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Neutroner och röntgenkvanta utgör s.k. indirekt joniserande strål-

ning och vsxelverkar svagt med sin omgivning. Båda strålnings slagen har

således lång räckvidd och kan användas för radiografi. Röntgenstrål-

ningen härrör från omlagringår i atomernas elektronhölje, vilka kan

åstadkommas med relativt enkla medel. Neutronstrålning däremot är av

nukleärt ursprung och kräver generatorer av betydligt mera komplicerad

art. Neutronradiografin skulle följaktligen vara ekonomiskt ointressant,

om den ej i viktiga avseenden kunde komplettera röntgenradiografin. De

kompletterande egenskaperna sammanhänger just med de båda strålnings-

slagens atomära respektive nukleära natur: röntgenstrålningens dämpning

i materia Ökar monotont med det dämpande materialets atomnummer, som an-

ger antalet höljeselektroner per atom. Neutrondämpningen däremot sker

genom kärnprocesser och uppvisar inget samband med atomnumret. Fig. 1,

som visar de naturliga grundämnenas massdämpningskoefficient för neutron-

och röntgenstrålning, kan vara vägledande vid bedömningen av olika till-

lämpningar.

Sannolikheten för'att en neutron skall växelverka med atomkärnor är

i hög grad beroende av dess energi. Även om neutronenergin kan väljas

inom vida gränser, använder man i praktiken mest lagenergetiska, s.k.

termiska neutroner, som ger den bästa kontrasten. Reaktorerna intar en

särställning som källor for termiska neutroner, vilket försätter oss i

en situation liknande Mohassaeds i fråga om berget: objektet måste tas

till radiografianläggningen i stället för tvärt om. Utvecklingen av små,

flyttbara neutronkällor går dock snabbt framåt*.

Vid CTH:s Institution för reaktorfysik (prof. N G Sjöstrand) bedrivs
utvecklingsarbete för att anpassa tekniken till svaga strålkällor. -
Ett lovande framtida källmaterial är den konstgjorda transuran-nuk-
liden californium-252, som sönderfaller med en halveringstid på 2.65
år genom bl.a. spontan klyvning och som därvid utsänder 2.34 x 1^
neutroner per sekund och gram [1].
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Neutronstrålning, liksom röntgenstrålning, är svår att fokusera,

och man utnyttjar i båda fallen rent geometrisk avbildning. Medan rönt-

genkällor kan göras i det närmaste punktformiga och strålningen således

har en entydigt radiell riktning (fig. 2a), sträcker sig neutronkällor

Över en stor volym, och en stråle måste definieras med hjälp av en kolli-

mator. Fig. 2b visar schematiskt de väsentliga geometriska sambanden i

en neutronradiograf.

Neutronerna växelverkar med atomkärnor genom två processer, sprid-

ning och absorption. Vid spridning avböjs neutronen från sin ursprung-

liga rörelseriktning, och vid absorption går den helt förlorad som fri

partikel. Båda processerna bidrar till dämpningen av en smal, parallell

stråle. I praktiska geometrier föreligger dock den skillnaden att en

spridd neutron ej nödvändigtvis försvinner ur strå1gången utan i stället

bidrar till oskärpan i avbildningen.

Avbtidningen sker i allmänhet med röntgenfilm. Då neutroner emeller-

tid har låg jonisationsförmåga, måste man tillgripa bildförstärkning:

neutronstrålen projiceras på en tunn skärm av något högabsorberande ma-

terial (den s.k. bildomvandlaren), där den ger upphov till direktjoni-

serande sekundärstrålning, som i sin tur får svärta den fotografiska

filmen. Sekundärstrålningen avges antingen i direkt anslutning till ab~

sorptionsprocessen (prompt kärnsönderfall) eller med en tidsfördröjning

(radioaktivt sönderfall). 1 det förra fallet exponeras den fotografiska

filmen i kontakt med bildomvandlaren direkt i strålgången - bildförstärk-

ningen är då helt analog med den som används för högenergetisk röntgen-

strålning. I det senare fallet däremot har bildomvandlaren en minnes-

funktion. Den kan således tas ut ur radiografen för att i efterhand ge

den fotografiska bilden. Som vi skall se, har just denna omständighet

gjort neutronradiograf in värdefull inom reaktortekniken. - Bild omvand-

laren utgör en praktiskt taget isotrop strålkälla, varför dess tjocklek

och avstånd 1'råci filmen adderar sig till radiografens inherenta oskärpa.

