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ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ВОДНЮ У ГІДРИДАХ ТИТАНУ
НА ФІЛЬТРОВАНИХ НЕЙТРОННИХ ПУЧКАХ
Представлено методику неруйнівного аналізу стехіометричного складу гідридів титану за допомогою
фільтрованих нейтронних пучків на київському дослідницькому реакторі ІЯД НАН України. Методика
основана на аналізі спостережуваних в експерименті повних нейтронних перерізів σt(спост) зразків гідридів
титану, вимірюваних за методом пропускання. Проведено розрахунки для пошуку оптимальних енергій та
ширин фільтрованих нейтронних пучків для цієї методики. Експериментально показано, що вимірювання та
аналіз спостережуваних повних нейтронних перерізів σt(спост) зразків гідриду титану дозволяють отримати
величину співвідношення «метал - водень» у гідриді з точністю ~ 1,0 % при використанні фільтрованих
нейтронів із середньою енергією 2 кеВ. Представлена методика може бути застосована для дослідження
гідридів будь-яких інших металів.
Ключові слова: реакторні нейтрони, водень, гідрид титану, фільтровані нейтронні пучки, повні нейтронні
перерізи.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВОДОРОДА В ГИДРИДАХ ТИТАНА
НА ФИЛЬТРОВАННЫХ НЕЙТРОННЫХ ПУЧКАХ
Представлена методика неразрушающего анализа стехиометрического состава гидридов титана с помощью
фильтрованных нейтронных пучков на киевском исследовательском реакторе. Методика основана на анализе
наблюдаемых в эксперименте полных нейтронных сечений σt(набл) образцов гидридов титана, измеренных по
методу пропускания. Проведены расчеты для поиска оптимальных энергий и ширин фильтрованных
нейтронных пучков для этой методики. Экспериментально показано, что измерения и анализ наблюдаемых
полных нейтронных сечений σt(набл) образцов гидрида титана позволяют получить величину соотношения
«металл - водород» в гидриде с точностью ~ 1,0 % при использовании фильтрованных нейтронов со средней
энергией 2 кэВ. Представленная методика может быть использована для исследования гидридов каких-либо
других металлов.
Ключевые слова: реакторные нейтроны, водород, гидрид титана, фильтрованные нейтронные пучки, полные
нейтронные сечения.
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DETERMINATION OF HYDROGEN CONTENT IN TITANIUM HYDRIDES
USING NEUTRON FILTERED BEAMS

Method for nondestructive analysis of stoichiometric content in titanium hydrides using neutron filtered beams at
the Kyiv research reactor is presented. Method is based on analysis of total neutron cross sections σt(obs) of titanium
hydride samples observed in experiment using transmission technique. Computer calculations for finding optimal
energies and widths of neutron beams for this method were carried out. It was shown that the measurements and further
analysis of the observed total neutron cross sections σt(obs) for the titanium hydride samples may allow to receive the

relation value metal/hydrogen in hydride with accuracy ~ 1.0 % using neutron filtered beam with average energy 2 keV.
Presented method can be applied for the investigation of hydrides of any other metals.
Keywords: reactor neutrons, hydrogen, titanium hydride, neutron filtered beams, total neutron cross sections.
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