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Andrzej Murasik: Pomiary testowe przy kanałach poziomych reaktora MARIA wykonane
przy użyciu spektrometrów neutronów. Przy użyciu standardowej polikrystalicznej próbki
AI2O3 wykonano szereg pomiarów testowych celem sprawdzenia warunków pomiarowych
na 3 spośród 4 już zainstalowanych urządzeń badawczych przy kanałach poziomych
reaktora MARIA. Na podstawie przeprowadzonych eksperymentów dyfrakcyjnych, przez
porównanie wyników z pomiarami strumieni otrzymanych wcześniej metodą aktywacyjną
oszacowano wielkość strumieni monoenergetycznych neutronów przy poszczególnych
stanowiskach badawczych , udziały odbić wyższego rzędu a także zdolności rozdzielcze
urządzeń przy zadanych warunkach geometrycznych , (kolimacje, odległości) wybranych
monochromatorach i długościach fali wiązki monochromatycznej. Przetestowano za
pomocą wanadu i próbki TbBr3 możliwości prowadzenia badań metoda nieelastycznego
rozpraszania neutronów.

Andrzej Murasik:Testing measurements at horizontal channels of the MARIA reaktor
performed using neutron spectrometers. By means of neutron diffraction, using the standard
polycrystalline sample of Al2O3} measurements on three (of four spectrometers) already
installed in the front of horizontal channels of MARIA reactor have been performed. Basing
on these experiments as well as on activation measuments carried out earlier, the fluxes of
monoenergetic neutrons have been estimated. These experiments allowed to determine (for
a given geometry and kind of monochromators chosen) the resolution efficiency of
instruments and high order contamination in the reflected beam. With the help of
polycrystalline vanadium and TbBr3 sample, the possibility of studies using the inelastic
scattering process have been tested.
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1. WSTĘP

Uruchomienie zmodernizowanego reaktora MARIA, które nastąpiło po wyłączeniu z
eksploatacji reaktora EWA, stworzyło - dość licznemu gronu fizyków w kraju zajmujących się
badaniami ciała stałego metodami neutronowymi - perspektywę kontynuacji tych badań na
nowym obiekcie. Stało się to możliwe nie tylko wskutek wznowienia pracy reaktora, ale
także dzięki odtworzeniu przez specjalistów z Zakładu Eksploatacji Reaktora MARIA
zlikwidowanych kanałów poziomych K5 i K7 oraz wielkiej pracy zespołu osób z
Laboratorium Neutronowego DBA i Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu
Warszawskiego włożonej w modernizację i instalację aparatury badawczej.

W świetle wstępnie przeprowadzonych pomiarów strumieni neutronów u wylotów
kanałów [1] można było oczekiwać polepszenia warunków eksperymentalnych, jednak dla
zorientowania się w kwestii rzeczywistych warunków pomiarowych, niezbędne było
przeprowadzenie pomiarów testowych i porównawczych na kilku gotowych już do użytku
urządzeniach badawczych, przy pomocy standardowego wzorca.

Rzecz prosta, najciekawsze byłoby porównanie obecnych wyników wprost z dokładnie
takimi samymi pomiarami wykonanymi przy reaktorze EWA. Tych jednak nie sposób było
dokonać z bardzo prostej przyczyny, takich pomiarów na wzorcowej próbce (AI2O3) nie
przeprowadzano wcześniej. Niemniej, obecne pomiary choć nie dadzą ścisłej odpowiedzi na
pytanie jak mają się natężenia wiązek neutronów uzyskiwanych obecnie do tych, które
wykorzystywaliśmy przez wiele lat przy reaktorze EWA, pozwolą przynajmniej stwierdzić
jakimi natężeniami i zdolnością rozdzielczą - przy wybranych warunkach eksperymentalych i
posiadanej aparaturze - dysponujemy obecnie.

Mniemam, iż aktualnie przyjęte przy trzech wybranych kanałach i trochę ad hoc
warunki pomiarowe, nie są jeszcze optymalne, tak więc obecne wyniki powinny stanowić
dobry punkt wyjścia do poszukiwań najlepszych rozwiązań dla konkretnych problemów
badawczych a zarazem spowodować pewną specjalizacją urządzeń badawczych polegającą
na tym, iż będzie wiadomo, na których urządzeniach, konkretne problemy badawcze mają
największe szansę pomyślnej realizacji. Będzie też wiadomo jakich badań zrealizować nie
sposób.

Wreszcie, te z natury rzeczy wstępne wyniki, stanowią dobry punkt odniesienia dla
dalszego i niezbędnego usprawniania aparatury, tu bowiem - jak dowodzą tego doświadczenia
zagranicznych ośrodków - nawet przy skromnych strumieniach z konwencjonalnych
reaktorów drogą unowocześniania urządzeń badawczych, wyposażając je w układy
wielolicznikowe, nowoczesne detektory neutronów, wysokiej jakości monochromatory,
można wielokrotnie zwiększyć wydajność urządzeń pomiarowych.

2. OPIS EKSPERYMENTÓW

Pomiary przeprowadzono przy użyciu standardowej, dobrze wykrystalizowanej
polikrystalicznej próbki AI2O3 w postaci spieku o formie walca o średnicy 10 mm i wysokości
15 mm. Związek ten, krystalizujący w układzie trygonalnym (grupa przestrzenna R-3) ma
dobrze oznaczone stałe sieciowe a jego widmo dyfrakcyjne odznacza się odpowiednio dużą
ilością pojedynczych linii braggowskich co pozwala na wiarygodne wyznaczenie długości fali
monochromatycznej wiązki neutronów. Dzięki występowaniu jednej, bardzo silnej linii o
wskaźnikach Millera hkl (113), można z łatwością wykryć i ocenić udział odbić wyższego
rzędu a zwłaszcza odbić pochodzących od X 12. Pomiary przeprowadzono na trzech z pośród
czterech oddanych już do użytku urządzeniach zainstalowanych przy kanałach poziomych



reaktora. Były to dwa bliźniacze pod względem konstrukcji trójosiowe spektrometry
neutronów typu TKSN zainstalowane przy kanałach poziomych K-6 i K-7 oraz
dwukrystaliczny spektrometr spolaryzowanych neutronów typu SSN-2. Przy kanałach K-6 i
K-7, zmierzone zostały wcześniej w funkcji kąta Bragga, widma neutronów odbitych od
zainstalowanych przy tych kanałach monochromatorów. Przy kanale K-6 został ustawiony
monochromator stanowiący "składankę" dwóch płytek z grafitu pyrolitycznego (PYG) o tej
samej orientacji i mozaicei(s 0.40°), zaś przy kanale K-7 monokryształ Zn.

