIR-2001 sa na OJR uvažuje 5% neistota merania danej veličiny. 
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Kapitola 5  

Intenzívny zdroj bielych 

neutrónov s reakciou p + D2O 

Neutrónový generátor NG-2 so zdrojovou reakciou p + D�O prevádzkovaný na OJR ÚJF AV 

ČR v Řeži pri Prahe predstavuje na poli urýchľovačom riadených zdrojov rýchlych neutrónov 

významné zariadenie vzhľadom na niekoľko faktov. Predovšetkým sa jedná o použitú pro-

dukčnú reakciu neutrónov, ktorá na iných vedecko-výskumných zariadeniach vo svete nie je 

doposiaľ nasadená pre bežné komerčné, či výskumné účely a to ju činí málo známou. Bežne 

prevádzkovatelia neutrónových zdrojov dávajú prednosť terčíkom využívajúce hrubé vrstvy 

berýlia pri aplikovaní zdrojovej reakcie d + Be, prípadne p + Be, ktoré z pohľadu vyžívania 

sú už pomerne dostatočne premerané a charakterizované, teda aspoň v energetickej oblasti do 

20 MeV. Oproti berýliovým a prípadne aj lítiovým terčovým staniciam je ďalším pomerne 

špecifickým rysom neutrónového generátora p + D�O jeho technicky náročná prevádzka a nut-

nosť precízneho stanovenia a monitorovania technologických parametrov v operatívnom re-

žime. Kým berýliové stanice si vystačia s pomerne jednoduchým chladiacim okruhom využíva-

júcim vodu alebo alkohol ako kvapalné chladiace médium, tak neutrónový zdroj priamo s prie-

tokovým ťažkovodným terčíkom požaduje pre stabilný dlhodobý chod presne určené teplotné 

a tlakové parametre terčového cirkulačného média so zvládnutým systémom kompenzácie ob-

jemu a odvodu plynových bublín produkovaných rozkladom molekuly D2O zväzkom nabitých 

častíc. Tým je daná náročnosť prevádzky takéhoto zariadenia a o používateľské skúsenosti 

z iných inštitúcií je ťažké sa oprieť, pretože prakticky neexistujú. Významným špecifikom p +

D�O generátora NG-2 je tak samotný prietokový terčík a jeho správanie sa pri záťaži zväzkom 

častíc z urýchľovača. Vedľa technologickej stránky je nemenej dôležitý i samotný fyzikálny, či 

presnejšie neutronický charakter neutrónového zdroja. Využitá zdrojová reakcia pri použití 

energeticky hrubej terčovej vrstvy produkuje spojité spektrum až do energií len o 2 MeV nižšie 
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než je energia primárneho incidentného protónového zväzku a ak sa ako terčový materiál pou-

žije kvapalná ťažká voda namiesto plynného deutéria, získa sa zdroj intenzívneho bieleho spek-

tra neutrónov. To predurčuje takýto neutrónový generátor ako cenný nástroj pre komunitu 

vedcov okolo jadrových knižníc pri meraní a validáciu jadrových dát. Okrem základného a ap-

likovaného výskumu, kam patrí jednak štúdium samotnej zdrojovej reakcie ako aj využitie 

produkovaného neutrónového poľa pri meraní jadrových dát, je neutrónový zdroj p + D�O 

v rámci komerčných aktivít aktívne využívaný v náročných záťažových testoch na radiačnú 

odolnosť materiálov či v iných intenzívnych ožarovacích aplikáciách. 

5.1 Spektrometria nedeformovaného neutrónového poľa p(37)-D2O 

Nedielnou súčasťou vývoja a prevádzky každého neutrónového zdroja je dobrá znalosť neutró-

nového poľa ním poskytovaného. Riešenie problematiky charakterizácie neutrónového spektra 

je dané nielen typom použitej produkčnej reakcie, ale aj s ohľadom na jeho využitie v konkrét-

nych výskumných programoch. Ponúka sa hneď niekoľko detekčných techník pre stanovenie 

neutrónového spektra a z pohľadu možností Oddelenia jadrových reakcií ÚJF AV ČR možno 

menovať metódy merania odrazených protónov teleskopom (proton recoil telescope), meranie 

doby letu neutrónu (time-of-flight), či metódu aktivácie dozimetrických fólií s využitím 	-spek-

trometrie dcérskych produktov. Prvé z dvoch vymenovaných metód môžu poskytnúť pomerne 

presné výsledky vo vysokoenergetických častiach neutrónového spektra a z časového hľadiska 

získania výsledkov sú dostatočne rýchle, problémom sú ale nízka detekčná účinnosť v prípade 

teleskopickej metódy, či potreba merania vo veľkej vzdialenosti od terča v prípade techniky 

doby letu neutrónov pre dosiahnutie požadovaného energetického rozlíšenia, čím je možné zís-

kať neutrónové spektrum prakticky pod uhlom 0°. Avšak intenzívny neutrónový zdroj, ktorý 

je vyvinutý pre účely ožarovania skúmaných vzoriek v tesnej blízkosti pri terči, požaduje dobrú 

znalosť neutrónového poľa v tesnej blízkosti terča. Typicky sa ožarované materiály umiestňujú 

na vzdialenosť od jednotiek milimetrov až do málo desiatok centimetrov od zdrojového terčíka. 

Pritom rozmery terča a vzoriek ako aj ich vzájomná vzdialenosť sú rádovo porovnateľné, ak 

nie dokonca priamo zhodné v určitých prípadoch. V prípade takto definovanej úlohy nemusí 

byť neutrónové spektrum merané on-line detekčnou technikou pod uhlom 0° v „nekonečne“, 

nevhodnej vzhľadom na fakt priestorovej integrácie neutrónového spektra v objeme vzorky. Za 

takýchto okolností je oveľa výhodnejšie použiť metódu aktivácie dozimetrických fólií priamo 

v mieste záujmu ožarovania vzoriek a to aj napriek tomu, že sa jedná o metódu pomerne časovo 

náročnú na vyhodnotenie nameraných dát. 

Vzhľadom na vyššie uvedené fakty je pre meranie neutrónových spektier v blízkosti inten-

zívneho zdroja rýchlych neutrónov vhodné využiť sadu prahových detektorov, ktoré zvládnu 

vysokú radiačnú záťaž a z off-line merania umožňujú získať odozvy na neutrónové spektrum 

alebo jeho určité energetické časti podľa konkrétneho materiálu. 

Pri vývoji neutrónového generátora na báze interakcie protónu s deutériom v podobe plynu, 

či viazaného v molekule ťažkej vody, bola pôvodne využívaná metóda elektronickej detekcie 
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stilbénovou scintilačnou sondou [10] a neskôr i testovacie meranie pomocou teleskopu odraze-

ných protónov. Pretože ale terčová stanica bola vyvíjaná pre účely transmutačného programu 

ADTT [79] a neskôr hlavne ako simulátor intenzívneho neutrónového spektra pre fúzny pro-

gram IFMIF [62], bola potreba poznať spektrum v tesnej blízkosti pri zdroji neutrónov. A tak 

po postavení finálnej verzie ťažkovodnej terčovej stanice bola pre tieto účely zvolená metóda 

získania odozvy na neutrónové pole v definovaných vzdialenostiach využitím sady aktivačných 

detektorov s následnou rekonštrukciou spektier v nástroji SAND-II [95]. Pre meranie neutró-

nového spektra zdrojovej reakcie p(37)-D2O boli zostavené dve hlavné sady aktivačných fólií, 

ktoré pozostávali z tenkých plieškov z Al, Au, In, Nb, Ti, Fe, Ni, Y, Lu a Co s vysokou čistotou 

a zakúpené od anglickej spoločnosti GoodFellow [106], ktorá sa špecializuje na prípravu a do-

dávanie laboratórnych materiálov s certifikovanou vysokou čistotou vhodných mimo iné aj pre 

ožarovacie experimenty. Zvolené fólie mali hrúbku väčšinou 0,1 mm a priemer 15 mm. Mate-

riály boli vybrané jednak podľa prahových energií záujmových reakcií tak, aby pokryli strednú 

aj vysokoenergetickú časť spektra. Vedľa priebehu účinných prierezov boli ako ďalšie určujúce 

kritérium pri výbere fólií brané polčasy rozpadov produktov reakcií a taktiež aj ich energie 

a intenzity na rozpad. Pripravené sady aktivačných fólií boli umiestnené na hliníkový držiak 

s minimalistickou kostrou čo do množstva materiálu s ohľadom na redukciu jeho rušivého 

vplyvu na neutrónové pole. V neutrónovom poli, ktoré bolo produkované protónovým zväzkom 

s intenzitou 11,6 µA bombardovaním objemu ťažkej vody v ožarovacej komore terčovej stanice, 

boli aktivačné detektory exponované po dobu 12 hodín. Popri dvoch hlavných sad aktivačných 

fólií bolo neutrónové pole monitorované zlatými a hliníkovými aktivačnými fóliami po dĺžke 

držiaku na ďalších stanovených vzdialenostiach. 

Po samotnom ožarovacom experimente nasledovala etapa meraní produktov reakcií metó-

dou gama-spektrometrie dcérskych produktov rozpadov. Fólie boli opakovane merané dvomi 

polovodičovými HPGe detektormi s relatívnymi účinnosťami 50 % a 25 % (pre energiu 

1 332,5 keV) po dobu takmer 3 mesiacov. Získané gama spektrá boli zanalyzované pomocou 

spektroskopického softvéru Deimos32 [104], ktorý umožnil získať plochy pod nafitovanými 

píkmi. Tým sa získali aktivity jednotlivých 	-liniek a následne boli stanovené reakčné rýchlosti 

na jedno terčové jadro, pritom boli aplikované časové korekcie na rozpad po dobu aktivácie, 

vymierania i spektrometrických meraní na HPGe detektoroch, korekcie na geometriu merania, 

intenzitu na rozpad, fluktuácie intenzity zväzku primárnych protónov pri ožarovacom experi-

mente a na efekt zoslabenia 	-žiarenia v samotnej aktivačnej fólii. Získané reakčné rýchlosti 

boli naviac vztiahnuté na celkový náboj privedený na terč v priebehu ožarovania. Gama spek-

trometrické merania ožiarených aktivačných fólií v pôvodnom experimente na určovanie spek-

tra zdroja p + D�O vykonali spektrometristi OJR ÚJF AV ČR. 

Reakčné rýchlosti získané na základe gama spektrometrických meraní fólií poskytujú dôle-

žitú informáciu o neutrónovom poli. Zo sady nameraných reakčných rýchlostí bolo v ďalšom 

kroku rekonštruované neutrónové spektrum na danej pozícii. Pre tento účel bola využitá mo-

difikovaná verzia dekonvolučného nástroja SAND-II, ktorá síce vychádza z verzie pre jadrové 
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reaktory a pracujúcej v obore do 20 MeV, ale pre zostavenie neutrónového poľa s rozsahom do 

34 MeV bola vyžadovaná úprava na úrovni programového kódu, ktorá by umožnila rekonštru-

ovať spektrum prakticky až do energií 60 MeV s využitím neutrónovej knižnice účinných prie-

rezov EAF-2007 [88] pre požadované energie. Štartovacie spektrum pre SAND-II bolo získané 

z Monte Carlo simulácie MCNPX [97] s modelom, ktorý sa snažil popísať ožarovacie podmienky 

na experimente. Úpravu kódu SAND-II, prípravu pôvodného modelu ožarovacieho systému 

v simulačnom nástroji MCNPX a následne rekonštrukciu neutrónového poľa zo sady namera-

ných reakčných rýchlostí a informácii o neutrónovom poli napočítanej v MCNPX vykonal dr. 

S. P. Simakov z Karlsruhe Institute of Technology. Takto získané neutrónové spektrum v po-

zícii 3 mm od hlavy terčovej stanice bolo publikované ako [11] v odbornom recenzovanom 

časopise a zobrazené je na obr. č. 40. 
 

 
Obr. č. 40 – Spektrum reakcie p + D2O zdroja NG-2 publikované v roku 2008 [11] 

 

Získané neutrónové spektrum slúžilo pre program validácie účinných prierezov prvkov ocele 

Eurofer, ktorá bude využitá ako konštrukčný materiál obálok budúcich fúznych jadrových re-

aktorov. Z pohľadu účinných prierezov jadrových reakcií komponentov ocele Eurofer sa jednalo 

o prahové reakcie s prahmi v oblasti stredných a vysokých energií. Avšak integrálne testy 

s elektronickým súčiastkami, ktoré sú citlivé i na nízkoenergetické neutróny v oblasti pod 

5   MeV poukázali na rozpory s touto časťou spektra. Problém spôsobuje pík v tejto energetickej 

časti, ktorý na základe výsledkov elektronických meraní bol podozrivý z nadhodnotenia spek-

tra. 

5.2 Výpočtový model ožarovacej sústavy 

Nezhoda medzi neutrónovým spektrom stanoveným aktivačným meraním, konkrétne v nízko-

energetickej časti, pri porovnaní s údajmi z pasívnych monitorov neutrónového toku, vyvolal 
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v roku 2010 znovu otvorenie riešenia problematiky stanovenia spektra reakcie p + D2O. Vy-

šetrenie energetickej oblasti pod 5 MeV sa stal jednou z hlavných náplní tejto dizertačnej práce. 

Pri skúmaní fyzikálnej opodstatnenosti píku v oblasti pod 5 MeV a hľadaní javu, ktorý by 

uvedený útvar v spektre vyvolal, sa ako počiatočné dáta vzali namerané reakčné rýchlosti 

z oboch sad dozimetrických fólií. Zároveň bol k dispozícii i pôvodný odhad neutrónového spek-

tra z výpočtov v transportnom kóde MCNPX. Je nutné podotknúť, že pôvodné sady reakčných 

rýchlostí obsahujú väčšie množstvo hodnôt, než aké bolo použité pre prvotné zostavenie spektra 

a jeho publikovanie v [11]. To je dané tým, že pri dekonvolúcii sa zo sady postupne vyraďujú 

reakčné rýchlosti s nevhodne veľkým pomerom �/�. Na základe údajov v [11] sa po mnohých 

krokoch postupne podarilo opätovne zreprodukovať toto neutrónové spektrum. Následne bol 

skúmaný vplyv počtu iterácií na výslednú dekonvolúciu v spojitosti s ďalším vyraďovaním 

reakčných rýchlostí zo vstupnej sady dát. Pretože ani zmena počtu vstupných experimentál-

nych dát a ani zmena iterácii významným spôsobom neovplyvnili priebeh spektra v oblasti pod 

5 MeV, bolo podozrenie, že problém nie je na strane nameraných dát, ale že by mohol byť 

určený charakterom vstupného spektra z MCNPX. Pôvodný MCNPX model ožarovacej sú-

stavy, ktorý bol zostavený v Karlsruhe, nebol k dispozícii a tak bolo nutné postaviť celý vý-

počtový model od základu. 

Pri zostavovaní nového modelu sa postupovalo od jednoduchej aproximácii terčovej hlavy 

s komorou ťažkej vody a paralelne sa vykonávali simulácie. MCNPX model bol postupne zozlo-

žitený. V jednotlivých krokoch pribudla aproximácia telesa celej terčovej stanice i množstva 

ťažkej vody v systéme, ktoré je na experimente alokované v pomerne malej vzdialenosti od 

priestoru ožarovania skúmaných vzoriek. Okrem simulácií boli v každej iterácii spresňovania 

aproximácie pôvodných ožarovacích podmienok vykonávané aj dekonvolúcie spektra podľa ak-

tuálnych predikcií MCNPX. Jednoduchšie verzie MCNPX modelov poskytovali apriórne spek-

trá, ktoré pri použití do dekonvolúcie dávali výsledky, ktoré pomerne dobre pripomínali spek-

trum publikované v roku 2008 a teda v oblasti pod 5 MeV bol pozorovaný útvar v podobe 

píku. Časť parametrov ožarovacieho systému bola získaná meraním konkrétnych rozmerov 

aparatúry, či zo znalosti použitých konštrukčných materiálov. Nastali avšak zároveň aj situácie, 

kedy k nutným spresňujúcim požiadavkám nebola k dispozícii dokumentácia a tak museli byť 

odhadnuté, ako napr. zloženie biologického tienenia cyklotrónovej haly či iné. Neskôr bolo 

vysledované, že na prítomnosť píku v rekonštruovanom spektre má vplyv moderácia v zahrnu-

tých materiáloch. Spresňovanie modelu zvyšovalo efekt moderácie v cyklotrónovej hale a pri de-

konvolúcii bol pozorovaný pokles nízkoenergetického neutrónového píku. Pridávanie moderá-

tora do MCNPX modelu avšak nemohlo byť samoúčelné a muselo odpovedať reálnej situácii 

v cyklotrónovej hale na pôvodnom experimente. Pri hľadaní pôvodcov moderácie sa napr. zis-

tilo, že veľké tieniace dvere medzi cyklotrónovou halou a halou pre prípravu terčov sú vyplnené 

vodou. Pridanie tohto poznatku do modelu nemalo ale dostatočný dopad na finálne spektrum 

vzhľadom na nemalú vzdialenosť (5 metrov) medzi oblasťou ožarovaných vzoriek a samotným 

dverami. Pozorované zlepšenie bolo malé a v aproximatívnom modeli stále chýbal moderátor. 



100  MILAN ŠTEFÁNIK: Dizertačná práca 

 

Zlom nastal až po zistení, že hliníkový držiak vzoriek s úchytom v tvare valca sa nasadzoval 

na terčovú hlavu štvorcového prierezu využitím umelohmotnej spojky. Plastovú spojku sa po-

darilo dohľadať a zároveň bol kontaktovaný aj dodávateľ konštrukčného materiálu z dotazom 

na zloženie plastu. Podľa vyjadrenia dodávateľa sa jednalo o polyamid. Do MCNPX modelu 

bola tak pridaná polyamidovaná spojka odpovedajúcich rozmerov a zloženia. Predikcia spektra 

získaná po tomto kroku umožnila v dekonvolúcii získať nové rekonštruované spektrum. Záro-

veň ukázala, že polyamid mal značný vplyv na prítomnosť tepelných neutrónov v blízkosti 

hlavy terča a ožarovaných vzoriek a jeho príspevok oproti pozadiu tepelných neutrónov z cyk-

lotrónovej haly bol o jeden rád vyšší. 
 

 
Obr. č. 41 – Bočný rez hlavou terčovej stanice v MCNPX modeli 

 

Ukážka MCNPX modelu ožarovacej sústavy je 

zobrazená na obr. č. 41 (bokorysňa terčovej hlavy) 

a obr. č. 42 (nárysňa terčovej hlavy). V oboch prí-

padoch tmavomodrá farba reprezentuje oceľový 

plášť terča, červenou je objem ťažkej vody, sivá 

predstavuje hliníkový držiak vzoriek, oranžovou je 

zobrazená polyamidová spojka a svetlomodrou 

farbou je vzduch v hale. 

