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The topic of the exercise: 
 
"Experimental measurement of the level of transmutation and neutron flux 
density in subcritical nuclear reactors ADS." 
  
Goal: 
Nuclear reactors type III and III + dominate on the world, currently. Safety considerations, as well as 
the increasing requirements, are reason on intensive research on type IV reactors. An example of it, 
is the subcritical nuclear reactor controlled by a beam from the accelerator "ADS". The key issue in 
the design of such reactors is the knowledge of the neutron flux density values inside the reactor. 
Consider methods for determining the level of transmutation in subcritical reactors by using nuclear 
threshold reactions to determine the density of fast neutron fluxes. The goal will be to perform 
practical measurements using germanium detectors, calibration of results and their analysis. 
 
Description of the exercise: 

1. Discussion of the differences (advantage and disadvantage) of various types 
of nuclear reactors compared to subcritical accelerator-controlled reactors 

2. Participation in the experiment (if such will take place during the practice), and 
visiting of experimental site and the accelerators site. 

3. Measurements of the samples gamma spectrum on germanium detector and 
detector calibration procedure. Samples irradiated in time of the experiment. 

4. Analysis of obtained gamma spectra (Deimos program) and identification of 
isotopes. 

5. Determination of the isotope content in the samples. 
6. Normalization of results and their comparison with other results - practical 

analysis of the results obtained. 
7. Determination of neutron flux density with energy above 10 MeV. 
8. Preparation the own speech at the end of the student practice and for the 

conference after that, and preparation the publication together with the 
practice supervisor based on the obtained results. 

 
Requirements for the students: 
The topic is addressed to students interested in nuclear experimental physics using 
large research equipment and/or nuclear energetic. 
Basic knowledge of nuclear physics 
Basic skills in using Excel program. 
 
Exercise for up to 3 students 

 
 



Veksler & Baldin Laboratory of High Energies 
(VBLHE) 

Ćwiczenie nr …. 
Dr Marcin Bielewicz Laboratorium: VBLHE Dubna i NCBJ-Świerk Polska 
Kontakt:  marcin.bielewicz@ncbj.gov.pl 
 
Temat ćwiczenia: 
„Eksperymentalny pomiar wielkości transmutacji i gęstości strumienia 
neutronów w podkrytycznych reaktorach jądrowych sterowanych 
akceleratorem ADS. ” 
 
CEL: 
Obecnie dominują reaktory jądrowe typu III i III+. Względy bezpieczeństwa, a także rosnące 
wymagana sprawiają, że trwają intensywne prace badawcze nad reaktorami typu IV. Przykładem jest 
podkrytyczny reaktor jądrowy sterowany wiązką z akceleratora "ADS". Kluczowym zagadnieniem przy 
projektowaniu takich reaktorów jest znajomość wartości gęstości strumienia neutronów wewnątrz 
reaktora. Rozważymy metody wyznaczania wielkości transmutacji, w podkrytycznych reaktorach  
poprzez wykorzystywanie jądrowych reakcji progowych, do wyznaczania gęstości strumienia prędkich 
neutronów. Celem będzie wykonanie praktycznych pomiarów z użyciem detektorów germanowych, 
kalibracja wyników i ich analiza. 

Opis ćwiczenia: 
1. Omówienie róznic (zlety i wady) różnych typów reaktorów jadrowych w 

porównaniu do podkrytycznych reaktorów sterowanych akceleratorem 
2. Uczestnictwo w eksperymencie (jeśli taki będzie się odbywał w czasie 

praktyk), lub pełne oględziny stanowisk eksperymentalnych wraz ze 
zwiedzaniem akceleratorów. 

3. Pomiary widma gamma na detektorach germanowych naświetlonych w 
eksperymencie próbek, kalibracja detektora. 

4. Analiza uzyskanych widm gamma (program  Deimos) i identyfikacja izotopów. 
5. Wyznaczenie zawartości izotopów w badanych próbkach 
6. Normalizacja wyników i ich porównanie z innymi wynikami – praktyczna 

analiza uzyskanych wyników. 
7. Wyznaczanie gęstości strumienia neutronów o energii powyżej 10 MeV.  
8. Przygotowanie wystąpienia na zakończenie praktyk oraz na konferencji, oraz 

przygotowanie publikacji wraz z prowadzącym na podstawie uzyskanych 
wyników. 

 
Wymagania wobec praktykanta: 
Temat skierowany jest do studentów zainteresowanych jądrową fizyką	
eksperymentalną z użyciem wielkich urządzeń badawczych i/lub energetyką jądrową.	
Podstawowa wiedza z zakresu fizyki jądrowej 
Podstawowe umiejętności posługiwania się arkuszami kalkulacyjnymi 
 

Ćwiczenie dla maksymalnie 3 studentów 