Do pomiarów testowych, spektrometr przy kanale K-7 został ustawiony przez
użytkowników tego kanału na odbicie neutronów o długości fali typowej do prowadzonych
wcześniej przy reaktorze EWA badań fononowych i magnonowych tj. -1.5 A. Te same
względy zadecydowały o doborze kolimacji. Przy kanale K-6 (spektrometr UW)
postanowiono sprawdzić jakie warunki pomiarowe będzie miał użytkownik przy
wykorzystaniu neutronów o większej długości fali tj. rzędu 2.3 - 2.5 A zazwyczaj
wykorzystywanych przy użyciu monochromatora grafitowego odznaczającego się wprawdzie
dobrą zdolnością odbijającą lecz gorszą w porównaniu z monochromatorami
monokrystalicznymi mozaiką, pomiary z AI2O3 zostały uzupełnione wstępnymi badaniami
przy kanale 6 z użyciem próbki YbF3 a także pomiarami nieelastycznego, niespójnego
rozpraszania neutronów na wanadzie i próbce badawczej TbBr3.

W obu przypadkach użyto materiałów polikrystalicznych zamkniętych w pojemnikach
aluminiowych. Neutronogram YbF3 otrzymano przy długości fali X = 2.35 A i 6 cm filtrze z
grafitu pyrolitycznego, zaś widma neutronów rozproszonych niespójnie i nieelastycznie z
monochromatorem i analizatorem ustawionymi na odbicie fali o długości X = 2.352 A
zmniejszając grubość filtru do 3 cm.

TABELA 1. Wyjściowe dane o strumieniach neutronów termicznych u wylotów
kanałów poziomych otrzymane metodą aktywacyjną patrz: A. Kozieł [1].

Kanał

K-3

K-4

K-5

K-6

K-7

K-8

Położenie

styczny

styczny

promieniowy

promieniowy (nie dochodzi do rdzenia)

styczny

styczny

Średnica
[mm]

120

100

100

100

100

150

<|>th [n . cm-2 . s-1]
u wylotu kanału

(1.9 ± 0.2) x 10 9

(0.6 ± 0.1) x 10 9

(5.4 ± 0 . 3 ) x l 0 9

(1.6 ± 0 . 2 ) x l 0 9

(2.0 ± 0 . 2 ) x l 0 9

(3.3 ± 0 . 3 ) x l 0 9

Mając na uwadze konieczność zastosowania przy tych długościach fali neutronów filtru z
grafitu pyrolitycznego, wypróbowano zdolność filtrującą posiadanego grafitu (układ płytek
3 x 3 cm) o mozaice rzędu (1 - 4)°. Zostały zbadane dwa zestawy filtrów o grubości 3 i 6
cm. Podstawowe dane o monochromatorach i kolimatorach umieszczone są w tabeli 2.



TABELA 2. Dane o monochromatorach i kolimatorach.

KANAŁ

K-5

K-6

K-6

K-7

MONOCH. 1

Cu a 12'

PYG (^ 0.4O)

PYG (s 0.4o)

Zn B 1 5 '

MONOCH. 2

Co - Fe a 12'

BRAK

PYG (a 0.4o)

BRAK

KOLIM. 1

BRAK

al27'

a 127'

a 103'

KOLIM.2

BRAK

40'

40'

20'

KOLIM. 3

BRAK

30'

40'

30'

KOLIM. 4

30'

40'

40'

60'

A\

Rys. 1. Schematyczne rozmieszczenie kolimatorów oznaczonych numerami 1,2,3 i 4.

3. WYNIKI POMIARÓW I ICH ANALIZA

3.1. Pomiar natężenia wiązki neutronów w funkcji kąta odbicia 0 monochromatora

Pomiar taki ma istotne znaczenie dla wyboru odpowiedniej długości fali monoenergetycznej
wiązki neutronów. Jeśli chcemy mieć np. (przy danym monochromatorze) maksymalne
natężenie, musimy wiedzieć gdzie to maksimum się znajduje. Zważywszy na fakt, że
zarówno zdolność odbijająca kryształu, jak też sprawność układu detekcyjnego zależą, od
długości fali, maksimum to nie pokrywa się z rzeczywistym maksimum rozkładu
energetycznego neutronów termicznych. Wreszcie w przypadku nadal używanych
monochromatorów będących monokryształami metali jak Zn, Cu, stop Co-Fe, widmo to jest
zniekształcone przez wewnętrzne odbicia. Unikać więc należy tych długości fali gdzie
obniżenie natężenia wywołane tym efektem jest znaczne. Zjawisko to prawie nie występuje w
przypadku monochromatora z grafitu pyrolitycznego.