Vedľa použitia správnych rozmerov a materiá-

lového zloženia bolo nutné nadefinovať vhodné 

knižnice jadrových dát, s ktorými kód MCNPX 

počíta transport neutrónov. Zdrojová reakcia 

p(37)+D2O vyžaduje použitie správnej protónovej knižnice. V inštalačnom balíku tohto tran-

sportného kódu je k tomu účelu určená jedine knižnica LA-150h, ktorá obsahuje dáta interakcie 

Obr. č. 42 – Priečny rez terčovou hlavou 
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vysokoenergetického protónu s deutériom. Zároveň sa pritom produkujú vysokoenergetické ne-

utróny a na popis ich zrážok s materiálmi prostredia bolo možné v odpovedajúcom energetic-

kom intervale použiť knižnicu LA-150n. Pri výpočtoch sa vedľa nedostatku moderátora v oža-

rovacom systéme prejavili i dve chyby protónovej knižnice LA-150h. Prvým pozorovaným 

problémom bolo, že MCNPX nezahrňovalo do výpočtu energiu reakcie D(p,n)2p, ktorá činí � = −2,22 MeV a pre protónový zväzok s energiou 37 MeV bolo nasimulované spektrum až do 

energie 37 MeV. Problém s interpretáciou energie reakcie bol riešený nastavením energie pro-

tónov s hodnotou o 2,22 MeV menej, než bola reálna energia na experimente. Druhou chybou 

bola technická závada knižnice v podobe zámeny laboratórneho a ťažiskového systému a vý-

sledky simulácií pri použití knižnice LA-150h boli preto v rozpore s kinematikou procesov 

v ťažkej vode. Knižnica LA-150h obsahuje účinné prierezy protónov pre ťažiskový systém, 

avšak do MCNPX hlási laboratórny systém. Preto bola uvedená knižnica získaná vo formáte 

ENDF/B-VII [103] s dátami pre deutérium a prekompilovaná do ACE súboru pre MCNPX 

s nastavením pre ťažiskovú sústavu. Týmito úpravami sa podarilo obísť chyby v knižnici a 

napočítať neutrónové spektrum pre vybrané pozície v ožarovacom systéme. Ukážka účinných 

prierezov reakcií (p,n) na deutériu a na kyslíku je zobrazená na obr. č. 43. V energetickou 

rozsahu, v ktorom pracuje neutrónový generátor NG-2, je príspevok neutrónov z reakcie na 

kyslíku k hlavnému spektru neutrónov z D(p,n) zanedbateľný. 

Na obr. č. 44 je zobrazený 

vplyv pridávania moderátora 

do ožarovacieho systému vy-

tváraného v MCNPX podľa 

reálnych podkladov. Červe-

nou farbou je zobrazené pô-

vodné MCNPX spektrum po-

užité pre rekonštrukciu spek-

tra v roku 2008, k tomu od-

povedajúce zrekonštruované 

spektrum z roku 2008 je zob-

razené modrou farbou. Zelená 

a šedá čiara odpovedajú na-

počítanému a zdekonvoluova-

nému spektru v novom mo-

deli MCNPX po pridaní moderátora, kedy neutrónový pík v oblasti pod 5 MeV poklesne oproti 

pôvodnej rekonštrukcii. Citlivosť rekonštrukcie spektra v kóde SAND-II bola na zmenu vstup-

ných parametrov realizovanú cez MCNPX spektrum značná. 

Ukážka niekoľkých neutrónových spektier podľa MCNPX predikcie z finálnej verzie výpoč-

tového modelu pre určité vzdialenosti od terčovej hlavy je na obr. č. 45 vyobrazená v celom 

energetickom rozsahu od jednotiek eV až do 34 MeV. V prípade nových simulácií je pre energie 

Obr. č. 43 – Účinný prierez reakcií D(p,n) a O(p,�n) podľa 

knižnice ENDF/B-VII.1 [99] 
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pod 0,1 MeV možné v spektrách pozorovať útvary odpovedajúce píku tepelných neutrónov 

a epitermálnej oblasti podobne ako v prípade tepelných jadrových reaktorov. 
 

 
Obr. č. 44 – Vplyv zmeny množstva moderátora na tvar spektra neutrónov 

 

 
Obr. č. 45 – MCNPX predikcie neutrónových spektier v rôznych vzdialenostiach 
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5.3 Rekonštrukcia neutrónového poľa reakcie p + D2O  

Po získaní informácie o neutrónovom poli v okolí ťažkovodného terčíka zo simulácií v novo 
postavenom výpočtovom modeli bola s využitím pôvodne nameraných experimentálnych dát 
v dvoch ožarovacích pozíciách vykonaná opätovná rekonštrukcia neutrónového poľa. Celkovo 
bolo využitých 25 reakcií, uvedené sú v tab. č. 15 a to vrátane prahovej energie reakcie, odpo-
vedajúceho polčasu rozpadu produktu a energie a intenzity najintenzívnejšej 	-linky. 

 

Tab. č. 15 – Reakcie použité pre rekonštrukciu spektra zdroja p(37) + D2O  [12,107]  

Reakcia ������� (MeV) T1/2 � (keV) � (%) 

59Co(n,")56Mn 0,00 2,58 h 846,77 98,90 
93Nb(n,")90mY 0,00 3,19 h 202,51 97,30 

197Au(n, 	)198Au 0,00 2,69 d 411,80 96,00 
natFe(n,x)51Cr 0,00 27,7 d 320,08 10,00 
natNi(n,x)58Co 0,00 70,86 d 810,76 99,00 
59Co(n, 	)60Co 0,00 5,27 r 1332,50 99,99 

115In(n,n’)115mIn 0,34 4,49 h 336,24 45,83 
59Co(n,p)59Fe 1,57 44,5 d 1099,25 56,50 
natTi(n,x)46Sc 1,62 83,8 d 1120,55 99,99 
natNi(n,x)60Co 2,12 5,27 r 1332,50 99,99 
natFe(n,x)56Mn 2,97 2,58 h 846,77 98,90 
27Al(n,")24Na 3,25 14,9 h 1368,63 100,00 
natTi(n,x)48Sc 3,28 1,82 d 983,52 100,10 
natTi(n,x)47Ca 3,68 4,54 d 1297,09 71,00 
natNi(n,x)57Co 6,05 271,8 d 122,06 85,60 

197Au(n,2n)196Au 8,11 6,18 d 355,68 87,00 

93Nb(n,2n)92mNb 9,06 10,2 d 934,46 99,00 
59Co(n,2n)58Co 10,63 70,9 d 810,76 99,00 
89Y(n,2n)88Y 11,61 106,7 d 1836,06 99,20 

natFe(n,x)54Mn 12,14 312,3 d 834,85 99,98 
natNi(n,x)57Ni 12,43 1,48 d 1377,63 81,70 
natLu(n,x)173Lu 14,51 1,37 r 272,11 21,20 

197Au(n,3n)195Au 14,79 186,1 d 98,85 10,90 
59Co(n,3n)57Co 19,35 271,8 d 122,06 85,60 

197Au(n,4n)194Au 23,21 38,0 h 328,46 61,00 
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Zrekonštruované spojité neutrónové spektrá reakcie p + D2O pre pozície 3 mm a 156 mm 

sú zobrazená na obr. č. 46 v energetickom rozsahu od eV do desiatok MeV a na obr. č. 47 

v lineárnej škále energií. Odpovedajúci tabuľkový výpis spektier rýchlych neutrónov pre obe 

skúmané pozície je uvedený v tab. č. 22 v prílohe 1 na konci dizertačnej práce. Vzhľadom na 

energiu reakcie D(p,n) a energiu primárneho zväzku protónov siaha neutrónové spektrum až 

do energie 34 MeV, v energetickej oblasti pod 0,1 MeV je pozorovaný neutrónový pík odpove-

dajúci tepelným neutrónom rozptýlených z haly a predovšetkým zmoderovaných v plastovej 

úchytke hliníkového držiaku aktivačných fólií. Oblasť tepelných a rýchlych neutrónov je spo-

jená epitermálnym spektrom neutrónov. Zdrojová reakcia p + D2O je charakteristická s do-

predne orientovaným neutrónovým spektrom, ktoré vyniká v prípade meraní neutrónov z re-

akcie p + D2 scintilačným detektorom pod uhlom 0° (podľa experimentálnych výsledkov 

[8,7,9]). Pri odklone od nulového uhla dopredná orientácia značne klesá. V prípade meraní 

aktivačnými detektormi v blízkej geometrii zdroj-vzorka, kedy vzájomné vzdialenosti terčíka 

a aktivačnej fólie sú porovnateľné s rozmerom samotnej fólie, prejavuje sa v spektre efekt 

priestorovej integrácie neutrónového toku cez uhol definovaný priemerom fólie a jej vzdiale-

nosťou od terča. Z toho dôvodu je doprednosť spektier meraných aktivačnou technikou menej 

výrazná než v prípade meraní elektronickými detekčnými systémami vo veľkých vzdialenos-

tiach od zdroja. Pre technickú chybu reakcie D(p,n)2p v knižnici LA-150h, resp. ENDF/B-

VII.1, ktoré majú totožné hodnoty účinného prierezu reakcie D(p,n), nedokáže transportný kód 

interpretovať dopredný charakter tejto reakcie. Avšak vzhľadom na použitie prahových reakcií 

až do oblasti vysokoenergetickej časti spektra navracia dekonvolučný nástroj SAND-II do-

predný charakter odpovedajúci miere priestorovej integrácie neutrónového výťažku naspäť do 

neutrónového spektra. Tento efekt je pozorovateľný pri porovnaní zrekonštruovaného a apriór-

neho spektra pre obe ožarovacie vzdialenosti. V rámci simulácií bolo neutrónové spektrum 

sledované nielen v mieste ožarovaných vzoriek, ale aj v podmienkach za tzv. šedým tieňom 

(viď zelená krivka), ktorý umožňuje oceniť príspevok neutrónového pozadia cyklotrónovej haly 

bez rušivého vplyvu rýchlych neutrónov z priameho zväzku neutrónov. 

Ďalej na obr. č. 48 je konfrontovaný tvar neutrónového spektra novo rekonštruovaného so 

spektrom publikovaným v roku 2008. Pri oprave neutrónového spektra neutrónový pík pozo-

rovaný v oblasti pod 5 MeV nevznikol. 

Celkový tok rýchlych neutrónov pre pozíciu 3 mm resp. 156 mm činí 5,5 × 10�� cm
�s
� 

resp. 1,2 × 10. cm
�s
�. Hrubý ťažkovodný terčík produkuje pre Ep = 37 MeV spojité spektrum 

s hornou hranicou 34 MeV, čo odpovedá hlavnému energetickému rozsahu neutrónového spek-

tra plánovaného zariadenia IFMIF. Stredná energia spektra reakcie p(37) + D2O v energetic-

kom obore nad 2,4 MeV má na pozícii 156 mm hodnotu 14 MeV a odpovedá strednej hodnote 

spektra zariadenia IFMIF a taktiež aj energii d-T reakcie plánovaných fúznych reaktorov. 
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Obr. č. 46 – Neutrónové pole generátora NG-2 so zdrojovou reakciou p(37)-D2O 

 

 

 
Obr. č. 47 – Pole generátora NG-2 s reakciou p(37)-D2O v lineárnej mierke energie 
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Obr. č. 48 – Porovnanie novo rekonštruovaného a spektra publikovaného v roku 2008 

 

 
Obr. č. 49 – Pomery �/� pre zrekonštruované spektrá reakcie p(37) + D2O 
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v prípade dát pre pozíciu 3 mm tak aj 156 mm sú uvedené v tab. č. 16 a príslušná grafická 

reprezentácia je zobrazená na obr. č. 49. Značná väčšina pomerov �/� sa dostala do blízkosti 

jednotkovej hodnoty. Pomery �/� sú jedným z indikátorov presnosti rekonštrukcie neutróno-

vého spektra. 

 

Tab. č. 16 – Pomery �/� pre zrekonštruované spektrá reakcie p(37) + D2O 

Reakcia 
Estr  

(MeV) 
�/�  

[3 mm] 
(�/�)���  

(%) 
�/�  

[156 mm] 
(�/�)���  

(%) 

59Co(n,")56Mn 14,43 1,06 6,4 1,06 6,4 
93Nb(n,")90mY 15,39 0,93 5,4 0,87 6,4 
197Au(n,	)198Au 0,29 1,00 5,8 1,00 5,8 
natFe(n,x)51Cr 15,47 1,04 5,8 1,11 11,2 
natNi(n,x)58Co 9,99 0,98 5,4 0,95 5,4 
59Co(n,	)60Co 0,48 – – 0,99 6,4 

115In(n,n’)115mIn 7,49 0,98 7,8 – – 
59Co(n,p)59Fe 14,36 1,06 5,8 1,12 5,8 
natTi(n,x)46Sc 15,75 1,01 5,8 0,99 5,8 
natNi(n,x)60Co 13,70 0,87 5,4 0,75 8,6 
natFe(n,x)56Mn 14,37 1,00 5,8 1,04 7,1 
27Al(n,")24Na 11,98 1,03 6,4 1,13 7,1 
natTi(n,x)48Sc 16,30 1,05 5,8 1,07 5,8 
natTi(n,x)47Ca 20,92 0,89 8,6 0,88 11,2 
natNi(n,x)57Co 19,09 0,98 5,4 0,92 5,4 

197Au(n,2n)196Au 15,62 1,05 5,8 1,14 5,8 
93Nb(n,2n)92mNb 16,19 0,97 5,4 0,99 5,4 
59Co(n,2n)58Co 18,68 1,07 5,8 1,11 5,8 
89Y(n,2n)88Y 19,11 0,99 5,4 0,96 5,4 

natFe(n,x)54Mn 14,66 1,05 5,8 1,05 7,1 
natNi(n,x)57Ni 23,07 1,02 6,4 0,99 7,8 
natLu(n,x)173Lu 22,23 1,05 5,4 1,05 5,8 

197Au(n,3n)195Au 22,71 0,96 5,8 0,95 6,4 
59Co(n,3n)57Co 26,20 0,93 5,8 0,87 5,8 

197Au(n,4n)194Au 29,29 1,03 5,8 1,07 5,8 
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5.4 Analýza správnosti stanovenia neutrónového poľa p(37)-D2O 

Modifikovaná verzia nástroja SAND-II, ktorá bola využitá pre stanovenie výsledného spek-

tra nepočíta neistoty rekonštruovaného spektra. Preto je neistota stanovenia spektra konzer-

vatívne odhadnutá na 8 %, čo je hodnota odvodená z neistôt stanovenia účinných prierezov 

(4 %), merania prúdu protónov na terči (5 %), gama spektrometrických meraní (3 %), faktora 

geometrického usporiadania vzoriek pri ožarovaní (2 %) a neistoty merania hmotnosti dozi-

metrických fólií. 

Ďalší prístup pre ocenenie správnosti rekonštrukcie neutrónových spektier je postavený na 

empiricky vypozorovanej vlastnosti vzájomného pomeru spektier resp. experimentálne stano-

vených reakčných rýchlostí pre dve konkrétne geometrické pozície a ich vykreslenie v závislosti 

na energii neutrónov. V prípade pomeru spektier, či už rekoštruovaných alebo vypočítaných, 

je situácia jednoznačná vďaka konkrétnemu energetickému rozdeleniu príkonu fluencie neutró-

nov. Pre pomery reakčných rýchlostí je ale potrebné stanoviť strednú energiu prekrytia spektra 

a jeho rozsahu odpovedajúceho účinného prierezu45, k tomu účelu je potrebné využiť rekon-

štruované spektrum, ktoré je považované za charakteristickú vlastnosť reálnej ožarovacej sú-

stavy v danej geometrickej pozícii. 
 

 
Obr. č. 50 – Pomer spektier a reakčných rýchlostí pre dve ožarovacie pozície 

 

Pomery rekonštruovaných spektier, pomery MCNPX predikovaných spektier ako aj pomery 

reakčných rýchlostí v polohe 3 mm k polohe 156 mm sú uvedené na obr. č. 50 a obr. č. 51. 

                                        
45

 Jedná sa o úlohu stanovenia x-ovej súradnice ťažiska systému súčinu spektra a účinného prierezu. 
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V prípade správne rekonštruovaných spektier v oboch ožarovacích pozíciách sú body odpove-

dajúce pomerom reakčných rýchlostí umiestnené na krivke odpovedajúcej pomeru experimen-

tálne stanovených spektier, čo je prípad i oboch uvedených grafov. Naviac minimálna odchýlka 

pomeru spektier z MCNPX od pomeru rekonštruovaných spektier hovorí o správnosti simulácií 

MCNPX a vypovedá o jej validácii voči experimentu. Ďalšia užitočná vlastnosť vypozorovaná 

z pomeru spektier v závislosti na vzdialenosti, konkrétne z náklonu krivky pri zafixovaní spek-

tra v geometri najbližšej k neutrónovému terčíku ako spektra referenčného, je možnosť prepočtu 

neutrónového spektra do konkrétnej vzdialenosti od terča. 
 

 
Obr. č. 51 – Pomer spektier a reakčných rýchlostí pre dve pozície s energiou v log. škále 

 

5.5 Spektrometria deformovaného neutrónového poľa p(36)-D2O 

V predchádzajúcich podkapitolách bola rozobraná úloha riešenia spektra zdrojovej reakcie 

p(37) + D�O so zameraním hlavne na energetickú oblasť pod 5 MeV, v ktorej pôvodne publi-

kované spektrum [11] nadobúdalo tvar širokého píku. Predtým, než sa pristúpilo k oprave 

spektra z [11] podľa odpovedajúcich nameraných vstupných dát, bola nízkoenergetická časť 

spektra reakcie p + D�O skúmaná v samostatnom experimente s malým počtom aktivačných 

materiálov. Jednalo sa o prvú úlohu, ktorú doktorand riešil v rámci ašpirantúry na ÚJF AV 

ČR.46 Z časového hľadiska riešenia doktorandom by teda podkapitola 5.5 mala byť predradená 

                                        
46

 Odhliadnuc od úlohy elektronickej detekcie neutrónových polí, ktorá mala byť pôvodnou témou tejto 

dizertácie, avšak v ranej fáze štúdia bola téma zmenená do súčasnej podoby. 
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pred podkapitoly 5.1 až 5.4, avšak nakoniec bola kapitola 5 zostavená podľa významnosti 

získaných výsledkov. 