En bildomvandlartjocklek på 0,1 mm är normal, men med vissa material kan

man komma ned till ca 0,025 mm.
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Låt oss sammanfatta de tillämpningsområden, där neutronradiografin

erbjuder den enda radiografiska undersökningsmöjligheten och där den

alltså kan hävda sig gentemot röntgenmetoden:

- Tekniken kanaiivjindas i ^ nf£ rf£ t£g r afil} cfilm

Som vi redan sett, kan man med hjälp av fördröjd bildomvandling

(d.v.s. genom "autoradiografi" av en latent radioaktiv bild) åstad-

komma radiogram även när radiografens bildplan ligger i en för foto-

grafisk film ogynnsam miljö. Detta är tallet när undersökningsobjektet

är starkt radioaktivt. Ett stort tillämpningsområde är därför provning

av bestrålade reaktordelar [2]. Röntgenundersökning av sådana kompo-

nenter är utesluten, då röntgenstrålning skulle dränkas i gammabakgrun-

den från objektet. Fig. 3 visar neutronradiogram av en obestrålad och

en bestrålad reaktorbränsiestav. Varje stav består av sintrade UO_-kut-

sar med skålade ändytor. Bestrålningen har lett till stark sprickbild-

ning i staven. I den bestrålade staven syns dessutom en axiell hålighet,

som är en följd av att porer i urandioxiden vandrat uppför den kraftiga

temperaturgradient som bildas vid effektutveckling.

Även icke-kärntekniska tillämpningar av fördröjd bildomvandling är

tänkbara, t.ex. om man önskar förlägga bildplanet till korrosiv eller

högtemperaturmiljö.

- Netit£onab_s£r£tion_sförmågan__är_ £iika jiör et_t_

Också detta förhållande utnyttjas huvudsakligen inom kärnkraftek-

niken, där det ofta är av intresse att på ett oförstörande sätt fast-

ställa isotopanrikningen i bränsleprover.

- Nej±t£oiiabs£r£tions£u£måg£n_är £pecie^lt_ hög JL. viSSJI ^ri«id_ämnen_

Dessa ämnen är främst bor, kadmium, samarium, europium och gado-

linium (se fig. i). Tekniken lämpar sig givetvis särskilt väl för stu-

dier av system som innehåller dessa element. I [3] t.ex. har man under

sökt stclningsförloppet hos Sn-Cd-smältor och kvantitativt bestämt dif

fusionskoefficienten för kadmium i legeringen.
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Fig. A visar radiogram på UO^-bränsle, som innehåller Gd O som

"brännbart gift11 i olika former. Den högabsorberande gadoliniumiso-

topen Gd-157 omvandlas i en kraftreaktor till en mera lågabsorberande

nuklid, och denna process kompenserar i viss mån den successiva för-

bränningen av klyvbart material. Det är väsentligt att gadoliniumför-

delningen i bränslet är den avsedda, och neutronradiografi utgör i

detta fall en lämplig metod för oförstörande provning.

Sannolikheten _f ö£ iiê it>roiisĵ rî dniiig_är_ j^pscieLLt, tiög ±

Som framgår av fig. 1 är dämpningskoefficienten för väte betydligt

högre än för de flesta andra ämnen, vilket är en följd av vätets stora

spridningsförmåga. Det är möjligt att med neutronradiografi observera

små komponenter och inneslutningar av vätehaltigt material i tunga me-

tallföremål. Intresset för neutronradiografi utanför kärnkrafttekniken

hänför sig huvudsakligen till detta förhållande.

Fig. 5 visar radiogram av en strypventil av mässing. "Neutronbil-

den11 av den tomma ventilen framhäver komponenter av plast och gummi.

Motsvarande bild av den fyllda ventilen visar att man kan använda vat-

ten som kontrastvätska.

Av speciellt intresse inom metallurgin är möjligheten att på ett

oförstörande sätt detektera hydridinneslutningar i t.ex. zirkonium

och titan [4, 5]. Fig. 6 visar fotometerkurvan av ett radiogram på ett

0,7 mm tjockt zirkaloyrör. Uppgången i filmtransmissionen t.h. antydde

kraftig hydridbildning på rörets innervägg, vilket bekräftades vid en

förstörande, metallografisk undersökning (nederst i fig).