Pomiary, o których mowa, zostały wykonane przy dwóch kanałach 6 i 7.Przy kanale 6
ustawiono monochromator składający się z dwóch płytek z grafitu pyrolitycznego jednakowej
grubości 0.16 cm dostarczonych przez IEA i UW. Deklarowana przez Union Carbide
mozaika wynosi ok. 0.4°. Zostały one złożone tak, by powstał z tego monochromator o
długości 18 cm i wysokości 5 cm. Taki układ zapewnia 3 centymetrową szerokość wiązki
odbitej, nawet przy długości fali ~ 1 A. Zwężając szerokość wiązki do 1.5 cm można



zwiększyć zakres dostępnych długości fal do 0.56 A. 3 centymetrowa wiązka i ustawienie
analizatora na odbicie neutronów o energii E A = 1 5 meV, pozwala mierzyć przekazy energii
do 67 meV. Eksperyment został wykonany przy szczelinach kolimatorów dających
rozbieżność wiązki uwidocznionej w tabeli 2 (drugi wiersz od góry). Zmierzone widmo
neutronów odbitych od monochromatora ustawionego przy kanale 6 jest pokazane na rys 2.
Jest ono w miarę gładkie, z maksimum odpowiadającym długości fali ~ 0.95 A, co
odpowiada energii 90.5 meV. Do dalszych eksperymentów, z widma wybrano neutrony o
długości fali X = 2.35 A. Przy tej bowiem długości można skutecznie odfiltrować odbicia
wyższych rzędów a także zapewnić dobrą zdolność rozdzielczą. Jak łatwo zauważyć, przy tej
długości fali traci się około 50% natężenia odpowiadającego maksymalnemu natężeniu
zmierzonego rozkładu energetycznego neutronów termicznych. Rzeczywista zawartość
monoenergetycznych neutronów o tej długości fali jest jednak mniejsza (o czym dalej będzie
mowa), ze względu na udział odbić wyższych rzędów.
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Rys 2. Widmo neutronów termicznych otrzymanych przez odbicie braggowskie od mono-
chromatora z grafitu pyrolitycznego ustawionego o wylotu kanału 6. Długość fali
X wyrażona jest w A.



Identyczne pomiary zostały wykonane przy kanale 7 z tą tylko różnicą, iż został tam
zainstalowany monochromator z monokryształu cynku, wykorzystywany wcześniej przy
kanale 2 reaktora EWA. Otrzymane widmo pokazane jest na rysunku 3. Widoczne wyraźnie
nieregularności, to efekt wewnętrznych odbić, które w pewnych kierunkach zmniejszają
efektywność monochromatora i w ten sposób deformują mierzone widmo. Równie
widocznym jest fakt słabej zależności natężenia odbitej wiązki w obszarze (1.3 - 1.8) A, od
kąta odbicia 0. O dużym udziale odbić wewnętrznych świadczy równierz fakt, iż przy
długości fali A, = 1.5 A , wybranej do dalszych pomiarów przy tym kanale, osłabienie wiązki w
stosunku do natężenia otrzymywanego w maksimum rozkładu, jest prawie takie same jak w
przypadku omawianym wcześniej. Gdyby tę długość fali wybrać z widma otrzymanego za
pomocą monochromatora grafitowego osłabienie wiązki można szacować na około 34%.

300000
K-7, Zn MONOCHROMATOR
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Rys 3. Widmo neutronów termicznych otrzymanych przez odbicie braggowskie od mono-
kryształu Zn, ustawionego o wylotu kanału 7. Długość fali X wyrażona jest w A..

3.2.Pomiary dyfrakcyjne na polikrystalicznej próbce AI2O3

(a) Kanał 5, Spektrometr Spolaryzowanych Neutronów

W urządzeniu tym, monochromatyzację wiązki pierwotnej zapewnia układ dwóch
monokryształów Cu i stopu Co-Fe. Ten ostatni ustawiony jest w taki sposób, że wiązka
przechodzi przez cały kryształ ulegając częściowemu odbiciu od odpowiednio
zorientowanych płaszczyzn. Płaszczyzny odbijające obu kryształów są tak dobrane by
odległości międzypłaszczyznowe były niemal identyczne, zapewnia to wyprowadzenie wiązki
monochromatycznej - nawet przy znacznych zmianach długości fali wiązki odbitej - zawsze w



tym samym kierunku. Wobec małej mozaiki obu kryształów, ocenianej na ok. 12' nie
zastosowano kolimatorów po za jednym znajdującym się przed licznikiem (patrz tabela 2 ).
Wybrana długość fali X. = 0.974 A, zapewnia szeroki zakres przekazu pędów pozwalający na
pomiar bogatego w linie braggowskie widma, co ma istotne znaczenie dla badań
strukturalnych, pod warunkiem zachowania dobrej (w przypadku próbek polikrystalicznych)
zdolności rozdzielczej. Neutronogram polikrystalicznej próbki AI2O3 pokazany jest na
rysunku 4. Pomiar wykonany został nie na czas lecz zadaną liczbę zliczeń monitora, której
średnio, w mierzonym położeniu kątowym odpowiadał czas pomiaru 370 sek.
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Rys 4. Neutronogram polikrystalicznej próbki AI2O3 otrzymany na spektrometrze SSN.

Linią ciągłą zaznaczono na rysunku profile obliczone za pomocą programu FULLPROF [2].
Zaczernione kółka odpowiadają wartościom eksperymentalnym. Kreski pionowe wskazują
położenia linii braggowskich, zaś znajdująca się poniżej linia ciągła jest wykresem
różnicowym Yobs - Ycalc. Odkładając szczegółowszą dyskusję wyników na później, na dwa
fakty pragnę narazie zwrócić uwagę, (i) mimo zrezygnowania z kolimacji wiązki za pomocą
kolimatorów 1,2,3, obserwowane natężenie jest słabe zaś (ii) brak kolimacji odbił się na
zdolności rozdzielczej.

(b) Kanał 6, Trójosiowy Spektrometr Neutronów TKSN-420, pomiar bez analizatora

Jak wspomniano wcześniej, monochromator został tu ustawiony na odbicie neutronów o
długości fali A. = 2.35 A. Chodziło bowiem o to aby sprawdzić jakie możliwości oferuje ten
reaktor w obszarze niskich energii mając zwłaszcza na uwadze eksperymenty z
wykorzystaniem nieelastycznego rozpraszania neutronów. Wiadomo, że z wyborem długości
fali - 2 . 5 A wiąże się w sposób nieunikniony konieczność eliminacji odbić wyższego rzędu.
Aby zorientować się co do rzeczywistego udziału odbić wyższego rzędu oraz skuteczności



filtracji posiadanego grafitu, wykonano pomiary bez filtru, oraz z filtrem o 3 i 6 centymetro-
wej grubości. Na rysunku 5 pokazany jest neutronogram AI2O3 bez filtracji odbić wyższego
rzędu. Jest on pouczający z tego względu, że pokazuje jak duże są, - przy energii neutronów
odpowiadających odbiciu pierwszego rzędu - udziały wyższych rzędów i jak zmienia się
zdolność rozdzielcza przy przejściu od długości fali 2.35 A do długości fali 1.175 A.