Cieľom experimentálneho testu bolo získať odozvu na neutrónové pole v oblasti energií pod 

5 MeV, preskúmať tak nízkoenergetickú oblasť neutrónového spektra a to pre usporiadanie 

ožarovacej sústavy s elektronickými súčiastkami, ktoré sú bohaté na vodík (polovodičové diódy 

s káblami, elektronické plošné spoje, apod.). Oddelenie jadrových reakcií spolupracuje s vý-

skumnou skupinou z Inštitútu Maxa Plancka v Mníchove, ktorá vyvíja radiačný monitorovací 

systém (RadMon) pre experimenty Atlas CERN a v tejto kolaborácii je úlohou OJR poskytovať 

neutrónové pole so širokým spektrom a celkovou hustotou toku rýchlych neutrónov 

10�0 cm
�s
� za celú dobu ožarovacieho experimentu (48 hodín) pre vyvolanie radiačného po-

škodenia detekčných systémov, ktoré by malo odpovedať desaťročnej prevádzke systémov 

RadMon v radiačných podmienkach na experimentoch Atlas CERN. Jedna z požiadaviek uve-

dených experimentov pre MPI je znalosť neutrónového spektra v blízkosti zdrojového terča. 
 

 

Ožarovací experiment sa konal v októbri 2010. Použité aktivačné detektory boli umiestnené 

do malých papierových puzdier a navzájom oddelené tenkými vrstvami papiera, aby sa zabrá-

nilo vzájomnej kontaminácii oterom jednotlivých aktivačných materiálov. Papierové puzdro 

s fóliami bolo pripevnené na plošný elektronický spoj a umiestnené do osi priameho zväzku do 

vzdialenosti 20 mm od čela ťažkovodného terča (fotka experimentálnej ožarovacej zostavy je 

uvedená na obr. č. 52). Holá sada šiestych typov aktivačných detektorov bola vystavená neut-

rónovému toku rádu 10�� neut.    cm
�s
�, ktorý bol produkovaný na ťažkej vode protónmi 

s energiou 36,17 MeV zo záporného režimu urýchľovania iónov z cyklotrónu. Na meranie neut-

rónového toku boli využité detektory v podobe malých dozimetrických fólií priemeru 15 mm. 

Jednalo sa o certifikované aktivačné materiály mangán (v zmesi s niklom), ytrium, molybdén, 

Obr. č. 52 – Hliníkový držiak s plošnými spojmi a sadou aktivačných detektorov 
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indium, lutécium a zlato zakúpené z anglického GoodFellow. Ako referenčný monitor boli vy-

užité samostatné aktivačné detektory zo zlata a hliníka. Expozícia aktivačných materiálov 

v neutrónovom zväzku trvala štyri hodiny. Stredná hodnota prúdu protónového zväzku na 

vstupe do terča dosiahla úroveň 8,3 µA. Časový záznam prúdu protónov a odpovedajúci náboj 

sú uvedené na obr. č. 53.  

Aktivačné materiály boli do experimentu zvolené tak, aby pokryli niekoľko energetických 

oblastí od tepelnej až po oblasť vysokých energií (do cca. 35 MeV), ale predovšetkým problé-

movú oblast pod 5 MeV. Pri výbere materiálov boli sledované jadrové vlastnosti a to aktivačné 

mikroskopické účinné prierezy, polčasy rozpadov produkovaných rádionuklidov a prislúchajúce 

energie a intenzity 	-žiarenia. Charakteristické priebehy účinných prierezov vybraných mate-

riálov boli rozhodujúcim faktorom pri zoradení aktivačných fólií v sade. Na obr. č. 54 je zob-

razený odhad distribúcie kumulatívnej produkcie rádionuklidov v reakcii (n, 	) na troch akti-

vačných materiáloch, konkrétne pre zlato, indium a mangán. Jedná sa o kumulatívnu konvo-

lúciu apriórneho MCNPX spektra neutrónov a prislúchajúceho aktivačného účinného prierezu. 

Pred aktivačným experimentom slúžila pre vytvorenie približnej predstavy o experimentálnych 

výsledkoch. Účinné prierezy použité do konvolúcie boli prevzaté z knižnice EAF-2007, v ktorej 

sú dáta rozdelené do 351 grúp a pokrývajú energetickú škálu od 0,01 meV do 55 MeV. 
 

  
 

Indukované aktivity ožiarených fólií boli určované pomocou metódy jadrovej 	-spektromet-

rie. Ožiarené dozimetrické fólie boli zmerané dvomi kalibrovanými polovodičovými HPGe de-

tektormi. Polovodičový detektor na Oddelení jadrových reakcií ÚJF AV ČR mal relatívnu 

účinnosť 50 % a FWHM 1,8 keV pre linku kobaltu Co0�  s energiou 1 332,5 keV a 99,99% inten-

zitou na rozpad a detektor využitý na Oddelení jadrovej spektroskopie ÚJF AV ČR mal účin-

nosť 23 % a FWHM 1,8 keV. Pre jednoznačnú identifikáciu produktov aktivačných reakcií boli 

Obr. č. 53 – Časový záznam prúdu protónov 

na experimente s p + D2O 
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spektrá 	-žiarenia merané opakovane s rôznymi dobami vymerania. Pri spektrometrických me-

raniach na HPGe detektoroch sa dbalo na to, aby mŕtve doby detekčných systémov neprekročili 

hodnotu 10 %. Aktivované fólie boli umiestňované do rôznych vzdialeností od germániového 

kryštálu s ohľadom na mŕtvu dobu meracích aparatúr. Na vyhodnotenie spektier 	-žiarenia bol 

použitý nástroj Deimos32 vyvinutý priamo na Ústave jadrovej fyziky AV ČR. Rádionuklidy 

naprodukované v aktivačných detektoroch boli identifikované na základe energií a intenzít 	-žiarenia a taktiež podľa polčasov rozpadov. Zo získaných experimentálnych intenzít 	-píkov, 

t.j. z plôch pod píkmi, boli napočítané špecifické a saturačné aktivity a následne reakčné rých-

losti. Do výpočtov boli zahrnuté opravy na fluktuáciu intenzity protónového zväzku z urých-

ľovača, samoabsorpciu 	-žiarenia vo vzorke, multiplety píkov v 	-spektrách, vplyv prirodze-

ného radiačného pozadia, časové opravy na dobu aktivácie, vymierania a merania vzorky de-

tektorom, vplyv mŕtvej doby detekčnej trasy a prepočet na celkový náboj. 

Na dekonvolúciu neutrónového spektra z nameraných reakčných rýchlostí pozorovaných 

rádionuklidov bola použitá modifikovaná verzia kódu SAND-II [95]. Ako apriórna informácia 

o neutrónovom spektre, ktorú dekonvolučný algoritmus vyžaduje, poslúžilo spektrum napočí-

tané v MCNPX, do ktorého bola zahrnutá aproximácia ožarovacieho systému (polyetylénové 

dosky plošných spojov, kremíkové čipy a hliníkový stolček so slotami pre vzorky). 

 Výsledný tvar neutrónového spektra reakcie p(36) + D�O získaného z dekonvolučnej pro-

cedúry pre dáta nameraná vo vzdialenosti 20 mm od neutrónového generátora je zobrazený na 

obr. č. 55. Pre porovnanie s ním je v uvedenom 

grafe zobrazené aj vstupné spektrum napočítané 

pomocou nástroja MCNPX a pôvodné experi-

mentálne stanovené spektrum reakcie p(37) +

D�O publikované v [11]. Je nutné podotknúť, že 

program SAND-II je pomerne citlivý na voľbu 

súboru vstupných aktivít nameraných pomocou 

aktivačných detektorov a na zadaný počet ite-

rácií. Preto bola dekonvolučná procedúra spúš-

ťaná opakovane pre rôzne hodnoty počtu iterácií 

s rôznymi súbormi aktivít, ktoré boli volené 

podľa tzv. pomeru � �⁄  z predchádzajúcich de-

konvolúcií.  

Pomery napočítaných a experimentálne urče-

ných reakčných rýchlostí (t.j. pomer � �⁄ ) sú 

uvedené v tab. č. 17 a sú ukazateľmi presnosti 

stanovenia neutrónového spektra. V prípade 

úlohy reakcie p(36) + D�O bolo spektrum defor-

Tab. č. 17 – Pomery �/� reakcií 
použitých na rekonštrukciu spektra 

Reakcia 
�/� (−) (�/�)���  

(%) 

115In(n, 	)116mIn 1,06 5,2 
175Lu(n, 	)176mLu 0,70 5,6 
197Au(n, 	)198Au 1,03 5,0 
55Mn(n, 	)56Mn 1,01 5,1 
89Y(n, 	)90mY 0,98 5,6 

175Lu(n,p)175Yb 0,82 5,7 
89Y(n,3n)87Y 1,19 5,4 

197Au(n,2n)196Au 0,88 5,7 
197Au(n,2n)196mAu 1,26 5,2 

58Ni(n,2n)57Ni 0,91 5,3 
197Au(n,4n)194Au 0,64 6,7 
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mované vzorkami vloženými do ožarovacej oblasti. Vzhľadom na použitie menšej sady aktivač-

ných materiálov a sústredením sa hlavne na oblasť pod 5 MeV majú výsledky hlavne informa-

tívny charakter a majú vypovedať o prítomnosti či neprítomnosti výrazného píku. Pretože 

tento test ukázal, že v oblasti pod 5 MeV by sa v neutrónovom spektre nemal objavovať pík, 

bola následne otvorená úloha spektra reakcie p(37) + D�O opublikovanej v [11] a pristúpilo sa 

k podrobnej analýze a opravám tak, ako je uvedené v podkapitolách 5.1 až 5.4, čím sa získalo 

finálne spektrum zdroja p + D�O v celom energetickom rozsahu rýchlych neutrónov. 
 

 
Obr. č. 55 – Výsledky prvého testu spektra reakcie p + D2O riešeného v tejto dizertácii 
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Kapitola 6  

Neutrónové pozadie cyklotrónovej 

haly 

Napriek tomu, že sa metóda aktivácie dozimetrických fólií používa na cyklotróne U-120M ÚJF 

AV ČR pomerne často, meranie neutrónového pozadia cyklotrónovej haly s rozsiahlou sadou 

aktivačných detektorov bolo prvotným experimentom. Pri rekonštrukcii pozaďového neutró-

nového spektra bol naviac použitý nový prístup, ktorý je iný než v prípade určovania neutró-

nového spektra pre priamy zväzok, a ktorý bol popísaných v predchádzajúcej kapitole. Nový 

prístup sa priamo opiera o teóriu neutrónových spektier z experimentálnej reaktorovej fyziky. 

Neutrónové pozadie cyklotrónovej haly vzniká v nejakej podobe bez ohľadu na to, či je 

použitý niektorý z externých neutrónových generátorov, ako je ťažkovodný, lítiový alebo berý-

liový terč, alebo sa jedná o aktivačný experiment s nabitými časticami pre meranie účinných 

prierezov, ako sú deuteróny či protóny. V prvom prípade neutróny odchýlené od osi priameho 

neutrónového zväzku sú spomaľované pri zrážkach s materiálmi a zariadeniami v cyklotrónovej 

hale a spomaľované a reflektované od betónových stien haly späť do priestoru. Vo všeobecnosti 

sa jedná o materiály bohaté na vodík, teda vyznačujúce sa dobrými moderačnými vlastnosťami. 

6.1 Aktivačné merania neutrónového pozadia  

Boli vykonané experimenty pre meranie reflektorových tepelných neutrónov pri použití berýli-

ového terča. Ako zdrojová reakcia rýchlych neutrónov bola využitá reakcia protónov s berýliom 

pre energie protónov 20 MeV, pre ktoré je dostupná knižnica výťažkov. Produkované spektrum 

rýchlych neutrónov v priamom zväzku bolo spojité (pre účely experimentov s neutrónovým 

zdrojom p(20) + Be je spektrum prevzaté z [14], viď obr. č. 10). Sledované boli reakcie reflek-

torových neutrónov mimo priamy zväzok neutrónov z berýliového generátora. 
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Pre meranie neutrónového pozadia boli vykonané dva experimenty. Použitých bolo deväť 

typov aktivačných materiálov, konkrétne sa jednalo o skandium, mangán, kobalt, meď, mo-

lybdén, indium, tantal, zlato a tenké kadmium. Aktivačné detektory boli ožiarené bez kadmi-

ového filtra tepelných neutrónov a aj s kadmiovým pokrytím. Väčšina z nich bola opäť v po-

dobe malých dozimetrických fólií priemeru 15 mm, s vysokou čistotou a od firmy GoodFellow. 

Tantalové a zlaté detektory boli použité aj v podobe štvorcových fólií rozmeru 20 × 20 mm. 

V oboch prípadoch boli aktivačné detektory vystavené neutrónovému toku po dobu štyroch 

hodín a primárne neutrónové pole bolo produkované bombardovaním hrubého berýliového ter-

číka protónmi s energiou 20 MeV a prúdom 10 µA. 

Prvá expozícia bola vykonaná v decembri 2010 a slúžila pre vytvorenie predstavy o ožaro-

vacích podmienkach mimo priamy zväzok neutrónov. Použité boli tri typy aktivačných fólií 

a to Sc, Ta a Au. Časový záznam prúdu protónov vo zväzku a odpovedajúci prenesený náboj 

sú zobrazené na obr. č. 56. Druhá expozícia bola vykonaná vo februári 2011 a pre monitorovanie 

neutrónového pozadia cyklotrónovej haly boli použité detektory Mn, Co, Cu, In, Ta, Cd a Au 

v kombinácii s kadmiom i bez kadmia. 
 

     
 

Schéma na obr. č. 58 zobrazuje geometrické usporiadanie ožarovacích experimentov. Boli 

pripravené tri sady aktivačných fólií bez kadmia a tri sady s kadmiovým pokrytím. Každá sada 

bola zabalená do papierového puzdra. Sady boli prilepené na tenký drevený držiak v rôznych 

vzdialenostiach od podlahy, konkrétne 2, 50 a 80 cm od podlahy. Držiak s fóliami bol umies-

tnený vo vzdialenosti 90 cm od čela berýliového terča a pod uhlom 40° od osi priameho zväzku, 

teda mimo priamy neutrónový zväzok. Pri takomto geometrickom usporiadaní boli aktivačné 

detektory ožarované neutrónmi pochádzajúcimi z pozadia cyklotrónovej haly. Výška osi zväzku 

neutrónov bola 118 cm od podlahy. 

Obr. č. 56 – Časový záznam protónového 

zväzku z experimentu s generátorom p + Be 
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Obr. č. 57 – Odhad kumulovanej distribúcie 

produkcie izotopov pri použití p + Be 
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Zväzok 

protónov 

 

Obr. č. 58 – Schéma geometrického usporiadania experimentu pre meranie pozadia haly 

 

Aktivačné materiály boli zvolené s ohľadom na štúdium nízkoenergetickej časti neutróno-

vého spektra, teda tepelnú, epitermálnu, nízku rezonančnú, rezonančnú a rýchlu rezonančnú 

oblasť. Pri výbere sa opäť dbalo na jadrové vlastnosti produkovaných nuklidov, teda aktivačné 

účinné prierezy reakcií, polčasy rozpadu, energie a intenzity �-žiarenia. Pri ožarovaní boli vy-

užité kadmiové puzdrá s hrúbkou steny 0,5 mm, čo postačilo na odfiltrovanie spektra tepelných 

neutrónov. V prípade určovania reflektorového spektra nízkoenergetických neutrónov cyklotró-

novej haly poskytuje kadmium možnosť stanovenia kadmiových pomerov, ktoré sú inak často-

krát predmetom štúdia napr. v reaktorovej dozimetrie. 

 

Tab. č. 18 – Reakcie neutrónov pozorované v experimentoch s p(20) + Be  [12,107] 

Reakcia Erez or Ethresh T1/2 �� (keV) �� (%) 

115In(n, �)116mIn 1,46 eV 54,29 m 1 293,56 84,40 

181Ta(n, �)182Ta 4,20 eV 114,43 d 1 121,30 34,90 

197Au(n, �)198Au 4,91 eV 2,70 d 411,80 96,00 

98Mo(n, �)99Mo 12,10 eV 65,94 h 140,51 89,43 

110Cd(n, �)111mCd 89,00 eV 48,60 m 245,39 94,00 

59Co(n, �)60Co 132,00 eV 5,26 y 1 332,50 99,99 

55Mn(n, �)56Mn 336,80 eV 2,58 h 846,77 98,90 

45Sc(n, �)46Sc 460,60 eV 83,79 d 1 120,55 99,00 

63Cu(n, �)64Cu 580,00 eV 12,70 h 511,00 34,80 

115In(n,n�)115mIn 0,60 MeV 4,49 h 223,24 45,83 

 

 40° 

90 cm 

 

Be-terč 

Drevený držiak 

fólií 

 

Poz. 1:  2 cm 

Poz. 2:  50 cm 

Poz. 3:  80 cm 

Os priameho 

zväzku neutrónov 118 cm 
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Aktivačné a prahové reakcie, ktoré boli úspešne pozorované v experimentoch a pre ktoré sa 

podarilo stanoviť reakčné rýchlosti, sú zosumarizované v tab. č. 18, kde ������� a ���� sú prahová 

energia a energia najvyššej rezonancie. Ďalej na obr. č. 57 je zobrazený odhad kumulatívnej 

distribúcie rádioizotopovej produkcie pre zlato, indium a kobalt. Dobre na nej vynikne efekt 

kadmiového filtra a taktiež dominantný príspevok hlavných rezonancií, ktoré v kumulatívnej 

konvolúcii vytvárajú schody. Schod na červenej linke, ktorá odpovedá (�, 	) reakcii na zlate, 

je spôsobený hlavnou rezonanciou na energii 4,9 eV, v prípade modrej čiary pre (�, 	) na indiu 

sa jedná o rezonanciu 1,46 eV. 

Po experimentoch boli aktivované fólie 

merané po rôznych dobách vymierania tromi 

HPGe detektormi rovnakým postupom, ako 

je uvedené v podkapitole o neutrónovom 

spektre z D2O terča. Naviac bol použitý ďalší 

polovodičový detektor na Oddelení jadrovej 

spektroskopie s účinnosťou 22 % a 	-spektrá 

z neho boli analyzované spektroskopickým 

systémom Genie 2000 od Canberry [108]. 

Z nameraných dát boli stanovené saturačné 

aktivity a reakčné rýchlosti. 

V prípade medených aktivačných detek-

torov bola na určenie reakčných rýchlostí vy-

užitá pozitrón-elektrónová anihilačná linka 

s energiou 511 keV. Počas spektrometrických 

meraní na HPGe detektore boli medené fólie vkladané do železného puzdra s hrúbkou 1 mm, 

ktoré zabezpečilo, že anihilačný proces pozitrónov prebiehal v pomerne malom objeme v dobre 

definovanej geometrii. Oprava na zoslabenie 	-žiarenia vo vrstve železa bola zahrnutá do ex-

perimentálnych výsledkov.  

