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МІШЕНЬ ІЗ ВУГЛЕЦЮ ЯК ДЖЕРЕЛО НЕЙТРОНІВ ІЗ РЕАКЦІЙ 12C(d, n)13N ТА D(d, n)3He
Досліджено можливість використання вуглецю як матеріалу мішеней для генерації швидких нейтронів із
реакції D(d, n)3He та нейтронів проміжних енергій з реакції 12C(d, n)13N. У проведених експериментах було
отримано результати, що характеризують абсорбцію дейтерія при набиванні вуглецевої мішені пучком
прискорених іонів та десорбцію дейтерія з тієї ж мішені в залежності від її температури. Бомбардування
вуглецевої мішені дейтронами з енергією 400 кеВ при струмі пучка дейтронів ~1 мА призводило до ядерної
реакції 12C(d, n)13N, що дає змогу генерувати нейтрони з енергіями в діапазоні (10…100) кеВ та зі щільністю
потоку нейтронів біля мішені 106107 нейтрон/(см2·с).
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МИШЕНЬ ИЗ УГЛЕРОДА КАК ИСТОЧНИК НЕЙТРОНОВ ИЗ 12C(d, n)13N И D(d, n)3He РЕАКЦИЙ
Исследовалась возможность использования углерода как материала мишеней для генерации быстрых
нейтронов из реакции D(d, n)3He. В проведенных экспериментах были получены результаты, которые,
характеризуют абсорбцию дейтерия при набивании углеродной мишени пучком ускоренных ионов и
десорбцию дейтерия из той же мишени в зависимости от ее температуры. Облучение углеродной мишени
дейтронами с энергией 400 кэВ при токе пучка дейтронов ~1 мА приводит к ядерной реакции 12C(d, n)13N с
возможностью генерации нейтронов с энергией (10100) кэВ с плотностью потока нейтронов около мишени
(106 - 107) нейтрон/(см2·с).
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CARBON TARGET AS NEUTRON SOURCE FROM 12C(d, n)13N AND D(d, n)3He REACTIONS
Possibility to use carbon as a target material to generate fast neutrons from D(d, n)3He nuclear reaction and
intermediate energy neutrons from 12C(d, n)13N nuclear reaction was studied. The experiment results were obtained to
characterize an adsorption of the deuterium while stuffing the carbon target by beam of accelerated ions and a
desorption of the deuterium from the same carbon target as the function of its temperature. Bombardment of carbon
target with 400 keV deuteron beam of 1 mA current leads to the 12C(d, n)13N nuclear reaction, allowing to generate
neutrons of (10 100) keV energy range with neutron flux density (106 - 107) n/(cm2·s) near the carbon target.
Keywords: carbon target, neutron generation, deuterium desorption.
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