60000 K-6, AI2O3 TEST, LAMBDA 2.35 A BEZ FILTRU

-20000

20 120

Rys. 5. Neutronogram polikrystalicznej próbki AI2O3 bez filtracji odbić wyższego rzędu.

Jest to szczególnie widoczne na przykładzie blisko siebie położonych refleksów (006) i (113)
(najsilniejszy refleks). Usytuowane w trzech poziomych liniach pionowe kreski wskazują
położenia braggowskich refleksów odpowiadające odbiciom X, X/2 i X/3. Aby dopasować
obliczone profile refleksów do danych doświadczalnych zawierających nie tylko odbicia
pochodzące od X, lecz także od X/2 i X/3 wykorzystano fakt, iż program FULLPROF
stwarza możliwość dopasowania struktury kilku faz jednocześnie. W programie tym, nie ma
jednak wprost zadeklarowanej możliwości uwzględniania kilku różnych długości fali, bo jest
on skonstruowany na użytek obliczeń, w których znana jest jedna i tylko jedna długość fali.
Aby ominąć tę trudność wystarczy, że w przypadku "faz" odpowiadających długościom fal
X/2 i X/3 odpowiednio powiększy się stałe sieciowe (dwu i trzykrotnie). W wyniku tego
zabiegu otrzymano swoisty neutronogram "trójfazowy" uwzględniający obecność odbić
drugiego i trzeciego rzędu. Wielkości udziałów pochodzących od X, X/2 i X/3 są po dopa-
sowaniu widm określone za pomocą czynników skalujących C .̂, CJL/2, i Ca/3. Dla omawianego
tutaj pomiaru wynoszą one odpowiednio: Cx =8.84, C /̂2 =1.50, C /̂3 = 0.05. Po
porównaniu wzrokowym obserwowanych na rysunku 6 natężeń, np. refleksów (113) można
odnieść wrażenie, iż udziały wyższych rzędów w odbitej wiązce są znaczniejsze. Trzeba
jednak pamiętać, że natężenia refleksów występujących pod mniejszymi kątami 0 są
wzmacniane przez czynnik Lorentza znacznie silniej od tych położonych dalej. Stąd, rzeczy-
wisty wkład odbić wyższego rzędu jest w wiązce mniejszy. Z drugiej zaś strony, należy
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uwzględnić zależność od długości fali, zarówno natężenia pochodzącego od rozpraszania na
poiikrystalicznej próbce jak też czułości detektora. Dopiero po uwzględnieniu tych
poprawek, można ocenić udziały odbić rzędów w wiązce.

80000
K-6, AI2O3 TEST, LAMBDA 2.35 A, 3 CM PYG FILTR

10000 —

z
UJ
NI

o

UJ

UJ
•N
UJ*

-40000

mmi 11 III iiiiiiiiiiiiiiniii Jiiiim

20 40 60 80
2-THETA

120

Rys. 6. Neutronogram AI2O3 po wstawieniu przed kolimator 3, filtru PYG o grubości 3 cm.
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Rys. 7. Neutronogram poiikrystalicznej próbki AI2O3 po ustawieniu przed kolimatorem 3,
filtru PYG o grubości 6 cm.



Obserwowane natężenia refleksów są dość silne, znacznie silniejsze niż w przypadku kanału
5. Wyraźnie poprawiła się zdolność rozdzielcza, natomiast w porównaniu ze spektrometrem
SSN zwężeniu uległ zakres przekazu pędów. Sytuacja jest tu zbliżona do tej jaką mieliśmy
przy kanale 5 reaktora EWA. Tam na dyfraktometrze DN-500 przy długości fali 1.324 A,
dostępny maksymalny kąt 2 0 wynosił 60° co odpowiada tu przy długości fali 2.35 A
kątowi 110°. Kolejny rysunek, (rys. 6) przedstawia neutronogram po założeniu filtru o
grubości 3 cm. Widoczna jest już wyraźna atenuacja udziałów wyższych rzędów.
Zastosowanie filtru spowodowało również obniżenie natężenia neutronów o długości fali
2.35 A. Kreski pionowe zaznaczające miejsca odbić drugiego rzędu wyraźnie wskazują że
filtr o tej grubości nie zapewnia jeszcze zadawalającej filtracji.

Na rysunku 7 pokazany jest neutronogram po podwojeniu grubości filtru. Pomiar
przeprowadzony został w tej samej geometrii co dwa poprzednie. Wprawdzie nastąpiło dalsze
obniżenie udziału X/2, lecz w dalszym ciągu widoczny jest wkład najsilniejszego refleksu
(113) występującego pod kątem 32.6°. Z tych pomiarów można odnieść wrażenie, że oba
układy filtrów, choć mają tę samą grubość różnią się efektywnością filtrowania. Po
zastosowaniu 6 cm filtru natężenia pochodzące od X spadły o 60%, natomiast zawartość
odbić pochodzących od X/2 spadła ponad 80-krotnie.