6.2 Charakterizácia spektra neutrónového pozadia haly 

Z nameraných reakčných rýchlostí �� a z nich napočítaných produkčných rýchlostí �	 na 

gram látky a jednu primárnu nabitú časticu (viď tab. č. 19) bolo odvodené pozaďové neutró-

nové spektrum. Predtým boli ešte vykonané MCNPX simulácie, čím sa získala približná pred-

stava o tvare pozaďového spektra (viď obr. č. 59). Berýliový terč bol simulovaný hrubou 

vrstvou lítia. Toto priblíženie nie je závažné, pretože pozaďové spektrum (s energiou pod 

1 MeV) je pre oba generátory veľmi podobné. 

 

 

Obr. č. 59 – Simulované spektrá neutrónového 

pozadia haly 
Zelené body – spektrum pre holý terčík  

Červené body – „moderované“ spektrum (ťažké jadrá) 

Modré body – moderované spektrum (ľahké jadrá) 
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Tab. č. 19 – Produkčné rýchlosti pre fólie aktivované neutrónovým pozadím 

Rádionuklid 
�	  (g
�proton
�) 

Pozícia 2 cm Pozícia 50 cm Pozícia 80 cm 

198Au 4,39 × 10
. 2,99 × 10
. 2,98 × 10
. 
56Mn(Cd) 2,32 × 10
�� 1,91 × 10
�� 1,77 × 10
�� 

56Mn 1,10 × 10
. 5,79 × 10
�� 5,55 × 10
�� 
111mCd(Cd) 6,74 × 10
�� 1,51 × 10
�� 2,16 × 10
�� 

111mCd 7,56 × 10
�� 1,38 × 10
�� 2,38 × 10
�� 
64Cu(Cd) 1,44 × 10
�� 2,29 × 10
�� 2,36 × 10
�� 

64Cu 4,70 × 10
�� 3,95 × 10
�� 4,64 × 10
�� 
99Mo 1,17 × 10
�� 1,15 × 10
�� 1,51 × 10
�� 

116mIn(Cd) 3,05 × 10
. 2,24 × 10
. 2,15 × 10
. 
116mIn 9,09 × 10
. 4,87 × 10
. 5,38 × 10
. 
115mIn 4,15 × 10
�� 9,14 × 10
�� 9,14 × 10
�� 
182Ta 4,29 × 10
. 3,14 × 10
. 3,38 × 10
. 

60Co(Cd) 1,18 × 10
. – – 
60Co 4,39 × 10
. – – 

 

Na základe približnej informácii o tvare jednotlivých komponentov spektra z MCNPX si-

mulácií bola pomocou skrípt [109] zostavená všeobecná analytická funkcia, ktorá popisuje spek-

trálne rozdelenie fluencie neutrónov. Funkcia má tvar 

Φ(��) = �T��e

 

��

�,� ⋅ ���� +
��� + ���Me
 

��

�

� ∈ ℝ,  �,�,. = 0 pre �� ∈ (10
��, 10
/) MeV,�,�,�,.,� ∈ ℝ pre �� ∈ (10
/, 10) MeV

 (6.1) 

a skladá sa z troch častí. Prvá časť funkcie predstavuje termálny pík zahrňujúci tepelné neut-

róny prichádzajúce po rozptylovej interakcii z materiálov bohatých na vodík, predovšetkým 

z vybavenia haly a biologického tienenia cyklotrónovej haly, teda z betónových stien. Tretia 

časť predstavuje príspevok evaporačných neutrónov produkovaných v prahovom (n, �  n) procese 

v materiáloch s vysokou hustotou, ktoré sú vložené do priameho zväzku rýchlych neutrónov 

z berýliového terča. Jedná sa hlavne o konštrukčné materiály terča (železo a dural) a materiály 

držiakov vzoriek a podporných zariadení, ktoré sa umiestňujú tesne k čelu terča. Tieto dve 

časti analytickej funkcie, t.j. odpovedajúce termálnemu a evaporačnému píku, sú spojené epi-

termálnou funkciou, ktorej sklon závisí od hustoty materiálov v priamom zväzku. Toto tvrdenie 

sa opiera o výsledky simulácií v MCNPX. Zvyšovaním atómovej hustoty materiálov narastá 
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sklon epitermálnej funkcie. Funkcia obsahuje všeobecné koeficienty �,�,�,. a �, a �� je 
energia neutrónov v jednotkách MeV. 

Pre hľadanie konštánt v analytickej funkcii fluencie neutrónov na základe nameraného sú-

boru reakčných rýchlostí pre danú ožarovaciu pozíciu bola použitá metóda najmenších štvorcov 

a potrebný kód je na Oddelení jadrových reakcií napísaný v programe Minuit [110]. Pre sadu 

reakčných rýchlostí meraných aktivačnými detektormi umiestnenými v pozícii č. 1 boli získané 

konštanty: 

�� = 1 881, �� = 7,89 × 10
��, �� = 9,20 × 10
2, .� = −0,49, �� = 0,99. 

Podobne pre ožarovaciu pozíciu č. 2 boli stanovené konštanty: 

�� = 1 078, �� = 3,87 × 10
��, �� = 9,67 × 10
2, .� = −0,45, �� = 1,10, 

a pre pozíciu č. 3: 

�� = 1 104, �� = 5,35 × 10
��, �� = 7,05 × 10
2, .� = −0,48, �� = 0,94. 

Táto procedúra poskytla dobrý odhad reálneho neutrónového spektra z pozadia cyklotróno-

vej haly. Pre ožarovacie pozície č. 1 a č. 3 sú neutrónové spektrá uvedené na obr. č. 60 a obr. 

č. 61, spektrá sú vztiahnuté na jeden primárny protón vstupujúci do berýliového terča.  
 

    
 

 Na obr. č. 62 a obr. č. 63 sú uvedené pomery napočítaných a experimentálne zmeraných 

reakčných rýchlostí. Dané � �⁄  pomery ukazujú dobrý súhlas medzi výpočtom z odvodeného 

spektra a experimentom. Z grafického znázornenia priebehu príkonu fluencie neutrónov vy-

plýva, že dominantnou zložkou pozaďového spektra je pík tepelných neutrónov. Priebeh hus-

toty toku neutrónov je popísaný analytickou funkciou a je spoľahlivý pre energie pod 0,1 MeV. 

Rozsah je daný sadou aktivačných materiálov s citlivosťami na určité časti spektra. Popísaná 

metóda síce neuvažuje prípadné absorpcie v určitých energetických intervaloch, poskytuje av-

šak určitú základnú informáciu o nízkoenergetickom spektre (v tomto prípade pod 0,1 MeV). 

Obr. č. 60 – Diferenciálne rozdelenie 

fluencie neutrónov z pozadia haly 
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Obr. č. 61 – Pozaďové neutrónové spektrum 

v tvare súčinu �⋅ Δ�n 
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Obr. č. 62 – Pomery �/� pre pozíciu č. 1 
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Obr. č. 63 – Pomery �/� pre pozíciu č. 3 

Au

In

In + Cd

Mo

Mn

Mn + Cd

Cu

Cu + Cd

Cd + Cd

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

1E-6 1E-5 1E-4 1E-3

R
R
(
c
a
lc

.)
 /

 R
R
(
e
x
p
.)

Energia neutrónov (MeV)





 

– 123 – 

Kapitola 7  

Vývoj neutrónového poľa zdroja 

s reakciou p(35)-Be 

Počiatok prevádzky neutrónových generátorov ÚJF AV ČR zapojených do sústavy s cyklotró-

nom U-120M sa viaže na terčovú stanicu s berýliom, ktorá bola postavená v sedemdesiatych 

rokoch a využívaná prakticky až do konca osemdesiatych rokov minulého storočia. Neutrónový 

zdroj bol v tej dobe primárne nasadený do vojenského výskumného programu zameraného na 

štúdium vplyvu neutrónového žiarenia na živé organizmy v rámci testov rádioprotekcie živých 

tkanív. Všetky aktivity súvisiace s týmto programom boli ukončené na konci osemdesiatych 

rokov a v nasledujúcej dekáde bola pôvodná berýliová stanica vyradená z prevádzky. 

Ďalšia berýliová terčová stanica pre produkciu spojitých neutrónových spektier bola posta-

vená až na začiatku 21. storočia po vybudovaní finálnej verzie ťažkovodnej terčovej stanice. 

Berýlium bolo v tejto dobe považované za silný karcinogénny materiál a z toho pramenil ne-

gatívny postoj zo strany ÚJF AV ČR k prevádzke neutrónového generátora na báze berýlia. 

Berýliová stanica sa tak využívala len v obmedzenej miere. Oficiálne bola stanica použitá v ex-

perimentoch s blanketom Blažka pre program ADTT [89]. Na terčík boli púšťané zväzky pro-

tónov a deuterónov s energiou do 20 MeV a neutrónové spektrum a výťažok boli prevzaté 

z experimentálnych meraní na PTB Braunschweig [14]. Spojité spektrum stanice bolo využité 

aj pre ožarovanie vzoriek komponentov ocele Eurofer-97 a s nimi súvisiace integrálne validácie 

účinných prierezov na medi, chróme a zinku pre knižnicu jadrových dát EAF. 

Na počiatku druhej dekády 21. storočia sformuloval Ústav jadrovej fyziky ÚJF AV ČR 

projekt infraštruktúry CANAM [81], v ktorom si za cieľ vytýčil vybudovať nové pracovisko 

s cyklotrónom TR-24 vysokých intenzít protónového zväzku s energiou do 24 MeV s pridruže-

ným laboratóriom rýchlych neutrónov. Tento projekt podporovaný Ministerstvom školstva, 

mládeže a telovýchovy ČR bol úspešne schválený a v súvislosti s ním bolo potrebné rozhodnúť 
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o voľbe terčíka použiteľného pre protónový zväzok až 300 μA. V roku 2012 došlo k zmene 

pracovne právnych požiadaviek pre manipuláciu s berýliom, ktoré je považované už nie priamo 

za karcinogén, ale za potenciálne karcinogénny materiál. S tým súvisí možnosť opätovne pro-

jektovať intenzívne zväzky neutrónov vysokých energií. 

7.1 Aktivačné meranie neutrónového poľa zdroja p(35)-Be 

V súvislosti s prípravou pracoviska cyklotrónu TR-24 ako aj s technicky značne komplikovanou 

prevádzkou ťažkovodnej terčovej stanice spojenou naviac so vznikom explozívnej zmesi D� +

O� bolo rozhodnuté zrealizovať experiment s vysokoenergetickým zväzkom protónov na berý-

liovom terči. So zmenou legislatívnych podmienok na používanie berýlia sa berýliová stanica 

stala kandidátom na produkciu IFMIF ekvivalentného spektra47. Od postupných ožarovacích 

experimentov s berýliovým terčom sa očakávalo, že sa získajú prevádzkové skúsenosti hodnotné 

pre projektovanie novej terčovej stanice pri cyklotróne TR-24. 

Aby berýliová terčová stanica mohla byť podľa potreby využívaná ako substitúcia za neut-

rónový zdroj p(37) + D�O, v prípade ktorého sa študované vzorky umiestňujú do tesnej blíz-

kosti k produkčnému terčíku, bolo nutné študovať neutrónové pole v tesnej blízko berýliového 

terčíka. Tieto podmienky sú dané niekoľkými úlohami ako integrálne validácie excitačných 

funkcií neutrónov, skúmaním produkcie plynného vodíka a hélia v konštrukčných materiáloch, 

či testy radiačnej odolnosti elektronických súčastí dozimetrických systémov. Opäť sa jedná 

o úlohu, kedy rozmery terča, študovanej vzorky a ich vzájomná vzdialenosť sú navzájom po-

rovnateľné a teda meranie neutrónového poľa v takejto geometrii je značne komplikované 

v prípade on-line elektronickej metódy. 

Pre charakterizáciu neutrónového poľa v tesnej blízkosti Be-terča v prázdnej geometrii bez 

rušivých materiálov, ktoré by spôsobovali miestne fluktuácie neutrónového poľa a moderačné 

efekty, bola opäť použitá metóda získania odozvy na neutrónové spektrum cez dozimetrické 

fólie a s podpornými výpočtami v kóde MCNPX a rekonštrukčnou procedúrou modifikovanej 

verzie SAND-II. 

Pre paralelné využitie Be-stanice vedľa neutrónového generátora p(37) + D�O bolo nutné 

zvoliť energiu zväzku protónov rovnú hodnote 35 MeV. V takom prípade poskytujú zdrojové 

reakcie p(35) + Be a p(37) + D�O na hrubých terčoch neutrónové pole prakticky rovnakého 

energetického rozsahu. 

7.2 Výpočtový model ožarovacej sústavy s Be-terčom 

Pri vývoji poľa neutrónového generátora so zdrojovou reakciou p(35) + Be bolo prvým krokom 

vytvorenie výpočtového modelu v Monte Carlo kóde MCNPX pre získanie prvotného odhadu 

o novom neutrónovom poli. Výsledky odhadu sú závislé od správneho pochopenia ožarovacích 

                                        
47

 Hlavná intenzívna časť spektra IFMIF. 
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podmienok, ktoré sú diktované záujmovým ožarovacím priestorom, samotným neutrónovým 

generátorom ako aj cyklotrónovou halou. Nemenej dôležitým kritériom sú aj použité knižnice 

jadrových dát. 

Pre prípravu modelu experimentálnej haly s Be-terčom bol za základ vzatý existujúci model 

MCNPX ťažkovodnej terčovej stanice zostavený doktorandom v predchádzajúcej etape (viď 

kapitola 5), v ktorom boli rozmery experimentálnej haly, použité biologické tienenie a aproxi-

mácia cyklotrónového telesa  iónovodu už dané. Pôvodný objekt ťažkovodnej stanice bol pre-

stavaný do telesa berýliovej terčovej stanice. Pri tom boli súbežne premerané rozmery terčovej 

hlavy, poloha uhlíkových cloniek apod. Pre zabránenie kontaminácie servisnej haly terčov pri 

manipulácii so samotným berýliom, ktorá by mohla hroziť pri rozmontovaní telesa terča, boli 

rozmery berýliového disku a chladiacej vrstvy alkoholu odčítané z technickej dokumentácie 

k stanici a konzultované s vedúcim neutrónovej skupiny OJR a projektantom terčových staníc. 

Ukážka časti MCNPX modelu experimentálnej zostavy s berýliovou terčovou stanicou je uve-

dená na obr. č. 64. 
 

 
Obr. č. 64 – Schéma modelu ožarovacej sústavy s berýliovým terčom 

 

Obdobne ako v prípade ťažkej vody, tak aj pre model sústavy s berýliovým terčom bol 

uvažovaný plášť z nerezovej ocele (s obsahom Fe, Cr, Ni a Mn), držiak vzoriek z duraluminu 

(Al, Cu, Fe), tieniaceho betónu (H, O, Na, Mg, Al, Si, S, K, Ca, Fe), vody v oceľových dverách 

oddeľujúcich cyklotrónovú halu od servisnej haly terčov, či vzduch s obsahom dusíka, kyslíka 

a argónu. V modeli bola uvažovaná aj prítomnosť polyetylénu ako bloku tehiel. 

V prípade použitia knižníc jadrových dát je výber samozrejme predurčený energetickým 

oborom programu, do ktorého sú neutrónové zdroje ÚJF AV ČR zapojené. Použitie zväzku 

protónov s energiou 35 MeV a očakávané neutrónové pole s rozsahom do takmer 34 MeV 
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výrazne zredukovalo rozsah použiteľných knižníc jadrových dát. Situáciu komplikoval i fakt, 

že z pohľadu zastúpenia konkrétnych materiálov sú knižnice neúplné v energetickom obore nad 

20 MeV. Tam, kde to situácia umožňovala, boli materiály použité v MCNPX modeli spárované 

s neutrónovou knižnicou LA-150n, ktorá poskytuje transportné dáta pre neutróny s rozsahom 

do 150 MeV. Pre materiály chýbajúce v LA-150n boli neutrónové účinné prierezy použité 

z knižnice ENDL92 [111] s rozsahom do 30 MeV. Najvýznamnejším materiálom v celom modeli 

bolo berýlium hrúbky 8 mm, na ktorom je realizovaná reakcia (p, n) protónovým zväzkom 

s energiou 35 MeV pri vstupe do terča. Protónová knižnica LA-150h avšak dáta pre berýlium 

neobsahuje a tak bolo nutné použiť v MCNPX modeli knižnicu ENDF/B-VII.1 [99], pomocou 

ktorej bolo možné popísať transport a interakcie protónov v záujmovom energetickom rozsahu. 

 Pri simuláciách bolo neutrónové pole sledované v niekoľkých pozíciách a výsledné napočí-

tané spektrum je zobrazené v obr. č. 69 pri porovnaní s rekonštruovaným spektrom neutrónov. 
 

 
Obr. č. 65 – MCNPX neutrónové spektrá reakcie p(35)-Be pre rôzne hrúbky terča 

 

Okrem simulácií reálnej ožarovacej sústavy boli napočítané neutrónové spektrá holého be-

rýliového terčíka pre rôzne hrúbky materiálu. Simulované spektrá sú uvedené na obr. č. 65. 

V prípade tenkého terčíka (hrúbky 0,25 mm a 0,5 mm) je vysokoenergetické neutrónové spek-

trum produkované takmer monoenergetickými protónmi a pozostáva z dobre rozlíšiteľných 

energetických skupín monoenergetických neutrónov odpovedajúcich základnému a vyšších ex-

citovaných stavov výsledného jadra bóru po reakcii Be. (p, n) B. . V nízkoenergetickej časti spek-

tra možno pozorovať príspevky neutrónov z trojčasticových interakcií na berýliu. Zvyšovaním 

hrúbky vrstvy terčového materiálu dochádza k degradácii energie protónového zväzku preni-
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kajúceho cez terč vplyvom ionizačných strát. Tento efekt postupne vedie zo semi-monoenerge-

tického spektra na široké spojité neutrónové spektrum. Na základe výsledkov z výpočtov je 

možné konštatovať, že pík kvázi-monoenergetického spektra, ktoré vzniká pre terč hrúbky 1 až 

2 mm, má väčšiu pološírku než kvázi-monoenergetické spektrum z reakcie p-Li pre ekvivalentné 

parametre terča a zväzku protónov a teda pre meranie účinných prierezov nie je úplne vhodné. 

7.3 Ožarovací experiment v poli neutrónového zdroja p(35)-Be 

Pre meranie charakteristík nového neutrónového poľa zo zdrojovej reakcie p(35) + Be bola 

zvolená metóda aktivácie dozimetrických fólií v tesnej blízkosti pri terči. Táto požiadavka 

pramenila z potreby schopnosti použiť berýliovú stanicu namiesto ťažkej vody v prípade akút-

nej potreby. Pre berýliový terč skonštruovala technická sekcia Oddelenia jadrových reakcií 

obdobný hliníkový nosič, ako bol k dispozícii pre validačné experimenty účinných prierezov 

vybraných materiálov s D�O neutrónovým generátorom. 