I fig. 7 visas ett försök att kvantitativt bestämma hydridhalt och

-fördelning i ett zirkoniumprov. Kurvan ger en uppfattning om metodens

känslighet. Objektet bestod av tre staplade zirkoniumbrickor, A, B och

C (4 * 17 mm, t • 0,6 - 0,8 mm). Bricka A var hydridfri, medan brickor-

na B och C utsatts för olika hydreringsförfaranden. Omvandlingen av fo-

tometerutslag till hydridhalt (ordinatan i diagrammet) gjordes med hjälp
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av spridningstvärsnittet för bundet väte. Som kalibreringsvärde an-

vändes utslaget för det hydridfria zirkoniet. Skalomvandlingen är be-

häftad med stor osäkerhet p.g.a. osäkerheten i tvärsnittsdata och i

filmens svärtningskurva, och kalibrering medelst en serie standardpro-

ver hade varit att föredra. Som framgår av figuren har dock storieks-

ordningsmässig överensstämmelse erhållits med en i efterhand utförd,

förstörande vätehaltsbestämning. Känsligheten hos neutronmetoden är

bättre än 200 ppm väte för den aktuella provtjocklekeh.

För bränslekapslingsrör med tjocklekar på 0,5 - 1,0 mm är känslig-

heten betydligt lägre. Preliminära försök har visat att vi i en gods-

tjocklek på 1 mm kan urskilja hydridflackar med en diameter på 0,3 och

ett djup på 0,1 mm. Neutronradiografi är alltså en tänkbar metod att

snabbt få en överblick över ett stort försöksmaterial med avseende på

förekomsten av "sunbursts" [6]. Om rören innehåller högabsorberande

uran, försämras känsligheten ytterligare. Hydridbildningen är dock

ofta så kraftig att den trots detta framträder tydligt (fig. 8).

I Studsvik utnyttjas R2-0-reaktorn för radiografi med termiska

neutroner (fig. 9). Den ursprungliga radiografen var avsedd för inspek-

tion av reaktorbränsle, som provbestrålats i materialprovningsreaktorn

R2. För att underlätta avskärmningen av starkt radioaktiva bränslesta-

var är denna radiograf nedsänkt i reaktorbassängens vatten. Neutron-

strålen definieras av en konisk, kadmiumklädd kollimator, vars spets

placeras 5 cm från reaktorhärden i ett neutronflöde på 10 neutroner
2

per cm och sekund då reaktorn körs med 1 MW effekt. De bilder som il-

lustrerar denna uppsats är gjorda med fördröjd bildomvandling, varvid

man använt 0,1 mm indium- eller dysprosiumfolie i kombination med Kodak-

R röntgenfilm. Med ekonomiskt stöd från Styrelsen för Teknisk Utveckling

byggs f.n. en ny radiograf i en av R2-0:s experimentkanaler. Placeringen

utanför reaktorbassängen upphäver de tidigare begränsningarna i fråga om

objektens form och storlek. Vidare bortfaller vissa problem med fuktbe-

läggningar på inaktiva (d*v.s. icke själwännande) objekt. Den nya anlägg-

ningen kommer att stå till externa intressenters förfogande.
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FIG. 3. Neutronradiogram på radioaktiva objekt: radiogram av
obestrålade (Övre) och bestrålade reaktorbränslestavar
av urandioxid.

FIG. 4. Neutronradiogram av bränslestavar med "brännbart gift"
i form av gadoliniumoxid. (ASEA-ATOM tackas för till-
stånd att publicera bilden).

a) Dispersion av 0.2
rnn: Gd90--korn i

uo2.
 J

(Obestrålad stav)

b) Dito. (Bestrålad
stav).

c) Gd.O /Mo-brickor
mellan UO^-kutsar.
(Bestrålad stav).

d) Gd2O i fast lös-
ning i uo2.
(Bestrålad stav).
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FIG* 5* Heutron- (övre) och röntgenradiogram (nedre) av tom (vänster)
och vattenfylld (höger) strypventil av mässing. På neutron-
radiogrammen framträder detaljer av plast och gummi. Jämförel-
sen mellan övre h. ooh v. bild visar att vatten kan användas som
kontrastvätska. (Rörspänningen vid röntgenupptagningarnai 140 och
150 kV).

6.4 wn

FIO* 6* övre bildens Fotometerkurva över neutronradiogram av väggen i
ett 0*7 na tjockt zirealoyrör* Den ökade filatransmissionen t*h*
härrör från hydridbildning på rörets inneryta*
ledre bildens Metallografisk bild av samsa rörvägg*
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PIG. ?. Neutronradiografisk bestämning av hydridhaltfördelning»?n i
zirkoniumplattor.
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FIG. 8* Hydridbildning i kapslingsrör av zircaloy kring reaktorbräntlc
ay urandioxid.



- 102 -

H-

HO. 9. HtutroiirAdJ^grafianläggningar vid Studs*jka R2-0-r«aktor.
A. Reaktorhärd/
B. Reaktortmsiang.
C. Experimenthall.
D. Underrattentanläggning för undersökning av radioaktiv*

objekt.
E. Hy anläggning för allmänt bruk.