(c) Kanał 6, Trójosiowy Spektrometr Neutronów TKSN-420, pomiary z analizatorem

Pomiary te zostały wykonane celem zorientowania się jak wpływa na redukcję wyższych
rzędów i polepszenie zdolności rozdzielczej wstawienie analizatora. Wykonane zostały dwa
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Rys. 8. Neutronogram AI2O3 bez filtru lecz po ustawieniu analizatora PYG.



eksperymenty, bez filtru i z filtrem ale o grubości 3 cm. W obu pomiarach pogorszono koli-
mację kolimatora 3 z 30' do 40'. Widoczna jest odrazu poprawa natężeń w stosunku do
pomiarów wcześniejszych. Polepszyła się również zdolność rozdzielcza (patrz rys 8 i 9).
Redukcja odbić wyższych rzędów wskutek ustawienia analizatora, jest na tyle skuteczna, że
wystarcza już filtr o grubości 3 cm. Roli analizatora w polepszeniu zdolności rozdzielczej nie
przesłonił fakt pogorszenia kolimacji. Efekt sumaryczny to zwiększenie natężenia i
wyostrzenie zdolności rozdzielczej. Wyniki zostaną omówione szerzej z okazji porównania -
zmierzonej przy trzech kanałach podczas pomiarów testowych - zdolności rozdzielczej.
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Rys. 9. Neutronogram polikrystalicznej próbki AI2O3 po wstawieniu dodatkowo filtru o
grubości 3 cm.

Neutronogram prezentowany na rysunku 9 przedstawia już czyste widmo, odbicia drugiego
rzędu są na tyle małe, że w pomiarach dyfrakcyjnych nie wpływają znacząco na jakość
dopasowania.

(d) Kanał 7, Trójosiowy Spektrometr Neutronów TKSN-420

Pod pewnym względem, porównanie wyników otrzymanych przy kanale 7, z wynikami
pomiarów przed chwila omówionymi było by bardziej interesujące gdyby na obydwu
spektrometrach stworzono identyczne warunki eksperymentalne tj. zastosowano identyczną
geometrię i przeprowadzono przy tej samej długości fali neutronów padających. Są to bowiem
bliźniacze spektrometry, mają podobne układy detekcyjne (liczniki helowe). Jedyna widoczna
różnica, której nie można już zniwelować polega na nieco innej kolimacji zastosowanej
wewnątrz kanałów reaktora. W drodze takiego pomiaru, mielibyśmy możność bezpośredniego
porównania jakości użytych przy obu kanałach monochromatorów i analizatorów. Taki pomiar
zresztą - gdyby było na niego zapotrzebowanie - można jeszcze wykonać. Natomiast obecnie,
zyskaliśmy wiedzę na temat możliwości korzystania z neutronów o znacznie większej długości
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fali i mamy możność porównania tych wyników z wynikami pomiarów wykorzystujących
neutrony znajdujące się bliżej maksimum energetycznego rozkładu.

Przy kanale 7, pomiary na próbce AI2O3 przeprowadzono przy długości fali 1.523 A i
rozmiarach szczelin kolimatorów uwidocznionych w tabeli 2. Wyniki pomiarów zilustrowane
są na rysunku 10. Przy tej długości fali nie ma skutecznych filtrów pozwalających odciąć
odbicia drugiego rzędu bez znaczącej atenuacji natężenia wiązki zasadniczej. Tak więc
widoczny jest tu udział odbić pochodzący od XI2.
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Rys. 10. Neutronogram polikrystalicznej próbki AI2O3 zmierzony przy kanale 7.

Interesujące jest spojrzenie na tabelę ilustrującą dopasowanie parametrów struktury
krystalicznej AI2O3 na podstawie przeprowadzonych pomiarów na trzech różnych
urządzeniach. Podaje ona dokładności z jakimi zostały zmierzone dwa parametry struktury
oraz dane literaturowe dotyczące tych położeń.

TABELA 3. Wyniki dopasowania parametrów struktury AI2O3 do danych doświadczalnych.
Grupa przestrzenna R -3, stałe sieci: a = (4.7589 ± 0.0010) A, C = (12.99110.005) A.
Obsadzenia położeń: Al 12(c); O 18(e)

Kanał
K-5
K-6
K-6
K-7
Dane literaturowe

Xo
0.3051 ± 0.0007
0.3060 ± 0.0003
0.3062 ± 0.0002
0.3063 ± 0.0002
0.3060 ± 0.0004

ZAI
0.3520 ± 0.0005
0.3528 + 0.0002
0.3522 + 0.0002
0.3521+0.0002
0.3520 + 0.0003

Rwp
10.6
10.7
6.8
6.2
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3.3. Ocena aktualnej zdolności rozdzielczej urządzeń zainstalowanych przy kanałach
poziomych 5, 6 i 7

Przeprowadzone pomiary oraz ich analiza za pomocą programu FULLPROF pozwalają
wykreślić krzywą charakteryzującą zdolność rozdzielczą tj zależność szerokości
połówkowej refleksów braggowskich HW(20) od kąta rozpraszania. Szerokość
połówkowa jest opisywana wyrażeniem: HW(20) = (U tan2© + W tan© + W)l/2 w

którym parametry U, W i V są złożonymi funkcjami rozbieżności kątowej kolimatorów
kąta odbicia oraz mozaiki monochromatora [3] Można wszakże je wyznaczyć
eksperymentalnie na podstawie obliczonego widma, dobrze dopasowanego do danych
eksperymentalnych. Danych tych dostarczyły mi pomiary dyfrakcyjne na AI2O3
przeprowadzone przy kanałach 5, 6 i 7. Są one zestawione w tabeli 4. Dla porównania
przytoczone zostały wartości U,W,V otrzymane przy reaktorze SAPHIR w Wurenlingen
dla próbek HO2CU2O5 [4] oraz ErF3 [5]. Pomiar H02CU2O5 wykonany został na zwykłym
dyfraktometrze, wykorzystującym długość fali 2.34 A otrzymaną przez odbicie od grafitu
pyrolitycznego. Natomiast pomiary dla ErF3 przeprowadzone zostały na
wielolicznikowym dyfraktometrze DMC. Długość fali 1.704 A monochromator
monokryształ Si. Aby wyniki można było ze sobą porównać, wykreślono stosunki
HW(20) / 0 w funkcji 1/dkhi gdzie dhki jest odległością międzypłaszczyznową dla odbicia
hkl. Wykres ten zilustrowany jest na rysunku 11.