Pracovný deň experimentu začal nastavením požadovanej energie protónového zväzku vy-

vádzaného na trase H– v zápornom režime urýchľovania. Prípravu cyklotrónu a zväzku nabi-

tých častíc zabezpečovalo Oddelenie urýchľovačov ÚJF. Pre experiment boli požadované pro-

tóny s energiou 35 MeV. Fyzická hrúbka terčíka v berýliovej stanici je 8 mm a teda maximálna 

energia protónov, ktorá môže byť disipovaná v tomto hrubom terči je 36 MeV. Pre uistenie, že 

zväzok protónov bude zahasený v objeme terča a nedostane sa z neho von do chladiaceho 

etanolu, bola požadovaná energia práve o jeden megaelektrónvolt nižšia. Zároveň pracovný 

režim cyklotrónu pre protóny s energiou 35 MeV je dobre známy a teda technické parametre 

iónového zdroja, cievok urýchľovača a fokuzačných šošoviek sú citlivo okalibrované, čo pred-

stavuje žiadanú garanciu kvality protónového zväzku po celú dobu ožarovania. 
 

 
Obr. č. 66 – Bočný pohľad na Be-stanicu inštalovanú na iónovod cyklotrónu U-120M 
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Po nastavení energie, nafokuzovaní zväzku nabitých častíc a získaní dvoch bodov na osi 

zväzku bola os zväzku zafixovaná laserom. Terčová stanica bola následne nasadená na nosnú 

základňu pri ústí iónovodu a svojim berýliovým terčíkom nastavená do osi zväzku protónov. 

Meracie čidlá prúdov nabitých častíc, teplôt a tlakov boli vyvedené do meracieho strediska 

a v stanici bolo dosiahnuté hlboké vákuum nutné pre prepojenie stanice s iónooptickou trasou 

cyklotrónu. Teplota chladiva terčového telesa bola nastavená na hodnotu 5 °C a diaľkovo 

monitorovaná. Rovnako ako v prípade ťažkovodnej stanice sú obe clony berýliového zdroja 

pripojené na chladiaci systém cyklotrónu. Na obr. č. 66 je bočný záber na nainštalovaný neut-

rónový generátor NG-2 s berýliovým terčom, na obrázku sú vidieť káblové prepojenia, hadice 

chladiva terča a sklenené priezory pre kontrolu stopy zväzku ako relikt z vývojového štádia 

terčovej stanice. 

Pre určovanie neutrónového poľa v tomto aktivačnom experimente bolo zostavených nie-

koľko sad aktivačných materiálov. Celkovo bolo využitých 12 druhov aktivačných materiálov, 

konkrétne sa jednalo o Al, Nb, Y, MnNi, Co, In, Lu, Au, Ti, Fe a Bi. Dozimetrické monitoro-

vacie fólie boli zvolené tak, aby svojimi účinnými prierezmi dostatočne pokryli dolnú, strednú 

aj hornú časť spektra rýchlych neutrónov. Materiály boli navolené tak, aby prahy ich účinných 

prierezov boli rozvrstvené prakticky cez celý energetický interval očakávaného rozsahu spektra. 

Pri výbere materiálov sa samozrejme dbalo na vlastnosti materiálov kľúčové z pohľadu polo-

vodičovej HPGe 	-spektrometrie, teda na energie a intenzity 	-kvánt, ktoré sú vysielané oča-

kávanými produktami aktivačných reakcií a ich vhodné poldoby premien. 

 

 
Obr. č. 67 – Berýliová terčová stanica s držiakom aktivačných fólií 
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Do experimentu boli pripravené dve rozsiahle sady aktivačných fólií obsahujúce vyššie vy-

menované materiály. Jedna takáto sada bola určená pre meranie neutrónového poľa v tesnej 

blízkosti terčovej hlavy v priamom zväzku, teda vo vzdialenosti 15 mm od fyzického povrchu 

terčovej hlavy. Druhá rozsiahla sada bola určená pre pozíciu vzdialenú 156 mm od terčovej 

hlavy. Okrem týchto dvoch kompletných sad boli pripravené dve malé sady, pričom každá 

obsahovala zlato a hliník pre monitorovanie neutrónového toku vo vzdialenostiach 35 a 75 mm. 

Po zapuzdrení bola každá sada pripevnená na hliníkové doštičky s kruhovými otvormi, ktoré 

boli potom zasunuté do hliníkového držiaku na vybrané pozície. Ukážka terčovej stanice s na-

sadeným držiakom s aktivačnými fóliami je na obr. č. 67. 

Po úspešnom teste nastavenia terčovej stanice, pri ktorom sa sledovali prúdy protónov na 

terči aj oboch clonách, bol spustený hlavný ožarovací experiment. Všetky štyri sady fólií boli 

spolu ožarované neutrónovým poľom z p-Be zdroja po dobu 12 hodín. Počas celej experimen-

tálnej etapy bol zväzok protónov veľmi stabilný, nedošlo k žiadnemu citeľnému zakolísaniu 

jeho intenzity či krátkodobému výpadku. Časový záznam intenzity protónového zväzku na 

terči je zobrazený na obr. č. 68. Stredná hodnota prúdu zväzku v experimente bola 9,26 μA. 
  

 
Obr. č. 68 – Časový záznam prúdu protónov na Be-terči v ožarovacom experimente 

 

Po ukončení ožarovania boli vzorky zosadené z terčovej stanice s hodinovým oneskorením a 

to z dôvodu obmedzia ožiarenia pracovníkov, pretože dávkový príkon spôsobený indukovanou 

aktivitou terča krátko po odstavení dosahoval hodnôt niekoľkých desiatok mSv. Po odmonto-

vaní držiaku fólií z terčovej hlavy boli držiak i sady fólií prevezené za olovené tienenie v aktívnej 

dielni, kde následne prebehlo rozbalenie jednotlivých sad dozimetrických fólií a roztriedenie do 

samostatných polyetylénových sáčkov. Potom boli rádioaktívne vzorky prenesené do laborató-

ria s HPGe detektorom, kde započalo meranie indukovaných aktivít jednotlivých fólií. Poradie 
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merania aktivačných detektorov bolo volené na základe polčasov rozpadov sledovaných pro-

duktov aktivačných reakcií. Gama spektrá aktivačných fólií boli naberané opakovane a merania 

na HPGe detektore trvali celkovo dva mesiace od ukončenia ožarovania. 

 

Tab. č. 20 – Reakcie použité pre rekonštrukciu spektra zdroja p(35) + Be  [12,107] 

Reakcia ������� 
(MeV) 

��/� �  
(keV) 

�  
(%) 

27Al(n,")24Na 3,25 14,96 h 1 368,63 100,00 
93Nb(n,2n)92mNb 9,06 10,15 d 934,46 99,00 
93Nb(n,")90mY 0,00 3,19 h 202,51 97,30 

197Au(n,2n)196Au 8,11 6,18 d 355,68 87,00 
197Au(n,3n)195Au 14,79 186,09 d 98,85 10,90 
197Au(n,4n)194Au 23,21 38,02 h 293,54 10,40 
197Au(n,	)198Au 0,00 2,70 d 411,80 96,00 
89Y(n,2n)88Y 11,61 106,65 d 1 836,06 99,20 
89Y(n,	)90mY 0,00 3,19 h 202,51 97,30 

59Co(n,2n)58Co 10,63 70,86 d 810,78 99,00 
59Co(n,3n)57Co 19,35 271,79 d 122,06 85,60 
59Co(n,p)59Fe 0,80 44,50 d 1 099,25 56,50 
59Co(n,")56Mn 0,00 2,58 h 846,77 98,90 
59Co(n,	)60Co 0,00 5,27 r 1 332,50 99,99 

115In(n,n’)115mIn 0,34 4,49 h 336,24 45,83 
natLu(n,x)173Lu 14,51 1,37 r 78,63 11,87 
natLu(n,x)176mLu 0,00 3,64 h 88,34 8,90 
176Lu(n,	)177Lu 0,00 6,73 d 208,37 11,00 
natTi(n,x)46Sc 1,62 83,79 d 1 120,55 99,99 
natTi(n,x)47Sc 0,00 3,35 d 159,78 68,30 
natTi(n,x)48Sc 3,28 43,67 h 1 312,10 100,00 
natNi(n,x)57Co 6,05 271,79 d 122,06 85,60 
natNi(n,x)60Co 0,00 5,27 r 1 332,50 99,99 
natNi(n,x)57Ni 12,43 35,60 h 1 377,63 81,70 
natFe(n,x)56Mn 2,97 2,58 h 846,77 98,90 
natFe(n,x)54Mn 12,14 312,30 d 834,85 99,98 
natFe(n,x)51Cr 0,00 27,70 d 320,08 10,00 
209Bi(n,3n)207Bi 14,42 31,55 r 569,70 97,74 
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Namerané gama spektrá boli postupne spracované v programe Deimos32, nafitované píky 

boli identifikované na základe energie, pri identifikácii izotopov naprodukovaných vo vzorkách 

bol sledovaný polčas rozpadu a zo získaných intenzít píkov boli následne stanovené saturačné 

aktivity a reakčné rýchlosti so zahrnutím odpovedajúcich korekcií. Experimentálne stanovené 

reakčné rýchlosti pre jednotlivé sady predstavovali vstup pre ďalšiu úlohu v procese spektro-

metrie neutrónového poľa. 

7.4 Rekonštrukcia neutrónového poľa zdrojovej reakcie p(35)-Be 

Po realizácii aktivačného experimentu a vyhodnotení meraní odoziev na neutrónové pole sa 

pristúpilo k jeho rekonštrukcii. Vstupnými dátami pre túto procedúru boli experimentálne sta-

novené odozvy aktivačných detektorov na neutróny zo zdrojovej reakcie p(35) + Be vrátane 

ich neistôt, sada odpovedajúcich účinných prierezov v energetickom obore pokrytom namera-

nými aktivačnými reakciami a apriorná informácia o očakávanom neutrónovom spektre v jed-

notlivých ožarovacích pozíciách.  

Pripravený výpočtový model MCNPX sa snažil čo najviac rešpektovať experimentálne pod-

mienky ožarovacej sústavy. V napočítaných spektrách boli sledované celková neistota i vý-

sledky štatistických testov pre čítače neutrónového spektra v modeli. Z výpočtovej procedúry 

sa podarilo získať odhady o tvare a intenzite neutrónových spektier v sledovanej oblasti oža-

rovacej sústavy. Program MCNPX poskytuje výstup neutrónového spektra normovaného na 

jeden primárny incidentný protón z celej histórie protónov. 

Na rekonštrukciu spektra bol podobne ako v prípade zdrojovej reakcie p + D�O použitý 

upravený program SAND-II, ktorý s využitím jadrových dát z knižnice EAF-2007 je schopný 

dekonvoluovať neutrónové spektrum v energetickom rozsahu odpovedajúcom neutrónovým 

zdrojom pri izochrónnom cyklotróne U-120M. Dekonvolúcia pre pozíciu 15 mm a taktiež aj 

156 mm bola vykonávaná opakovane, sledovali sa pritom výsledné pomery �/� reakčných 

rýchlostí stanovených kódom SAND-II a experimentálne nameraných reakčných rýchlostí ako 

aj trend samotných výstupných spektier. Pri opakovaných dekonvolúciách boli zo vstupného 

súboru odstraňované experimentálne reakčné rýchlosti tých produkčných reakcií, pre ktoré 

program SAND-II hlásil v predchádzajúcom kroku neprijateľne vysoké hodnoty pomerov �/�. 

Pretože na tvar výsledného spektra majú vplyv nielen hodnoty odoziev aktivačných fólií ale aj 

použité účinné prierezy, tak okrem priamej cesty vylučovania reakcií s nevhodnou hodnotou �/� v danom kroku rekonštrukcie spektra bol použitý aj prístup dočasného odstraňovania 

reakčných rýchlostí zo vstupného súboru podľa charakteru účinného prierezu. Pretože sa jed-

nalo o skúmanie rôznych kombinácií reakcií, jednalo sa o pomerne časovo náročný proces, ktorý 

bol naviac vykonávaný samostatne pre sadu dát z ožarovacej pozície 15 mm a pre sadu dát 

z ožarovacej pozície 156 mm. 

Konečné výsledky dekonvolúcií, ktoré sú považované za správne vzhľadom na tvar a rozsah 

spektier ako aj charakter pomerov �/� vypočítaných a nameraných reakčných rýchlostí sú 
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prezentované v nasledujúcich grafoch. Na obr. č. 69 sú prezentované spektrá novo vyvinutého 

neutrónového poľa urýchľovačom riadeného generátora NG-2 so zdrojovou reakciou p(35) +

Be vo vzdialenostiach 15 mm a 156 mm od čelnej steny terčovej hlavy neutrónového zdroja. 

V grafe sú zobrazené zrekonštruované spektrálne rozdelenia príkonu fluencie rýchlych neutró-

nov na základe experimentálnych meraní a pre úplnosť sú do grafu zavedené aj odpovedajúce 

predikcie neutrónových spektier napočítané simulačným nástrojom MCNPX. Odpovedajúci ta-

buľkový výpis spektier rýchlych neutrónov pre obidve skúmané pozície je uvedený v tab. č. 23 

v prílohe 2 na konci práce. 
 

 
Obr. č. 69 – Neutrónové pole zdroja p(35) + Be merané v dvoch ožarovacích pozíciách 

 

Z celej plejády 34 nameraných reakčných rýchlostí sledovaných reakcií bolo do dekonvolúcie 

úspešne použitých celkovo 28 reakcií (viď tab. č. 20). Získané neutrónové spektrá majú vo 

vysokoenergetickej oblasti prudký nábeh, prakticky schodový priebeh, a čo do tvaru sú vo 

veľmi dobrej zhode s TOF meraním na PTB Braunschweig (obr. č. 10), ktoré publikoval 

H. J. Brede ako [14]. 

Vzhľadom na fakt, že neutrónový generátor NG-2 s produkčnou reakciou p(35) + Be je 

zdrojom bieleho spektra rýchlych neutrónov a i vzhľadom na výskumné zameranie Oddelenia 

jadrových reakcií vo vedeckých programoch s rýchlymi neutrónmi je na obr. č. 70 zobrazený 

detail spektra v oblasti nižších energií, kde spektrum rýchlych neutrónov začína. Pre zväzok 

protónov s energiou 35 MeV a stredným prúdom 9,26 μA dosahuje hustota toku rýchlych ne-

utrónov hodnotu 3,8 × 10�� cm
�s
� vo vzdialenosti 15 mm od telesa terčovej hlavy a hodnotu 

1,3 × 10. cm
�s
� pre prípad vzdialenosti 156 mm. Stredná energia spektra reakcie p(35) + Be 

v energetickom obore nad 2 MeV má na pozícii 156 mm hodnotu 14 MeV. 
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Obr. č. 70 – Detail nízkoenergetickej časti spektra neutrónového generátora p(35) + Be 

 

7.5 Analýza správnosti stanovenia neutrónového poľa p(35)-Be 

Neutrónové spektrum merané v pozícii 156 mm dobre korešponduje so spektrom napočítaným 

v kóde MCNPX, pre túto vzdialenosť možno považovať výsledky z MCNPX za vierohodné. 

V pozícii 15 mm je ale zjavná pomerne významná odchýlka nasimulovaného spektra od rekon-

štrukcie z reálnych dát. Faktor odchýlky MCNPX spektra od rekonštrukcie v SAND-II dosa-

huje miestami hodnotu až 1,5 na intervale energií 17 až 33 MeV. V experimente boli použité 

dozimetrické fólie priemeru 15 mm a identický rozmer bol použitý aj v modeli MCNPX. Fólie 

teda neboli ožarované iba neutrónmi pod uhlom 0° oproti osi zväzku. Pritom samotná reakcia 

p + Be podľa štúdií iných autorov má najväčší výťažok neutrónov s vysokou energiou v do-

predne orientovanom smere. Pri odklone od uhla 0° klesá zastúpenie skupiny neutrónov z re-

akcie Be(p, n)B. Aktivačné fólie v blízkej geometrii pri terči v reálnom experimente teda integ-

rovali neutrónový tok z terča cez priestorový uhol. Pokus o stanovenie uhla pod ktorým sa 

aktivačné fólie dívali na neutrónový zdroj by bol len hrubým odhadom, pretože neexistuje 

možnosť jednoznačne určiť tvar stopy protónového zväzku, ktorý vstupuje do terča a ani nee-

xistuje možnosť presne určiť ohnisko protónového lúča. Tým pádom zdroj neutrónov v terči 

nie je bodový, jedná sa o oblasť produkcie neutrónov na dráhe, v ktorej sa brzdia nabité častice 

pri prieniku terčovým materiálom. Efekt priestorovej integrácie neutrónového výťažku je do 

zrekonštruovaného spektra začlenený cez použité aktivačné fólie. 
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Obr. č. 71 – Pomery reakčných rýchlostí a pomery spektier z oboch ožarovacích pozícií 

 

Na overenie správnosti rekonštrukcie neutrónových spektier reakcie p(35) + Be bol vyko-

naný rovnaký test ako v prípade zdroja p(37) + D�O. Pre aktivačné reakcie použité do rekon-

štrukcie poľa boli stanovené stredné hodnoty energií prekrytia rekonštruovaného spektra s od-

povedajúcimi excitačnými krivkami neutrónových interakcií. K nim potom boli priradené hod-

noty pomerov experimentálne určených reakčných rýchlostí v pozícii 15 mm k pozícii 156 mm. 

Taktiež bol zostavený pomer dekonvoluovaného spektra v polohe 15 mm k polohe 156 mm 

a obdobným spôsobom aj pre prípad vypočítaných spektier z MCNPX. Takto pripravené dáta 

sú všetky spolu zobrazené na obr. č. 71. V oblasti energií nad 17 MeV sa pomery MCNPX 

spektier (červená krivka) výrazne líšia od výsledných zrekonštruovaných spektier (modrá 

krivka). Avšak body (zelenou farbou) odpovedajúce pomerom experimentálnych reakčných 

rýchlostí sú vo veľmi dobrej zhode s modrou krivkou, ktorá reprezentuje rekonštrukciu kódom 

SAND-II. Tento prístup potvrdzuje správnosť rekonštrukcie neutrónových spektier kódom 

SAND-II zo sady zadaných experimentálnych reakčných rýchlostí. 

Z porovnania spektier napočítaných v MCNPX a rekonštruovaných v SAND-II vyplýva, že 

prístup cez MCNPX dobre popisuje reálny experiment až na vzdialenosti 156 mm. Úspešná 

validácia predikcie MCNPX v tejto geometrickej pozícii potom umožňuje spektrum extrapolo-

vať do prípadných ďalších vzdialenejších ožarovacích pozícií od zdrojového terča pod uhlom 0° 

voči primárnemu zväzku neutrónov. 

Ako test presnosti dekonvolúcie slúžia pomery reakčných rýchlostí �/�, kde v čitateli je 

reakčná rýchlosť stanovená ako integrál účinného prierezu cez rekonštruované spektrum a v me-
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novateli je experimentom stanovená reakčná rýchlosť. Pomery reakcií zahrnutých do dekonvo-

lúcie sa blížia hodnote jedna. Výsledky týchto pomerov sú graficky zobrazené na obr. č. 72 

a číselne pre jednotlivé reakcie sú prezentované v tab. č. 21. 
 

Tab. č. 21 – Pomery �/� pre experiment s p(35) + Be zdrojom 

Reakcia Estr  
(MeV) 

�/�  
[15 mm] 

(�/�)���  
(%) 

�/�  
[156 mm] 

(�/�)���  
(%) 

176Lu(n,	)177Lu 1,4 × 10�� 1,01 7,5 1,00 7,1 
197Au(n,	)198Au 4,9 × 10�� 1,04 6,9 1,02 6,8 
59Co(n,	)60Co 1,3 × 10�� 1,01 8,1 1,01 10,0 
89Y(n,	)90mY 2,6 × 10�� 0,88 7,6 0,99 7,7 

natLu(n,x)176mLu 0,51 0,97 6,8 0,96 6,8 
115In(n,n’)115mIn 7,02 – – 1,05 6,8 
27Al(n,")24Na 12,61 0,91 6,9 0,94 7,5 
natNi(n,x)60Co 14,92 1,18 8,2 – 6,7 
59Co(n,")56Mn 15,18 1,07 6,8 0,96 6,9 
natFe(n,x)56Mn 15,76 0,93 6,9 1,03 6,8 
59Co(n,p)59Fe 15,95 1,13 7,1 1,03 7,3 
93Nb(n,")87mY 16,47 0,86 8,2 0,90 7,1 

93Nb(n,2n)92mNb 17,43 0,99 6,8 1,02 6,7 
natTi(n,x)46Sc 18,03 0,98 6,9 0,83 6,9 
natTi(n,x)48Sc 18,41 1,10 6,8 1,06 7,0 

197Au(n,2n)196Au 19,62 – – 1,12 6,7 
natFe(n,x)51Cr 19,70 0,84 9,4 1,02 12,7 
59Co(n,2n)58Co 20,33 0,97 6,7 0,98 6,7 
89Y(n,2n)88Y 20,69 0,80 6,8 0,87 7,3 

natFe(n,x)54Mn 20,85 0,92 7,0 0,96 7,0 
natNi(n,x)57Co 21,05 1,16 7,4 1,14 7,8 
natNi(n,x)57Ni 23,07 1,13 7,1 1,21 7,6 
natTi(n,x)47Sc 23,55 1,16 7,0 1,14 7,8 

natLu(n,x)173Lu 23,89 0,97 6,8 1,10 7,1 
197Au(n,3n)195Au 24,35 1,12 8,8 1,11 8,9 
59Co(n,3n)57Co 27,72 0,96 7,4 0,94 7,9 
209Bi(n,3n)207Bi 29,86 0,98 9,6 0,77 10,1 
197Au(n,4n)194Au 30,12 1,02 7,4 0,93 7,3 
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Obr. č. 72 – Pomery teoretických a experimentálne stanovených reakčných rýchlostí 

 

 
Obr. č. 73 – Závislosť pomeru reakčných rýchlostí vybraných reakcií na vzdialenosti 

 

Okrem neutrónových spektier pre štandardné ožarovacie pozície 15 mm a 156 mm bol pri 

experimente sledovaný aj vývoj neutrónového toku v závislosti na vzdialenosti od terča. Pre 

tento účel boli namerané odozvy na neutrónové pole v pozícii 35 mm a 75 mm cez aktivačné 
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fólie zo zlata a hliníka. Na monitorovacie účely sa využili dozimetrické reakcie Au(n, �n), 
Au(n,	) a Al(n,"). 

Na obr. č. 73 sú vykreslené normované reakčné rýchlosti vo vzdialenostiach 15, 35, 75 

a 156 mm pre reakcie Al(n,") a Au(n, 4n) vztiahnuté k hodnotám na vzdialenosti 156 mm. 

Trend oboch kriviek ukazuje odchýlku od zákona 1/�� s približovaním sa k terčovej hlave 

z dôvodu nebodovosti systému. 

Ďalším javom, ktorý stojí za pozornosť je vývoj zastúpenia danej energetickej časti spektra 

v závislosti na vzdialenosti od terčovej hlavy. Pre pozície 35 mm a 75 mm neboli síce stanovené 

experimentálne spektrá, ale namerané odozvy pomocou hliníkových a zlatých dozimetrických 

fólií umožňujú zobraziť danú závislosť, využíva sa pritom ten istý prístup ako v prípade bodov 

pomeru reakčných rýchlostí v dvoch ožarovacích pozíciách (15 a 156 mm) na obr. č. 71. Vyu-

žitím reakcií Au(n, �n), Au(n, 	) a Al(n,") boli pripravené pomery reakčných rýchlostí na po-

zícii 15 mm k reakčným rýchlostiam v pozíciách 156 mm, 75 mm a 35 mm, teda ��(15)/��(156), ��(15)/��(75) a ��(15)/��(35). Každý z uvedených pomerov bol umies-

tnený v grafe na obr. č. 74 na strednú hodnotu energie prekrytia neutrónového spektra a 

účinného prierezu príslušnej reakcie. Poklesom intenzity neutrónového poľa pri vzďaľovaní od 

terča sa pomer spektier (resp. reakčných rýchlostí) odkláňa od vodorovnej roviny. Získané 

pomery umožňujú prenormovať dekonvoluované spektrum do požadovanej polohy a prípadne 

učiniť odhad pre iné polohy v uvedenom rozsahu vzdialeností. 

 

 
Obr. č. 74 – Závislosť priebehu reakčných rýchlostí na vzdialenosti od terča 
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7.6 Pozorovaný efekt protónového zväzku na berýliový terč 

Experiment zameraný na vývoj neutrónového poľa so zdrojovou reakciou p(35) + Be na hru-

bom terči priniesol vedľa znalosti spektrálnych charakteristík aj nové prevádzkové skúsenosti 

s berýliovou terčovou stanicou a to hlavne v podobe pozorovaného vplyvu zväzku incidentných 

protónov na teleso berýliového terča. 

Pri revízii terčovej hlavy bola zo stanice odmontovaná príruba uzatvárajúca zadnú stranu 

hlavy v oblasti omývania terčíka chladiacim médiom. Na terči zostala určitá forma odtlačku 

po experimente so zväzkom protónov s energiou 35 MeV. Stopa vizuálne pripomínala natavený 

povrch a mala formu výdute. Energetická hrúbka terča je 36 MeV a tak k úplnému zastaveniu 

protónov, ktoré mali pôvodne energiu 35 MeV, malo dôjsť ešte pod povrchom terčíka. Litera-

túra avšak uvádza vysokú teplotu tavenia [86], ktorú za experimentálnych podmienok naviac 

s aktívnym chladením na 5 °C nie je možné dosiahnuť. Nie je ale ani vylúčené, že sa jedná 

o efekt napúchania terčíka, pretože pri experimente bol terčík sýtený jadrami vodíka. Zábery 

na otvorenú terčovú hlavu sú zobrazené na obr. č. 75. 

Ďalším javom pozorovaným na povrchu berýliového terčíka na strane aktívne chladenej 

liehom bola forma pravdepodobne erózie a taktiež nie je vylúčené, že sa jedná i o nánosy 

kontaminantov prítomných v liehu. Chemická analýza zloženia používaného liehu nebola do-

posiaľ vykonaná. 

 

    
Obr. č. 75 – Vplyv 35 MeV protónov na zadnú stranu Be-terča 
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Zhrnutie a záver 

 

Dizertačná práca bola riešená na pracoviskách Ústavu jadrovej fyziky AV ČR v Řeži a Fakulty 

jadrovej a fyzikálne inžinierskej ČVUT v Prahe. Jej prvá časť sa zaoberá témou produkcie 

rýchlych neutrónov v jadrových reakciách nabitých častíc s rôznymi typmi terčových materiá-

lov používaných v neutrónových generátoroch zapojených do sústavy s urýchľovačom nabitých 

častíc. Pre typy urýchlených častíc dostupných na cyklotróne U-120M boli zostavené prehľady 

štúdia konkrétnych produkčných reakcií svetovými vedecko-výskumnými skupinami s ohľadom 

na konkrétne terčové materiály používané v neutrónových zdrojoch vyvinutých a prevádzko-

vaných na Ústave jadrovej fyziky AV ČR v Řeži, kde bola riešená experimentálna časť tejto 

dizertačnej práce. Z dohľadaných štúdií vyplýva, že energetický obor nad 20 MeV trpí nedos-

tatkom experimentálne stanovených jadrových dát, predovšetkým chýbajú informácie o spek-

trálnych výťažkoch. Naviac experimentálne zistenia rôznych autorov v niektorých prípadoch 

navzájom nesúhlasia. Z hľadiska produkcie neutrónov je najmenej preskúmanou reakcia protó-

nov s deutériom, ktorou sa zaoberal len malý počet výskumníkov prevažne pred viac než šty-

ridsiatymi rokmi, pritom táto reakcia v sebe skrýva veľký potenciál práve vďaka svojmu po-

merne vysokému výťažku rýchlych neutrónov.  

Dôležité je aj to, že na produkcii intenzívnych neutrónových polí je založený podporný 

výskumný program orientovaný na neutroniku budúcich pokročilých energetických sústav. 

Práve projektované urýchľovačom poháňané výkonné neutrónové zdroje IFMIF a FAFNIR 

majú poskytnúť rozhodujúce poznatky nutné pre konštrukciu budúcich fúznych reaktorov. Ich 

projektovanie a funkcie pritom aktuálne vyžadujú nové a spresnené dáta o produkčných reak-

ciách, pričom požiadavka produkcie testujúcich neutrónových polí v oblasti energií fúznych 

neutrónov vedúcich k vysokoenergetickým projektilom a neutrónovým spektrám viedla k nut-

nosti rozšírenia a verifikácie knižníc neutrónových jadrových reakcií až do oboru energií 55 MeV 

(doposiaľ relatívne spoľahlivou a úplnou je iba oblasť energií jadrových reaktorov, teda do cca. 

20 MeV). Pre identický obor neutrónových energií je ďalej požadované rozšírenie a verifikácia 

aktivačných databáz v dôsledku prevádzky a následného odstavenia vrátane bezpečnej likvidá-

cie uvedených zariadení IFMIF a FAFNIR. 
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Proces rozširovania vybraných knižníc jadrových dát už odštartoval a Oddelenie jadrových 

reakcií ÚJF AV ČR v Řeži v tejto oblasti experimentov vyvíja dlhodobú aktivitu s medziná-

rodne rešpektovanými výsledkami. Ďalšia časť práce je preto venovaná zhrnutiu fyzikálnych 

a technických aspektov a charakteristík urýchľovačom riadených neutrónových zdrojov pre-

vádzkovaných týmto oddelením (v súčasnosti v rámci výskumnej infraštruktúry CANAM). Je 

to jediné pracovisko prevádzkujúce neutrónový zdroj na báze ťažkej vody určený pre apliko-

vaný výskum i komerčné aktivity a cenné know-how nadobudnuté jeho vedeckým tímom za 

celú dobu prevádzky neutrónových generátorov siahajúcu až do sedemdesiatych rokov minu-

lého storočia zdieľajú zahraničné inštitúcie pri budovaní nových výskumných zariadení.  

  

Hlavnou náplňou dizertačnej práce bola experimentálna činnosť na urýchľovačom riadenom 

neutrónovom generátore NG-2 v podobe spektrometrie vysokoenergetických neutrónových polí 

použitých zdrojových reakcií p + D�O a p + Be na hrubých terčoch. V súvislosti s vytýčenými 

cieľmi dizertačnej práce v kapitole 1 je plnenie jednotlivých cieľov vrátane uvedeného prínosu 

získaných výsledkov pre vedu a podielu autora dizertačnej práce na riešení jednotlivých úloh 

zhrnuté v nasledujúcich bodoch: 

1) Prvá experimentálna úloha sa týkala produkčnej reakcie p + D�O, spektrometriou jej neut-

rónového poľa v podobe spresnenia v nízkoenergetickej časti (pod 5 MeV). Kedysi publiko-

vané neutrónové spektrum zdroja p(37) + D�O v [11] vykazovalo v nízkoenergetickej oblasti 

spektra (< 5 MeV) fyzikálne nevysvetliteľnú nezrovnalosť pri integrálnych validáciách elek-

troniky, ktoré zasahovali do energií neutrónov v oblasti jednotiek MeV a poukazovali na 

nadhodnotenie publikovaného spektra v tejto oblasti. Pri vyšetrovaní tejto záležitosti sa 

vyšlo z pôvodných vstupných dát a podarilo sa zreprodukovať pôvodné dekonvoluované 

spektrum prezentované v [11], čo v krokoch od toho sa odvíjajúcich postupne viedlo k iden-

tifikácii príčiny pôvodného výsledku.  

Od základu bol vybudovaný nový výpočtový model v simulačnom nástroji MCNPX s dô-

razom na realistický popis podmienok technického usporiadania pôvodného experimentu. 

Kombinácia použitia pôvodne nameraných experimentálnych odoziev na neutrónové pole 

a realitou podložené zmeny parametrov vo výpočtovom modeli ovplyvňujúce vstupné spek-

trum pre dekonvolučný nástroj SAND-II poukázali na neadekvátny popis prítomnosti mo-

derujúceho materiálu v blízkosti neutrónového zdroja pri prvotnom riešení úlohy. V rámci 

tejto analýzy tak bola odhalená silná citlivosť na inicializačné spektrum z MCNPX, ktorá 

pri rekonštrukcii neutrónového spektra zdrojovej reakcie p(37) + D�O kódom SAND-II 

viedla k jeho nadhodnoteniu v energetickom rozsahu do cca. 5 MeV. Po pochopení tejto 

príčiny a získaní novej apriórnej informácie z MCNPX podľa reálnych ožarovacích podmie-
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nok sa poradilo vykonať novú rekonštrukciu neutrónového poľa v celom energetickom roz-

sahu, ktorá opravila pole v oblasti pod 5 MeV. Výsledkom tohto úsilia je verifikovaná zna-

losť spektra reakcie p(37) + D�O v celom energetickom rozsahu rýchlych neutrónov.  

Experimentálne dáta z rozdielnych pozíc ožarovaných vzoriek (pre dve blízke geometrie 

ožarovania vzoriek pri terči – 3 mm a 156 mm) umožnili overiť vplyv konkrétneho geomet-

rického usporiadania na intenzitu a odlišnosť formy spektrálneho výťažku zdrojovej reakcie 

v mieste vzoriek. Tým boli zároveň validované výsledky simulácií MCNPX voči reálnemu 

experimentu a súbežne bol odhalený a vyriešený problém v použitej knižnici jadrových dát 

pre MCNPX. Význam tohto výsledku je daný zapojením neutrónového generátora NG-2 do 

programov integrálnej validácie aktivačných neutrónových účinných prierezov nuklidov 

s energetickým rozsahom do 35 MeV, ktoré budú využívané v technologických komponen-

toch zariadenia IFMIF. Dobrá znalosť neutrónového poľa generátora NG-2 je požadovaná 

aj v meraniach transportu neutrónov materiálmi a taktiež v testoch radiačnej odolnosti 

elektronických zariadení a s nimi súvisiacim vývojom radiačného monitorovacieho systému 

pre experimenty Atlas v CERN. Nemenej dôležitým faktom je i to, že sa jednalo o štúdium 

málo známej zdrojovej reakcie p + D�O a boli zmerané neutrónové spektá produkované 

hrubým terčom.  

Pri riešení experimentálnej úlohy stanovenia spektier zdrojovej reakcie p + D�O obdržal 

doktorand dáta reakčných rýchlostí získaných v predchádzajúcich experimentoch OJR, tieto 

dáta boli poskytnuté konzultantom. Vklad doktoranda do tejto problematiky bol formou 

prípravy výpočtového modelu MCNPX od základu a následných simulácií v tomto kóde, 

analýzy pôvodného experimentálneho usporiadania vrátane vplyvov prípadného zanedbania 

materiálov a citlivosti spektra na tieto zmeny a následnej rekonštrukcie spektier programom 

SAND-II, čím bola vykonaná oprava neutrónového poľa p(37) + D�O, čo predstavuje hlavný 

výstup v prípade úlohy neutrónovej spektrometrie zdroja p + D�O. Okrem toho ešte pred-

tým doktorand navrhol a zrealizoval aj samostatný experimentálny test na meranie neutró-

nového poľa reakcie p(36) + D�O so sadou aktivačných fólií, vykonal väčšinu gama spek-

trometrických meraní fólií na HPGe detektoroch a analýzu výsledkov, v ktorej potvrdil, že 

oblasť energií pod 5 MeV by v spektre p + D�O nemala vykazovať pík.  

 

2) Druhá experimentálna úloha bola zameraná na vývoj nového neutrónového poľa zdrojovej 

reakcie p(35) + Be generátora NG-2 na ÚJF AV ČR v Řeži a bola vyvolaná niekoľkými 

udalosťami. Zmena legislatívy vo vzťahu k prevádzke experimentálnych zariadení s obsahom 

toxického berýlia umožnila po roku 2011 zaradiť tento neutrónový terč do bežného využí-

vania, čím vznikla možnosť skúmať spektrum zdrojovej reakcie p + Be pre vysoké energie 

zväzku nabitých častíc. Druhou významnou udalosťou bolo zahájenie projektu nového 

urýchľovačového pracoviska ÚJF s plánovaným cyklotrónom TR-24 vysokých intenzít, pre 
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ktorý je zvažovaný koncept hrubého berýliového terča bombardovaného zväzkom protónov 

s intenzitou až do 300 µA. Možnosť získať užitočné prevádzkové skúsenosti na aktuálnom 

berýliovom terči generátora NG-2 s energiami protónového zväzku nad 20 MeV je tým 

pádom veľmi vítaná. Tretím dôvodom je mať k dispozícii funkčný generátor so spektrom 

prakticky rovnakého rozsahu ako poskytuje zavedený generátor s reakciou p(37) + D�O ako 

alternatívu pri technickom výpadku ťažkovodnej terčovej stanice.  

Reakciou na uvedené fakty bola realizácia experimentu s Be-terčovou stanicou pre ener-

giu protónov 35 MeV za účelom stanovenia spojitého spektra rýchlych neutrónov v blízkych 

ožarovacích pozíciách na osi zväzku pri telese zdrojového terča. Meranie neutrónového spek-

tra v týchto pozíciách si vyžiadalo použitie metódy dozimetrických fólií kombinovanej s mo-

delovaním reálnej ožarovacej sústavy vo výpočtovom programe MCNPX. Zo získaných dát 

reakčných rýchlostí boli pre dve ožarovacie pozície (15 mm a 156 mm) zrekonštruované 

spektrá rýchlych neutrónov v upravenej verzii nástroja SAND-II. Výsledkom bolo nové 

IFMIF-ekvivalentné spektrum neutrónového poľa zo zdrojovej reakcie p(35) + Be s energe-

tickým rozsahom do 33 MeV.  