0.10

0.00

0.40 0.60
1/d [A-1]

Rys. 11. Zdolności rozdzielcze urządzeń przy kanałach 5, 6 i 7.
K-5: + + K-6: ••*-*• oraz ~O-©-; K-7: -B-&;
Zdolności rozdzielcze dyfraktometrów w PSI, na podstawie pomiarów
HO2C112O5 ; ErF3 — .

12



Zdolność rozdzielczą spektrometru SSN opisuje linia zaznaczona symbolem +.
Zdolność rozdzielczą spektrometru TKSN przy kanale 6 otrzymaną na podstawie
pomiarów bez analizatora ale z 6 cm filtrem ilustruje krzywa zaznaczona symbolem A. Z
kolei odpowiednia krzywa dla tego samego urządzenia ale z analizatorem i filtrem o
grubości 3 cm oznaczona jest symbolem O. Wyniki pomiarów odpowiadające
spektrometrowi przy kanale 7 są oznaczone symbolem D. Dwie ostatnie krzywe
zaznaczone linią przerywaną i ciągłą odpowiadają zdolności rozdzielczej wyznaczonej na
podstawie pomiarów HO2CU2O5 i ErF3.

W wyniku tych pomiarów można stwierdzić, iż najgorszą zdolność rozdzielczą
aktualnie posiada spektrometr TKSN przy kanale 7. Jest ona gorsza od zdolności
rozdzielczej spektrometru SSN mimo, iż przy kanale 7 zastosowano lepszą kolimację i
stosowano w pomiarach neutrony o niższej energii. Cechą charakterystyczną obu wykresów
jest ich większe spłaszczenie w porównaniu do wykresów otrzymanych przy użyciu
monochromatorów z pyrolitycznego grafitu. Na rysunku 11 widać wyraźnie jak zmieniła
się zdolność rozdzielcza spektrometru przy kanale 6 po ustawieniu analizatora. W obszarze
0.3 < l/d (0.5 prawie pokrywa się ze zdolnością rozdzielczą dyfraktometru DMC otrzymaną
dla długości fali 1.704 A z wykorzystaniem monochromatora Si.

TABELA 4. Parametry szerokości połówkowej U, W, V charakteryzujące zależność szerokości
połówkowej od kąta ©, otrzymane na podstawie dopasowania obliczonych profili linii
braggowskich, do danych eksperymentalnych. Dane dla kanału 6 (a) odnosi się do pomiaru z 6 cm
filtrem, zaś (b) do pomiaru z 3 cm filtrem i analizatorem. Dla porównania przytoczone są dane dla
próbek HO2CU2O5 (X= 2.34 A, monochromator: grafit pyrolityczny) oraz ErF3 (A, = 1.704 A
monochromator Si) otrzymane w Wurenlingen.

Kanał
K-5
K-6 Ca)
K-6 (b)
K-7
Ho 2 Cu 2 O 5

ErF3

U
8.2730+ 1.74
5.9344 ± 0.24
4.0902 ± 0.11
6.6497+ 0.26

2.8847
1.9420

W
-2.0726 ±1.10
-2.9763+0.31
-3.7174 + 0.16
-2.0761+0.26

-0.6258
-1.0399

V
0.3547 ±0.17
0.9963+0.10
1.3883 ±0.06
0.8256 ±0.06

0.4094
0.3697

3.4.Wstępne pomiary dyfrakcyjne na YbF3

Celem ich było porównanie obrazów dyfrakcyjnych przeprowadzonych przy kanale 6 z
wynikami otrzymanymi wcześniej na tej same klasie związków ReF3 ( Re = Ho, Tb) przy
reaktorze EWA na dyfraktometrze DN-500 [6]. Związki te charakteryzują się dosyć niską
symetrią krystalizują bowiem w układzie rombowym opisywanym grupą przestrzenną
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Pnma. Próbki polikrystaliczne odznaczają się dość znacznym rozdrobnieniem było więc
interesujące dla celów porównawczych wykonanie tych pomiarów przy długości fali 2.35
A. Przy okazji, planując w przyszłości badania niskotemperaturowe, a także badania
spektroskopowe mające na celu określenie schematu rozszczepienia poziomów
energetycznych jonu Yb3 + w polu krystalicznym, należało sprawdzić strukturę krystaliczną
tego związku i uściślić współrzędne atomów Yb i F w komórce elementarnej. Pomiary
przeprowadzono w temperaturze 300 i 8 K. Wyniki przedstawione są na rysunkach 12 i 13.

Z porównania neutronogramów H0F3 i TbF3 otrzymanych przy kanale 5 reaktora EWA
przy długości fali wiązki monochromatycznej 1.324 A (monochromator Zn) w czasie mniej
więcej pięciokrotnie dłuższym niż neutronogramy YbF3 można wnosić, iż mimo znacznie
większej długości fali, natężenia maja się zgrubsza jak 1 do 1.5 na korzyść kanału 6 przy
czy pomiary te zostały wykonane z 6 cm filtrem bez analizatora, czyli w warunkach nie
zapewniających jeszcze polepszonej zdolności rozdzielczej oraz zwiększonego natężenia.

Pomiary wykazały, że YbF3 krzystalizuje w tym samym układzie co wczśniej zbadane
związki ziem rzadkich, nie wykryto żadnych zanieczyszczeń. Choć na podstawie
skróconego pomiaru do dwóch minut w jednym położeniu kątowym udało się dopasować
obliczone widmo dyfrakcyjne do danych eksperymentalnych, dla dokładnego wyznaczenia
parametrów struktury należałoby powtórzyć pomiar przy polepszonej zdolności
rozdzielczej i statystyce.
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Rys. 12. Neutronogram polikrystalicznej próbki YbF3 otrzymany w temperaturze 300 K.
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Rys. 13. Neutronograra polikrystalicznej próbki YbF3 otrzymany w temperaturze 8 K.