Získal sa tak výkonný generátor rýchlych neutrónov NG-2 so spojitým energetickým 

spektrom do 33 MeV, ktorý sa vyznačuje výrazne jednoduchšou technickou prevádzkou než  

ťažkovodná terčová stanica. Okrem spektrálnych charakteristík sa získali aj ďalšie cenné 

prevádzkové charakteristiky, ako je znalosť vplyvu protónového zväzku na hrubý berýliový 

terč. Tým, že berýliová stanica môže byť podľa potreby použitá pre substitúciu ťažkovodnej 

stanice, platia pre ňu rovnaké formy využitia a zapojenia do medzinárodných výskumných 

programov, ako sú uvedené v odseku pre ťažkovodnú terčovú stanicu NG-2, teda využitie 

pre integrálne validácie účinných prierezov, testy radiačnej odolnosti mikroelektroniky voči 

vysokoenergetickým neutrónovým poliam, štúdium produkcie plynov (vodík a deutérium) 

v konštrukčných materiáloch pre reaktorové nádoby fúznych technologií, či intenzívne oža-

rovacie experimenty neutrónovej aktivačnej analýzy.  

Pri riešení úlohy s berýliovým generátorom doktorand naplánoval fyzikálnu stránku ex-

perimentu (prevádzkovú časť experimentu v tej dobe zaisťovala samostatná technická sku-

pina pod vedením hlavného technika), v poli neutrónového generátora NG-2 ožiaril dve 

rozsiahle sady aktivačných fólií, polovodičovým detektorom opakovane premeral väčšinu 

aktivovaných vzoriek, vykonal spracovanie nameraných gama spektier, prípravu výpočto-

vého modelu ožarovacej sústavy a simulácie v MCNPX ako aj záverečnú rekonštrukciu 

spektier rýchlych neutrónov v programe SAND-II a analýzu spektrálnych charakteristík 

a presnosti a správnosti stanoveného poľa. Následne postupne prevzal organizáciu technickej 

stránky experimentov s neutrónovými generátormi NG-2 na pracovisku Oddelenia jadrových 

reakcií ÚJF AV ČR. 
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3) V samostatnej experimentálnej fáze bolo študované aj neutrónové pozadie cyklotrónovej 

haly mimo priamu os rýchlych neutrónov z generátora NG-2. Na základe nameraných 

odoziev cez aktivačné fólie bolo spektrum neutrónov odrazených od biologického tienenia či 

zariadení prítomných v hale popísané analyticky. Znalosť tohto pozaďového spektra by 

v budúcnosti mohla byť užitočná pre aplikácie uvažujúce odhad tepelného a epitermálneho 

spektra neutrónov.  

V rámci riešenia úlohy o neutrónovom pozadí cyklotrónovej haly navrhol doktorand oža-

rovací experiment, zvolil sadu ožarovaných materiálov, nameral väčšinu gama spektier ak-

tivovaných vzoriek, vykonal ich analýzu a získal experimentálne odozvy na neutrónové pole. 

Na nájdenie parametrov analytickej funkcie popisujúcej pozaďové spektrum bol využitý 

program napísaný jeho školiteľom-špecialistom. 

 

Záverom možno konštatovať, že problematika merania neutrónových polí výkonného gene-

rátora NG-2 a ich spresňovania je aktuálnou témou vzhľadom k významu, ktoré toto zariadenie 

má v programoch validácie neutrónových dát pre jadrové a termojadrové technológie. Okrem 

toho je znalosť polí žiadaná i pre iné typy experimentov, akými sú napr. už spomínané testy 

radiačného poškodenia elektronických súčiastok, meracie techniky v termojadrovej technológii 

a iné. Získané charakteristiky oboch zdrojov sú prínosné pre rozšírenie súdobého programu 

validácie neutrónových dát termojadrových technológií hlavne v obore reakcií vedúcich 

k tvorbe deštrukčných domén v materiáloch prvej steny termojadrových zariadení. 

Ciele, ktoré boli na začiatku tejto dizertačnej práce vytýčené, boli pri jej riešení postupne 

naplnené. Značná časť výsledkov dosiahnutých pri riešení už bola prezentovaná na medziná-

rodnej pôde a publikovaná v odborných recenzovaných a impaktovaných časopisoch. Za dobu 

doktorandského štúdia doktorand publikoval päť článkov v odborných časopisoch s impakt 

faktorom ako hlavný autor a ďalšie štyri články ako spoluautor. Ako hlavný autor ďalej pub-

likoval taktiež štyri príspevky v odborných recenzovaných zborníkoch s citačným indexom 

v databázach WoS a SCOPUS a štyri príspevky ako spoluator. Výsledky experimentálnych 

činností za celú dobu doktorandského štúdia odprezentoval na 17 vystúpeniach na prestížnych 

medzinárodných aj tuzemských konferenciách.   
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Prílohy 

Nasledujúce prílohy obsahujú tabuľkové reprezentácie spektier rýchlych neutrónov študova-
ných zdrojových reakcií p(37) + D�O a p(35) + Be urýchľovačom riadeného generátora NG-2, 
ktoré boli zrekonštruované využitím dekonvolučného nástroja SAND-II a uvedené sú aj odpo-
vedajúce predikcie podľa simulačného nástroja MCNPX. 
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Príloha 1: Spektrum neutrónového zdroja s produkčnou reakciou p + D2O 

 

Tab. č. 22 – Spektrálne rozdelenie hustoty toku rýchlych neutrónov zdroja p(37) + D2O 

���� 

(MeV) 

���� 
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��	
��� 

(cm�s��MeV��) 

���� 

(%) 

�� ��
��	�� 
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����
��	��

(%) 

 ���� ��
��	
��� 

(cm�s��MeV��) 

���� 

(%) 

���� ��
��	�� 

(cm�s��MeV��) 

����
��	�� 

(%) 

0,10 0,11  2,46E+09 7,36 3,10E+09 0,38  8,88E+07 7,51 1,08E+08 1,56 

0,11 0,12  2,60E+09 7,37 3,26E+09 0,53  1,06E+08 7,65 1,23E+08 2,13 

0,12 0,12  2,62E+09 7,37 3,29E+09 0,53  9,98E+07 7,67 1,16E+08 2,21 

0,12 0,13  3,09E+09 7,37 3,89E+09 0,51  1,04E+08 7,64 1,27E+08 2,10 

0,13 0,14  3,38E+09 7,36 4,26E+09 0,47  1,11E+08 7,60 1,27E+08 1,94 

0,14 0,14  2,98E+09 7,36 3,77E+09 0,49  9,22E+07 7,65 1,05E+08 2,14 

0,14 0,15  2,57E+09 7,37 3,25E+09 0,51  7,22E+07 7,72 8,70E+07 2,37 

0,15 0,16  2,63E+09 7,36 3,34E+09 0,46  8,08E+07 7,65 9,25E+07 2,14 

0,16 0,17  2,75E+09 7,36 3,50E+09 0,44  8,14E+07 7,64 9,45E+07 2,10 

0,17 0,17  2,58E+09 7,36 3,29E+09 0,45  7,39E+07 7,66 9,14E+07 2,16 

0,17 0,18  3,08E+09 7,36 3,94E+09 0,39  8,62E+07 7,58 1,06E+08 1,87 

0,18 0,19  2,84E+09 7,36 3,64E+09 0,41  8,18E+07 7,59 9,39E+07 1,90 

0,19 0,20  2,73E+09 7,36 3,51E+09 0,43  7,13E+07 7,63 9,00E+07 2,04 

0,20 0,21  2,79E+09 7,36 3,59E+09 0,37  7,47E+07 7,58 8,87E+07 1,85 

0,21 0,22  2,76E+09 7,36 3,56E+09 0,37  7,59E+07 7,58 8,93E+07 1,85 
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0,22 0,24  2,79E+09 7,36 3,61E+09 0,36  7,20E+07 7,58 8,87E+07 1,85 

0,24 0,25  2,87E+09 7,36 3,73E+09 0,34  7,31E+07 7,56 9,02E+07 1,76 

0,25 0,27  3,09E+09 7,35 4,00E+09 0,24  7,69E+07 7,44 9,37E+07 1,18 

0,27 0,29  2,92E+09 7,36 3,78E+09 0,33  7,16E+07 7,53 8,89E+07 1,64 

0,29 0,30  3,03E+09 7,36 3,91E+09 0,41  8,09E+07 7,65 9,17E+07 2,14 

0,30 0,30  3,29E+09 7,39 4,24E+09 0,79  6,91E+07 8,49 9,20E+07 4,25 

0,30 0,30  3,37E+09 7,39 4,34E+09 0,78  1,12E+08 8,40 1,02E+08 4,07 

0,30 0,30  3,37E+09 7,37 4,34E+09 0,62  8,60E+07 8,04 1,04E+08 3,27 

0,30 0,33  3,26E+09 7,35 4,18E+09 0,20  7,83E+07 7,42 9,37E+07 1,06 

0,33 0,37  3,32E+09 7,35 4,27E+09 0,19  7,94E+07 7,42 9,54E+07 1,00 

0,37 0,39  3,25E+09 7,35 4,17E+09 0,26  7,61E+07 7,48 9,03E+07 1,40 

0,39 0,41  3,15E+09 7,35 4,03E+09 0,26  7,48E+07 7,48 8,87E+07 1,38 

0,41 0,45  2,88E+09 7,35 3,65E+09 0,19  6,61E+07 7,41 7,87E+07 0,99 

0,45 0,52  3,24E+09 7,35 4,10E+09 0,14  7,24E+07 7,38 8,78E+07 0,73 

0,52 0,55  3,42E+09 7,35 4,28E+09 0,21  7,14E+07 7,45 8,67E+07 1,20 

0,55 0,58  3,40E+09 7,35 4,25E+09 0,21  6,84E+07 7,44 8,35E+07 1,19 

0,58 0,61  3,55E+09 7,35 4,42E+09 0,20  7,37E+07 7,43 8,91E+07 1,12 

0,61 0,64  3,69E+09 7,35 4,55E+09 0,19  7,66E+07 7,43 9,33E+07 1,07 

0,64 0,67  3,66E+09 7,35 4,48E+09 0,19  7,39E+07 7,42 8,93E+07 1,06 
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0,67 0,71  3,82E+09 7,35 4,66E+09 0,18  7,80E+07 7,42 9,29E+07 1,02 

0,71 0,74  3,87E+09 7,35 4,71E+09 0,18  7,83E+07 7,41 9,39E+07 0,99 

0,74 0,78  3,86E+09 7,35 4,64E+09 0,17  7,59E+07 7,41 9,14E+07 0,98 

0,78 0,82  3,89E+09 7,35 4,68E+09 0,17  7,28E+07 7,41 8,80E+07 0,97 

0,82 0,86  3,84E+09 7,35 4,56E+09 0,16  7,09E+07 7,41 8,57E+07 0,96 

0,86 0,91  3,71E+09 7,35 4,38E+09 0,16  6,71E+07 7,41 8,18E+07 0,96 

0,91 0,96  3,75E+09 7,35 4,40E+09 0,15  6,86E+07 7,40 8,28E+07 0,85 

0,96 1,00  3,65E+09 7,35 4,23E+09 0,18  6,01E+07 7,42 7,87E+07 1,05 

1,00 1,11  3,75E+09 7,35 4,34E+09 0,11  6,63E+07 7,37 7,91E+07 0,62 

1,11 1,17  3,96E+09 7,35 4,54E+09 0,14  7,37E+07 7,39 8,22E+07 0,82 

1,17 1,23  4,06E+09 7,35 4,63E+09 0,14  7,53E+07 7,39 8,40E+07 0,81 

1,23 1,29  4,04E+09 7,35 4,60E+09 0,14  6,97E+07 7,40 8,07E+07 0,83 

1,29 1,35  3,90E+09 7,35 4,44E+09 0,14  6,06E+07 7,40 7,75E+07 0,85 

1,35 1,42  4,08E+09 7,35 4,63E+09 0,13  6,46E+07 7,39 8,21E+07 0,76 

1,42 1,50  4,12E+09 7,35 4,65E+09 0,12  6,87E+07 7,38 7,95E+07 0,72 

1,50 1,57  4,09E+09 7,35 4,60E+09 0,13  6,28E+07 7,39 7,86E+07 0,78 

1,57 1,65  4,05E+09 7,35 4,54E+09 0,12  6,10E+07 7,38 7,68E+07 0,73 

1,65 1,74  4,12E+09 7,35 4,58E+09 0,11  6,57E+07 7,38 7,80E+07 0,69 

1,74 1,83  4,23E+09 7,35 4,69E+09 0,11  6,57E+07 7,38 7,69E+07 0,69 
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1,83 1,92  4,13E+09 7,35 4,56E+09 0,11  6,24E+07 7,38 7,62E+07 0,69 

1,92 2,02  4,17E+09 7,35 4,58E+09 0,11  6,42E+07 7,38 7,65E+07 0,66 

2,02 2,12  4,20E+09 7,35 4,58E+09 0,11  6,29E+07 7,38 7,70E+07 0,66 

2,12 2,23  4,23E+09 7,35 4,60E+09 0,10  6,33E+07 7,38 7,65E+07 0,63 

2,23 2,31  4,31E+09 7,35 4,68E+09 0,11  6,67E+07 7,39 7,67E+07 0,74 

2,31 2,35  4,38E+09 7,35 4,74E+09 0,15  7,16E+07 7,42 7,67E+07 1,03 

2,35 2,37  4,44E+09 7,35 4,82E+09 0,21  8,80E+07 7,49 7,87E+07 1,45 

2,37 2,39  4,39E+09 7,35 4,76E+09 0,21  8,88E+07 7,49 7,90E+07 1,44 

2,39 2,47  4,35E+09 7,35 4,72E+09 0,11  6,93E+07 7,38 7,78E+07 0,73 

2,47 2,59  4,28E+09 7,35 4,66E+09 0,10  6,39E+07 7,37 7,65E+07 0,60 

2,59 2,73  4,29E+09 7,35 4,69E+09 0,09  6,64E+07 7,37 7,52E+07 0,56 

2,73 2,87  4,22E+09 7,35 4,64E+09 0,09  6,56E+07 7,37 7,38E+07 0,57 

2,87 3,01  4,18E+09 7,35 4,63E+09 0,09  6,27E+07 7,37 7,38E+07 0,57 

3,01 3,17  4,20E+09 7,35 4,67E+09 0,09  6,52E+07 7,37 7,31E+07 0,53 

3,17 3,33  4,10E+09 7,35 4,58E+09 0,09  6,34E+07 7,37 7,20E+07 0,54 

3,33 3,68  3,98E+09 7,35 4,48E+09 0,07  6,20E+07 7,36 7,00E+07 0,37 

3,68 4,07  3,92E+09 7,35 4,47E+09 0,06  6,32E+07 7,36 7,00E+07 0,35 

4,07 4,49  3,94E+09 7,35 4,49E+09 0,06  6,28E+07 7,36 6,99E+07 0,34 

4,49 4,72  3,91E+09 7,35 4,49E+09 0,07  6,22E+07 7,36 6,97E+07 0,45 
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4,72 4,97  3,92E+09 7,35 4,49E+09 0,07  6,55E+07 7,36 7,03E+07 0,43 

4,97 5,22  3,90E+09 7,35 4,45E+09 0,07  6,47E+07 7,36 6,97E+07 0,44 

5,22 5,49  3,92E+09 7,35 4,45E+09 0,07  6,57E+07 7,36 6,92E+07 0,42 

5,49 5,77  3,89E+09 7,35 4,38E+09 0,07  6,57E+07 7,36 6,88E+07 0,42 

5,77 6,07  3,88E+09 7,35 4,35E+09 0,07  6,65E+07 7,36 6,85E+07 0,40 

6,07 6,38  3,84E+09 7,35 4,32E+09 0,07  6,69E+07 7,36 6,87E+07 0,39 

6,38 6,59  3,79E+09 7,35 4,27E+09 0,08  6,44E+07 7,36 6,77E+07 0,48 

6,59 6,70  3,74E+09 7,35 4,22E+09 0,10  6,27E+07 7,38 6,70E+07 0,67 

6,70 7,05  3,69E+09 7,35 4,17E+09 0,07  6,46E+07 7,36 6,70E+07 0,38 

7,05 7,41  3,57E+09 7,35 4,06E+09 0,07  6,22E+07 7,36 6,51E+07 0,38 

7,41 7,79  3,48E+09 7,35 3,98E+09 0,07  6,09E+07 7,36 6,42E+07 0,37 

7,79 8,19  3,40E+09 7,35 3,89E+09 0,07  5,94E+07 7,36 6,30E+07 0,36 

8,19 8,61  3,27E+09 7,35 3,77E+09 0,06  5,80E+07 7,36 6,21E+07 0,36 

8,61 9,05  3,19E+09 7,35 3,68E+09 0,06  5,58E+07 7,36 6,07E+07 0,35 

9,05 9,51  3,12E+09 7,35 3,59E+09 0,06  5,42E+07 7,36 6,01E+07 0,35 

9,51 10,00  3,03E+09 7,35 3,47E+09 0,06  5,31E+07 7,36 5,88E+07 0,34 

10,00 10,50  2,95E+09 7,35 3,35E+09 0,06  5,05E+07 7,36 5,70E+07 0,34 

10,50 11,10  2,86E+09 7,35 3,24E+09 0,06  5,51E+07 7,36 5,57E+07 0,32 

11,10 11,60  2,75E+09 7,35 3,07E+09 0,07  4,71E+07 7,36 5,36E+07 0,35 
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11,60 12,20  2,67E+09 7,35 2,95E+09 0,06  4,74E+07 7,36 5,21E+07 0,33 

12,20 12,80  2,65E+09 7,35 2,88E+09 0,06  4,57E+07 7,36 5,20E+07 0,33 

12,80 13,50  2,51E+09 7,35 2,71E+09 0,06  4,68E+07 7,36 4,94E+07 0,31 

13,50 13,80  2,44E+09 7,35 2,60E+09 0,08  4,08E+07 7,36 4,84E+07 0,48 

13,80 14,20  2,34E+09 7,35 2,47E+09 0,07  4,51E+07 7,36 4,58E+07 0,43 

14,20 14,60  2,23E+09 7,35 2,34E+09 0,08  4,82E+07 7,36 4,38E+07 0,44 

14,60 14,90  2,20E+09 7,35 2,27E+09 0,08  3,91E+07 7,37 4,29E+07 0,51 

14,90 15,70  2,14E+09 7,35 2,17E+09 0,06  4,12E+07 7,36 4,10E+07 0,32 

15,70 16,50  2,10E+09 7,35 2,10E+09 0,06  4,08E+07 7,36 4,07E+07 0,32 

16,50 16,90  2,07E+09 7,35 2,02E+09 0,08  3,94E+07 7,36 4,02E+07 0,46 

16,90 17,30  2,06E+09 7,35 1,90E+09 0,08  3,67E+07 7,36 3,78E+07 0,47 

17,30 19,60  1,82E+09 7,35 1,66E+09 0,05  3,51E+07 7,35 3,37E+07 0,21 

19,60 20,00  1,70E+09 7,35 1,46E+09 0,09  3,42E+07 7,37 3,08E+07 0,52 

20,00 21,00  1,63E+09 7,35 1,37E+09 0,07  3,33E+07 7,36 2,92E+07 0,34 

21,00 22,00  1,54E+09 7,35 1,25E+09 0,07  3,22E+07 7,36 2,71E+07 0,35 

22,00 23,00  1,45E+09 7,35 1,13E+09 0,07  3,13E+07 7,36 2,52E+07 0,37 

23,00 24,00  1,35E+09 7,35 1,02E+09 0,07  2,98E+07 7,36 2,31E+07 0,38 

24,00 25,00  1,22E+09 7,35 9,20E+08 0,08  2,78E+07 7,36 2,12E+07 0,40 

25,00 26,00  1,04E+09 7,35 8,21E+08 0,08  2,50E+07 7,36 1,94E+07 0,42 
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26,00 27,00  8,52E+08 7,35 7,29E+08 0,08  2,13E+07 7,36 1,74E+07 0,44 

27,00 28,00  6,76E+08 7,35 6,37E+08 0,09  1,74E+07 7,36 1,52E+07 0,47 

28,00 29,00  5,30E+08 7,35 5,45E+08 0,09  1,40E+07 7,37 1,31E+07 0,51 

29,00 30,00  4,10E+08 7,35 4,52E+08 0,10  1,11E+07 7,37 1,11E+07 0,55 

30,00 31,00  3,06E+08 7,35 3,55E+08 0,11  9,04E+06 7,37 9,55E+06 0,59 

31,00 32,00  2,03E+08 7,35 2,44E+08 0,13  7,72E+06 7,38 8,49E+06 0,63 

32,00 33,00  8,83E+07 7,35 1,09E+08 0,18  4,50E+06 7,39 5,10E+06 0,81 

33,00 34,00  1,05E+07 7,37 1,33E+07 0,51  1,02E+06 7,54 1,18E+06 1,70 

34,00 35,00    4,73E+03 24,73 6,08E+03 23,61  1,15E+03 50,54 1,37E+03 50,00 

35,00 36,00  0,00E+00 7,35 0,00E+00 0,00  0,00E+00 7,35 0,00E+00 0,00 

36,00 37,00  0,00E+00 7,35 0,00E+00 0,00  0,00E+00 7,35 0,00E+00 0,00 

37,00 38,00  0,00E+00 7,35 0,00E+00 0,00  0,00E+00 7,35 0,00E+00 0,00 

38,00 39,00  0,00E+00 7,35 0,00E+00 0,00  0,00E+00 7,35 0,00E+00 0,00 

39,00 40,00  0,00E+00 7,35 0,00E+00 0,00  0,00E+00 7,35 0,00E+00 0,00 
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Príloha 2: Spektrum neutrónového zdroja s produkčnou reakciou p + Be 

 

Tab. č. 23 – Spektrálne rozdelenie hustoty toku rýchlych neutrónov zdroja p(35) + Be 
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0,10 0,11  8,19E+09 7,45 1,08E+10 1,23  2,43E+08 8,34 3,04E+08 3,95 

0,11 0,12  7,54E+09 7,56 9,90E+09 1,77  2,34E+08 9,42 2,93E+08 5,90 

0,12 0,12  7,68E+09 7,55 1,01E+10 1,73  2,54E+08 9,31 3,18E+08 5,72 

0,12 0,13  8,43E+09 7,56 1,10E+10 1,77  2,95E+08 9,05 3,71E+08 5,28 

0,13 0,14  8,80E+09 7,55 1,15E+10 1,72  3,05E+08 8,78 3,83E+08 4,80 

0,14 0,14  8,53E+09 7,54 1,11E+10 1,71  2,67E+08 8,95 3,37E+08 5,11 

0,14 0,15  7,91E+09 7,53 1,02E+10 1,64  2,30E+08 9,17 2,90E+08 5,48 

0,15 0,16  7,47E+09 7,51 9,61E+09 1,56  2,22E+08 9,02 2,80E+08 5,23 

0,16 0,17  7,59E+09 7,51 9,74E+09 1,57  2,29E+08 8,98 2,89E+08 5,17 

0,17 0,17  7,75E+09 7,52 9,90E+09 1,60  2,30E+08 9,00 2,90E+08 5,20 

0,17 0,18  8,15E+09 7,50 1,04E+10 1,49  2,74E+08 8,57 3,46E+08 4,41 

0,18 0,19  7,97E+09 7,48 1,01E+10 1,42  2,48E+08 8,61 3,13E+08 4,49 

0,19 0,20  8,02E+09 7,49 1,01E+10 1,46  2,34E+08 8,78 2,96E+08 4,80 

0,20 0,21  7,61E+09 7,47 9,55E+09 1,35  2,38E+08 8,53 3,00E+08 4,34 

0,21 0,22  7,36E+09 7,47 9,18E+09 1,34  2,39E+08 8,50 3,02E+08 4,28 
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0,22 0,24  7,55E+09 7,47 9,36E+09 1,33  2,23E+08 8,59 2,81E+08 4,44 

0,24 0,25  7,47E+09 7,46 9,17E+09 1,30  2,38E+08 8,43 3,00E+08 4,13 

0,25 0,27  8,05E+09 7,41 9,77E+09 0,95  2,50E+08 7,86 3,14E+08 2,78 

0,27 0,29  7,67E+09 7,45 9,14E+09 1,23  2,24E+08 8,37 2,79E+08 4,01 

0,29 0,30  7,63E+09 7,52 9,01E+09 1,58  2,16E+08 9,10 2,68E+08 5,36 

0,30 0,30  8,17E+09 7,96 9,60E+09 3,07    2,44E+08 12,32 3,02E+08 9,89 

0,30 0,30  8,06E+09 7,97 9,45E+09 3,08    2,55E+08 12,20 3,14E+08 9,74 

0,30 0,30  8,04E+09 7,80 9,30E+09 2,63    2,62E+08 10,82 3,22E+08 7,94 

0,30 0,33  8,07E+09 7,40 9,22E+09 0,89  2,31E+08 7,80 2,84E+08 2,62 

0,33 0,37  8,25E+09 7,40 9,26E+09 0,88  2,30E+08 7,77 2,81E+08 2,52 

0,37 0,39  8,34E+09 7,43 9,21E+09 1,13  2,47E+08 8,05 3,01E+08 3,28 

0,39 0,41  7,98E+09 7,43 8,65E+09 1,13  2,28E+08 8,07 2,78E+08 3,33 

0,41 0,45  7,76E+09 7,40 8,16E+09 0,85  2,13E+08 7,72 2,59E+08 2,36 

0,45 0,52  7,52E+09 7,38 7,71E+09 0,72  2,04E+08 7,59 2,47E+08 1,91 

0,52 0,55  7,16E+09 7,42 7,07E+09 1,06  1,85E+08 8,02 2,23E+08 3,21 

0,55 0,58  7,02E+09 7,42 6,79E+09 1,04  1,80E+08 8,01 2,15E+08 3,20 

0,58 0,61  7,06E+09 7,42 6,67E+09 1,03  1,70E+08 8,01 2,02E+08 3,20 

0,61 0,64  6,85E+09 7,42 6,32E+09 1,06  1,84E+08 7,96 2,18E+08 3,05 

0,64 0,67  6,95E+09 7,42 6,30E+09 1,03  1,70E+08 7,96 2,01E+08 3,06 
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0,67 0,71  7,42E+09 7,42 6,63E+09 1,01  1,81E+08 7,90 2,13E+08 2,89 

0,71 0,74  7,65E+09 7,42 6,72E+09 1,00  1,79E+08 7,90 2,11E+08 2,89 

0,74 0,78  7,12E+09 7,41 6,16E+09 0,98  1,77E+08 7,87 2,09E+08 2,81 

0,78 0,82  7,13E+09 7,41 6,08E+09 0,96  1,61E+08 7,89 1,90E+08 2,87 

0,82 0,86  6,84E+09 7,41 5,74E+09 0,94  1,50E+08 7,90 1,77E+08 2,89 

0,86 0,91  6,84E+09 7,40 5,80E+09 0,91  1,58E+08 7,85 1,87E+08 2,77 

0,91 0,96  6,41E+09 7,40 5,67E+09 0,83  1,49E+08 7,77 1,78E+08 2,52 

0,96 1,00  5,92E+09 7,41 5,66E+09 0,94  1,45E+08 7,95 1,77E+08 3,03 

1,00 1,11  6,41E+09 7,38 6,19E+09 0,63  1,44E+08 7,57 1,77E+08 1,82 

1,11 1,17  7,72E+09 7,38 7,42E+09 0,68  1,67E+08 7,69 2,07E+08 2,28 

1,17 1,23  8,93E+09 7,38 8,45E+09 0,64  1,73E+08 7,68 2,16E+08 2,23 

1,23 1,29  1,11E+10 7,37 1,03E+10 0,62  1,95E+08 7,64 2,43E+08 2,09 

1,29 1,35  1,32E+10 7,37 1,19E+10 0,61  2,27E+08 7,60 2,83E+08 1,94 

1,35 1,42  1,52E+10 7,37 1,34E+10 0,58  2,63E+08 7,54 3,29E+08 1,69 

1,42 1,50  1,64E+10 7,37 1,41E+10 0,56  2,87E+08 7,51 3,59E+08 1,53 

1,50 1,57  1,62E+10 7,37 1,38E+10 0,59  2,90E+08 7,52 3,64E+08 1,61 

1,57 1,65  1,58E+10 7,37 1,33E+10 0,58  2,89E+08 7,50 3,65E+08 1,51 

1,65 1,74  1,49E+10 7,37 1,23E+10 0,58  2,78E+08 7,49 3,51E+08 1,45 

1,74 1,83  1,32E+10 7,37 1,09E+10 0,60  2,49E+08 7,51 3,15E+08 1,53 
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1,83 1,92  1,09E+10 7,37 8,99E+09 0,62  2,17E+08 7,52 2,76E+08 1,62 

1,92 2,02  9,03E+09 7,38 7,42E+09 0,64  1,82E+08 7,54 2,32E+08 1,67 

2,02 2,12  7,12E+09 7,38 5,79E+09 0,68  1,39E+08 7,59 1,78E+08 1,89 

2,12 2,23  5,54E+09 7,38 4,45E+09 0,71  1,03E+08 7,64 1,33E+08 2,09 

2,23 2,31  4,84E+09 7,39 3,86E+09 0,82  8,59E+07 7,82 1,10E+08 2,66 

2,31 2,35  4,50E+09 7,43 3,58E+09 1,08  8,24E+07 8,28 1,06E+08 3,81 

2,35 2,37  4,42E+09 7,49 3,50E+09 1,47  7,26E+07 9,35 9,27E+07 5,78 

2,37 2,39  4,26E+09 7,50 3,37E+09 1,48  8,08E+07 9,13 1,03E+08 5,41 

2,39 2,47  4,35E+09 7,40 3,43E+09 0,85  7,34E+07 7,89 9,36E+07 2,88 

2,47 2,59  4,23E+09 7,39 3,33E+09 0,74  7,39E+07 7,72 9,40E+07 2,36 

2,59 2,73  4,03E+09 7,38 3,17E+09 0,72  7,14E+07 7,68 9,04E+07 2,23 

2,73 2,87  3,65E+09 7,38 2,88E+09 0,73  6,28E+07 7,72 7,91E+07 2,38 

2,87 3,01  3,49E+09 7,38 2,76E+09 0,73  5,74E+07 7,76 7,16E+07 2,48 

3,01 3,17  3,54E+09 7,38 2,82E+09 0,70  6,32E+07 7,69 7,84E+07 2,26 

3,17 3,33  3,42E+09 7,38 2,79E+09 0,70  6,11E+07 7,70 7,49E+07 2,29 

3,33 3,68  3,25E+09 7,37 2,74E+09 0,58  5,78E+07 7,53 6,94E+07 1,64 

3,68 4,07  3,16E+09 7,37 2,82E+09 0,56  6,08E+07 7,51 7,06E+07 1,54 

4,07 4,49  3,11E+09 7,37 2,90E+09 0,55  6,45E+07 7,50 7,30E+07 1,48 

4,49 4,72  2,95E+09 7,37 2,89E+09 0,62  6,55E+07 7,61 7,23E+07 1,96 
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4,72 4,97  2,93E+09 7,37 2,96E+09 0,60  6,72E+07 7,58 7,32E+07 1,86 

4,97 5,22  3,05E+09 7,37 3,17E+09 0,59  7,14E+07 7,57 7,71E+07 1,83 

5,22 5,49  3,36E+09 7,37 3,57E+09 0,56  8,03E+07 7,54 8,63E+07 1,67 

5,49 5,77  3,87E+09 7,37 4,14E+09 0,55  9,22E+07 7,51 9,82E+07 1,55 

5,77 6,07  4,26E+09 7,37 4,57E+09 0,54  1,05E+08 7,49 1,10E+08 1,43 

6,07 6,38  3,98E+09 7,37 4,26E+09 0,55  1,08E+08 7,48 1,11E+08 1,40 

6,38 6,59  3,10E+09 7,37 3,32E+09 0,62  8,96E+07 7,58 9,15E+07 1,84 

6,59 6,70  2,70E+09 7,39 2,88E+09 0,77  7,52E+07 7,84 7,63E+07 2,72 

6,70 7,05  2,42E+09 7,37 2,57E+09 0,58  6,45E+07 7,54 6,50E+07 1,70 

7,05 7,41  2,34E+09 7,37 2,47E+09 0,58  6,09E+07 7,54 6,09E+07 1,71 

7,41 7,79  2,34E+09 7,37 2,46E+09 0,57  6,12E+07 7,54 6,08E+07 1,68 

7,79 8,19  2,34E+09 7,37 2,44E+09 0,57  6,17E+07 7,53 6,09E+07 1,64 

8,19 8,61  2,32E+09 7,37 2,40E+09 0,57  5,97E+07 7,52 5,91E+07 1,62 

8,61 9,05  2,23E+09 7,37 2,30E+09 0,57  5,69E+07 7,52 5,69E+07 1,62 

9,05 9,51  2,17E+09 7,37 2,24E+09 0,57  5,49E+07 7,52 5,58E+07 1,60 

9,51 10,00  2,06E+09 7,37 2,14E+09 0,56  5,21E+07 7,52 5,40E+07 1,58 

10,00 10,50  1,97E+09 7,37 2,06E+09 0,56  5,05E+07 7,51 5,34E+07 1,57 

10,50 11,10  1,89E+09 7,37 2,00E+09 0,55  4,74E+07 7,50 5,07E+07 1,48 

11,10 11,60  1,79E+09 7,37 1,91E+09 0,58  4,52E+07 7,53 4,89E+07 1,64 
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11,60 12,20  1,69E+09 7,37 1,82E+09 0,56  4,29E+07 7,51 4,65E+07 1,54 

12,20 12,80  1,64E+09 7,37 1,75E+09 0,57  4,31E+07 7,51 4,67E+07 1,54 

12,80 13,50  1,55E+09 7,37 1,66E+09 0,56  4,08E+07 7,49 4,43E+07 1,47 

13,50 13,80  1,48E+09 7,38 1,58E+09 0,68  3,95E+07 7,68 4,31E+07 2,22 

13,80 14,20  1,44E+09 7,38 1,54E+09 0,64  3,86E+07 7,60 4,23E+07 1,94 

14,20 14,60  1,39E+09 7,38 1,49E+09 0,65  3,72E+07 7,61 4,11E+07 1,98 

14,60 14,90  1,35E+09 7,38 1,46E+09 0,70  3,65E+07 7,69 4,07E+07 2,26 

14,90 15,70  1,27E+09 7,37 1,40E+09 0,57  3,40E+07 7,49 3,83E+07 1,47 

15,70 16,50  1,16E+09 7,37 1,30E+09 0,58  3,23E+07 7,50 3,68E+07 1,50 

16,50 16,90  1,07E+09 7,38 1,24E+09 0,69  2,90E+07 7,67 3,34E+07 2,18 

16,90 17,30  9,68E+08 7,38 1,21E+09 0,69  2,96E+07 7,66 3,44E+07 2,15 

17,30 19,60  9,10E+08 7,37 1,16E+09 0,50  2,93E+07 7,41 3,42E+07 0,99 

19,60 20,00  8,17E+08 7,38 1,13E+09 0,71  2,92E+07 7,66 3,41E+07 2,17 

20,00 21,00  7,77E+08 7,37 1,10E+09 0,57  2,86E+07 7,49 3,33E+07 1,43 

21,00 22,00  7,52E+08 7,37 1,10E+09 0,57  2,85E+07 7,48 3,30E+07 1,42 

22,00 23,00  7,41E+08 7,37 1,11E+09 0,57  2,97E+07 7,48 3,41E+07 1,41 

23,00 24,00  7,28E+08 7,37 1,11E+09 0,57  3,00E+07 7,48 3,42E+07 1,41 

24,00 25,00  7,34E+08 7,37 1,13E+09 0,57  3,14E+07 7,48 3,54E+07 1,39 

25,00 26,00  7,32E+08 7,37 1,13E+09 0,57  3,19E+07 7,48 3,54E+07 1,39 
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26,00 27,00  6,78E+08 7,37 1,04E+09 0,58  3,07E+07 7,48 3,32E+07 1,42 

27,00 28,00  6,90E+08 7,37 1,04E+09 0,58  3,21E+07 7,49 3,35E+07 1,43 

28,00 29,00  6,72E+08 7,37 9,84E+08 0,59  3,25E+07 7,49 3,29E+07 1,43 

29,00 30,00  6,84E+08 7,37 9,65E+08 0,60  3,31E+07 7,49 3,27E+07 1,44 

30,00 31,00  5,87E+08 7,38 7,96E+08 0,63  2,97E+07 7,50 2,88E+07 1,52 

31,00 32,00  4,20E+08 7,38 5,46E+08 0,72  2,17E+07 7,56 2,08E+07 1,76 

32,00 33,00  3,64E+08 7,39 4,63E+08 0,78  1,96E+07 7,58 1,87E+07 1,86 

33,00 34,00  1,79E+07 8,22 2,20E+07 3,68  2,44E+06 8,97 2,32E+06 5,14 

34,00 35,00  0,00E+00 7,35 0,00E+00 0,00  0,00E+00 7,35 0,00E+00 0,00 

35,00 36,00  0,00E+00 7,35 0,00E+00 0,00  0,00E+00 7,35 0,00E+00 0,00 

36,00 37,00  0,00E+00 7,35 0,00E+00 0,00  0,00E+00 7,35 0,00E+00 0,00 

37,00 38,00  0,00E+00 7,35 0,00E+00 0,00  0,00E+00 7,35 0,00E+00 0,00 

38,00 39,00  0,00E+00 7,35 0,00E+00 0,00  0,00E+00 7,35 0,00E+00 0,00 

39,00 40,00  0,00E+00 7,35 0,00E+00 0,00  0,00E+00 7,35 0,00E+00 0,00 

 