4. OCENA WIELKOŚCI
STRUMIENI MONOENERGETYCZNYCH NEUTRONÓW

WYKORZYSTYWANYCH AKTUALNIE PRZY KANAŁACH POZIOMYCH
K-5, K-6 ORAZ K-7

Jak dotąd, z różnych powodów brak danych o wielkości strumieni monoenergetycznych
neutronów otrzymywanych na stoliku próbki po odbiciu od monochromatorów
znajdujących się u wylotów kanałów poziomych. W szczególności, w przypadku
korzystania z neutronów o długości fali X » lA, pomiar taki obarczony byłby
dodatkowym błędem wynikającym z obecności w odbitej wiązce, również neutronów o
długości fali X/2, X/3. Tak więc zastosowanie metody aktywacyjnej w odniesieniu do
strumienia aktualnie wykorzystywanej wiązki na przykład przy K-6 (X, =2.352 A) bez
dodatkowej analizy wiązki z punktu widzenia udziałów wyższych rzędów nie ma większego
sensu.

Został natomiast wykonany metodą aktywacyjną [1] pomiar przy kanale K-7, dla
długości fali 1.2 A. Na podstawie omówionych wcześniej pomiarów widma oraz pomiarów
dyfrakcyjnych można z dobrym przybliżeniem przyjąć, iż zawartość odbić drugiego i
wyższych rzędów jest przy tej długości fali znikoma.

Aby posłużyć się nim dla oceny strumieni neutronów przy pozostałych kanałach,
należało wpierw powtórzyć przy K-7 pomiary dyfrakcyjne przy użyciu standardowej
próbki AI2O3, przeprowadzając je dokładnie w tej samej geometrii (rozmiary szczelin
kolimatorów, długość fali, odległości) co w przypadku pomiarów aktywacyjnych.
Następnie, mając do dyspozycji pomiary dyfrakcyjne wykonane przy kanałach 5 i 6 - z
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TABELA 5. Porównanie strumieni monoenergetyczych neutronów przy kanałach poziomych 5, 6
i 7. Natężenia przy poszczególnych kanałach unormowano do czasu pomiaru równemu 2 min. Dla
kanału 6 zestawiono wyniki otrzymane bez filtru (a) oraz z 6 cm filtrem z grafitu pyrolitycznego
(b). W kolumnie 2 i 3 zestawione są obserwowane natężenia refleksu 113 oraz odpowiadające mu
dla różnej długości fali czynniki Lorentza. Kolumna 4 zawiera zestawienie czynników skalujących.

Nr kanału, długość fali X
[A]

Kanał 7 pomiar
aktywacyjny
(X =1.2)

Kanał7Al 2 O 3 X= 1.187

Kanał 7 A12O3X = 1.523

Kanał 6 A12O3 X = 2.352
(a)
Kanał 6 A12O3 X = 2.352
(b)

Kanał 5 A12O3X = 0.974

w™

82956 / 2min

23632/2min

58482 / 2min

25378 / 2min

1429 / 2min

L a 13)

6.4230

3.9828

1.9118

1.9118

9.4315

3.786

1.673

8.841

3.765

0.043

Strumień
neutronów <{)
[n • S"1 • cm* 2 ]

cb = 3.4 106

przyjęto jak
wyżej

5.5 105

5.1 105

4.2 105

8.6 104

wielkości obserwowanych natężeń poprzez porównanie czynników skalujących C i
uwzględnieniu zależności natężenia obserwowanych widm od długości fali wiązki
monochromatycznej - wnosić o strumieniach neutronów.

Powtórzenie pomiarów na A12O3 przy X ~ 1.2 A (jak się później okazało przy X =
1.187 A), pozwoliło zgrubsza oszacować strumienie monoenergetycznych neutronów.
Są one zestawione w kolumnie 5-tej tabeli 5. Można je z pewnym pewnym przybliżeniem
odtworzyć porównując ze sobą natężenia najsilniejszego obserwowanego refleksu 113 (po
skorygowaniu natężeń przez podzielenie ich przez czynnik Lorentza L= (sin© sin2@)-l i
uwzględnieniu wpływu długości fali.

Wyniki pomiarów mogą stanowić pewne zaskoczenie, zwłaszcza jeśli się spojrzy na
tabelę 1, z której widać, iż najsilniejszym strumieniem u wylotu odznacza się kanał 5 zaś
kanał 6 ma strumień, który wśród 6 wyszczególnionych w tabeli 1 kanałów plasuje go na
miejscu przedostatnim. Patrząc na tabelę 5 trzeba jednak pamiętać o tym, że przedstawia
ona strumienie monoenergetycznych neutronów otrzymane w wyniku dyfrakcji od
monochromatorów. A więc w istotny sposób odzwierciedlają jakość użytych
monochromatorów. Zapewne obecna konfiguracja rdzenia odbiega nieco od tej, przy której
wykonywane były pomiary aktywacyjne. Mimo, iż w tego rodzaju pomiar mógł się wkraść
się duży błąd (także np. w wyniku niezupełnie centrycznego ustawienia monochromatora,
próbki, skrzywienia kolimatora, itp) wyniki są bardzo pouczające i jak sądzę będą stanowić
impuls do bardzo starannej weryfikacji wszystkich urządzeń.
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5. NIEELASTYCZNE ROZPRASZANIE NEUTRONÓW

5.1. Pomiary niespójnego rozpraszania neutronów za pomocą wanadu

Pomiar z użyciem polikrystalicznego wanadu został wykonany na próbce o średnicy
15 mm i wysokości 5 cm w geometrii stałego kąta rozpraszania równego w tym
eksperymencie 20°. W takim eksperymencie zmiennymi są przekaz energii AE oraz
skalarna wartość przekazu pędu Q. Przy małych przekazach energii wartość Q zmienia się
tylko nieznacznie. W pomiarze tym chodziło głównie o zbadanie zdolności rozdzielczej w
energii z punktu widzenia ewentualnych przyszłych pomiarów spektroskopowowych.
Wynik pomiaru przedstawiony jest na rysunku 14, z którego łatwo odczytać, szerokość
połówkową obserwowanego maksimum, która wynosi około 1 meV. Dopasowanie
krzywej Gaussa dało szerokość równą 1.3 meV co jest wynikiem niezłym. Widoczne przy
kącie obrotu analizatora 2 0 A równym około 62.5° słabe maksimum jest wynikiem jeszcze
niedostatecznego odfiltrowania udziału wyższych rzędów pomimo zastosowania filtru o
grubości 6 cm. Fakt ten potwierdza wcześniej wypowiedziane przypuszczenie, że oba
pakiety filtrów choć tej samej grubości nie mają tej same skuteczności w eliminacji
nieporządanych odbić.

6000
WANAD, LAMBDA 2.353(2) A, 6 CM PYG FILTR

30 40 50 60 70 80
2-THETA

Rys. 14. Widmo rozproszonych niespójnie neutronów od polikrystalicznego wanadu.

5.2. Pomiary niespójnego rozpraszania neutronów na TbBr3

Pomiary te zostały wykonane w identycznej geometrii co poprzednie. Próbka TbBr3 do tych
eksperymentów została wybrana z dwóch powodów: po pierwsze znane jest z wcześniejszych
obserwacji rozmieszczenie poziomów oraz ich natężenia. Po drugie najsilniesze maksima
występują w obszarze przekazów energii do 10 meV a więc powinny być widoczne, a
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przynajmniej niektóre z nich. Pomiar taki stwarzał znowu możliwość porównania warunków
eksperymentalnych w Świerku i Wurenlingen.

1600
TbBr3, 8 K, EA =14.76 meV, 6 CM C-FILTR
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Rys 15. Widma neutronów (a) otrzymane w Świerku (b) w Wurenlingen.

18



TABELA 6.
Wyniki pomiarów nieelastycznego rozpraszania neutronów na polikrystalicznej
próbceTbBr3 T = 8 K , Q = 1.8 A"1, E A = 14.96meV, 8 cm C-filtr
(PSI Wiirenlingen [7])

PRZEJŚCIE

Eo

Eo

Eo

Eo

Eo

Eo

<= E2

<=> E o

=> El

=> E2

=> E3

=> E4

PRZEKAZ ENERGII

(1.19

(2.73

(5.51

(6.78

+

±

±

±

0.04) meV

0.02 meV

0.19) meV

0.04) meV

SZER.

(0.48

(0.69

(0.71

(0.75

POŁÓWKOWA

± 0.01) meV

± 0.04) meV

± 0.38) meV

±0.10)meV

NATĘŻENIE

681

3225

111

821

±121

±224

± 52

± 119

TABELA 7.
Wyniki pomiarów nieelastycznego rozpraszania neutronów na polikrystalicznej
próbce TbBr3 T = 8 K, Q = (0.9 -1.3) A-1, E A = 14.76 meV, 6 cm C-filtr
kąt rozpraszania: 20° (Świerk reaktor MARIA kanał 6)

Eo

Eo

Eo

Eo

Eo
Eo

PRZEJŚCIE

<= E2

<=> E o

=> El

=> E2

=> E3
=> E4

PRZEKAZ ENERGII

(2.25

(1.19

(2.68

(6.40

± 0.40) meV

± 0.04) meV

± 0.09) meV

± 0.29) meV

SZER. POŁÓWKOWA

(1.84 ± 1.51) meV

(1.37 ± 0.27) meV

(1.32 ± 0.42) meV

(1.27 ± 0.15) meV

(1.57 ± 0.20) meV

NATĘŻENIE

124 ± 64

631± 99

36 ± 89

1012± 121

104 ± 71

Tabele 6 i 7 ilustrują jak mają się do siebie wyniki pomiarów przeprowadzone na tej samej
próbce TbBr3 w Wiirenlingen i w Świerku. Widoczna jest od razu różnica zdolności rozdziel-
czych AE/E przy czym można odnieść wrażenie, że zdolność rozdzielcza AQ/Q jest w
Świerku lepsza niż na spektrometrze w Wiirenlingen czemu nie należy się specjalnie dziwić
zważywszy na pokazane na rysunku 11 rezultaty pomiarów. Niemniej otrzymane wyniki
nieelastycznego rozpraszania wyglądają zachęcająco. Zdolność rozdzielczą AE/E rzędu 4%
i wysokie natężenie osiągnięto w Wurenlingen nie odrazu. Przyczyniło się do tego przede
wszystkim ogniskowanie zarówno wiązki monochromatycznej jak też odbitej od analizatora
tu więc trzeba szukać źródeł do poprawienia warunków eksperymentalnych.
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6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów można wyprowadzić ostrożny wniosek, że
uzyskiwane z reaktora MARIA natężenia są około 1.5 razy większe niż przy reaktorze EWA.
Wyniki wskazują, np, iż mimo nieco "twardszego" widma reaktora MARIA w porównaniu z
reaktorem EWA możliwe jest prowadzenie pomiarów strukturalnych nawet przy długości fali
neutronów ~ 2.35 A zyskując przy tym zarówno lepszą zdolność rozdzielczą i natężenia w
porównaniu z reaktorem EWA (K-5 X - 1.324 A ). Z całą pewnością można tu prowadzić
badania strukturalne, wzbudzeń elementarnych, (fonony, magnony), badania przejść między
poziomami pola krystalicznego ale narazie w umiarkowanym przedziale zdolności
rozdzielczych AE/E oraz kątów rozproszenia. Uruchomione urządzenia pozwalają również
prowadzić badania na monokryształach w tym także przy użyciu spolaryzowanych neutronów
choć obecnie, uzyskiwane na tym urządzeniu natężenia nie są rewelacyjne. Wydaje się rzeczą
bardzo pilną zakup dodatkowych monochromatorów w tym także ogniskujących dla
poprawienia warunków eksperymentalnych. Jest to tym pilniejsze, że ze względu na
konieczność oszczędnego gospodarowania drogim paliwem czas pracy reaktora MARIA
będzie w dużej mierze uzależniony od zapotrzebowania na izotopy. Jak sądzę, rezultaty
obecnych pomiarów stanowią dobry punkt wyjścia do dalszego usprawniania aparatury i
poprawy warunków pomiarowych.
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