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POVZETEK 

V seminarju predstavimo nevtronske interakcije pri fisiji. Opišemo, kaj se dogaja pri fisiji, in 

pokažemo, kakšna vlogo imajo pri tem nevtroni. Vpeljemo sipalni presek, s katerim določimo 

verjetnost posameznih interakcij. Predstavimo nastanek vmesnega jedra in reakcije, ki sledijo 

nastanku vmesnega jedra.  

 

Ključne besede: fisija, jedro, nevtron, interakcija, sipalni presek, absorpcija, sipanje 

 

ABSTRACT 

In this seminar work we present fission neutron interactions. We show how fission works and 

what role neutrons play in it. We introduce cross section and use it to find probabilities of 

interactions. Then we present formation of the compound nucleus and reactions that follow.   
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1 Uvod 

Velik del elektrike, ki jo potrebuje človeštvo, pridobimo iz jedrskih elektrarn. Vse današnje 

jedrske elektrarne delujejo na principu fisije urana ali plutonija. Prvi zametki raziskovanja 

jedrske energije segajo v konec 19. stoletja z odkritjem ionizirajočega sevanja. Raziskovanje 

fisije se je začelo v vojaške namene z začetkom druge svetovne vojne in namenom razvitja 

jedrskega orožja. Jedrsko orožje so prvi razvili znanstveniki v ZDA in z eksplozijama dveh 

jedrskih bomb se je tudi končala druga svetovna vojna. Po vojni se je jedrska energija počasi 

začela uporabljati tudi v civilne namene in tako so leta 1960 odprli prvi delujoči jedrski 

reaktor, ki je deloval vse do leta 1992.   

V reaktorjih je zelo pomembno ohranjanje kritičnosti same verižne reakcije razpada jedra. 

Naravo verižne reakcije določajo nevtroni, ki so povzročitelji fisijskega razpada jeder. Za 

ohranjanje verižne reakcije potrebujemo v povprečju enega od dveh ali več pridobljenih 

nevtronov pridobljenih v enem razcepu.  Na obnašanje nevtronov v jedrskem reaktorju najbolj 

vplivata kinetična energija in način potovanja nevtronov skozi prostor. Bistvo nevtronskih 

interakcij je koncept sipalnega preseka. Sipalni presek, njegova odvisnost od kinetične 

energije nevtrona in verjetnost, da se bo trk zaključil s sipanjem, ujetjem ali fisijo, so ključne 

informacije, na katerih temeljijo lastnosti verižne reakcije. 

Nevtronske interakcije potekajo v dveh delih. V prvem delu nastane vmesno jedro, ki si ga 

bomo ogledali v četrtem poglavju. Nadaljnji potek lahko razdelimo na dve veliki skupini: 

absorpcijo nevtrona, ki jo bomo spoznali v petem poglavju in sipanje nevtrona, ki ga bomo 

spoznali v šestem poglavju. Preden se lahko posvetimo samim interakcijam moramo vedeti, 

kako je jedro sestavljeno in kdaj je nestabilno. Nestabilnost jedra je ključnega pomena za 

razumevanje razpada jedra in jo bomo spoznali najprej, v drugem poglavju. Zaradi lažjega 

razumevanja nevtronskih interakcij moramo vpeljati še nevtronski sipalni presek, ki nam bo 

povedal, kolikšna je pravzaprav možnost neke interakcije. Vpeljali ga bomo v tretjem 

poglavju, kjer bomo spoznali tudi,  kakšna je njegova energijska odvisnost.  

2 Fisija 

Jedrska fisija je tip jedrske reakcije, pri kateri se jedro atoma razcepi na manjša (lažja) jedra. 

Pogosto pri fisiji pridobimo še nevtrone in fotone ter sprostitev velike količine energije. Jedro 

razpade, kadar ima jedro presežek energije in si želi preiti v nižje energijsko stanje. V tem 

poglavju bomo najprej obravnavali atomsko jedro in nato še fisijsko reakcijo. 

2.1 Atomsko jedro 

Atomsko jedro je osrednji del atoma, v katerem je skoncentrirana skoraj vsa masa atoma. 

Jedro gradijo nukleoni, ki jih delimo na nevtrone in protone. Oboji imajo podobno maso in so 

zgrajeni iz treh kvarkov. Nukleoni se razlikujejo v naboju. Nevtroni so nevtralni delci in 

nimajo naboja. Protoni so električno pozitivni delci in imajo osnovni naboj +e0. Atom je 

navzven električno negativen, kar dosežemo z enakim številom protonov in elektronov. Vsota 

števila protonov (Z) in števila nevtronov (N) predstavlja skupno število nukleonov, ki ga 

imenujemo atomsko število (A). 

Kot vidimo, je jedro sestavljeno iz pozitivnih in nevtralnih delcev. Te delce skupaj drži močna 

jedrska sila. Z modli jedra razložimo, zakaj se protoni in nevtroni povežejo v jedra. Ločimo 

dve vrsti modelov jedra, to sta kapljični in lupinski. Kapljični model opisuje jedro kot kapljico 

nukleonov, lupinski model je podoben modelu razporeditve elektronov v elektronski ovojnici  
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2.1.1 Kapljični model  

V okviru kapljičnega modela jedra opisujemo kot kapljice, v katerih so protoni in nevtroni. 

Na podlagi eksperimentalno dobljenih podatkov lahko sestavimo enačbo, ki opisuje vezavno 

energijo jeder. Ta energija je sestavljena iz različnih prispevkov. Volumski prispevek energije 

(WV)  predstavlja notranjo energijo jedra in je sorazmeren številu nukleonov (A): 

 1VW a A  , (1) 

kjer je a1 parameter, ki ga izmerimo eksperimentalno in znaša 15,75 MeV [1]. Podobno kot 

pri kapljici vode se na površju jedra pojavi površinska napetost. Vpliv površinske napetosti 

lahko opišemo s  površinsko energijo (WP), ki je premosorazmerna  površini jedra in jo lahko 

zapišemo kot: 

 
24P p jW r  , (2) 

kjer je σp  površinska napetost in rj polmer jedra. Enačbo (2) lahko preoblikujemo in dobimo:  

 
2 2

2 3 3
0 2(4 )PW r A a A  , (3) 

kjer je  r0 konstanta enaka uniformi porazdelitvi mase v jedru  in a2 parameter, ki ga določimo 

eksperimentalno in znaša 17,8 MeV [1]. Protoni imajo vsi enak naboj in med njimi deluje 

odbojna sila. To silo upoštevamo v t. i. Coulombovi energiji (WC), ki jo zapišemo kot: 

 
2

3 1

3

C

Z
W a

A

 , (4) 

kjer je a3 parameter, ki ga določimo eksperimentalno in znaša 0,710 MeV [1]. V jedru imamo 

različno število nevtronov in protonov. Opazimo lahko, da jedra težijo k enakemu številu 

protonov in nevtronov v jedru, in tako vpeljemo simetrijsko energijo, ki ima minimum, kadar 

je v jedru število protonov in nevtronov enako. Odvisnost simetrijske energije (WS) od števila 

protonov in nevtronov zapišemo kot: 

 

2

4

( 2 )
S

A Z
W a

A


 , (5) 

kjer je a4 eksperimentalno določljiv parameter in znaša 23,7 MeV [1]. Opazimo lahko, da 

jedra težijo k sodemu številu nukleonov. To lastnost jeder opišemo s parnostno energijo 

(WPA), ki jo zapišemo kot: 

 5

3

4

PA

a
W

A

 , (6) 

kjer je a5 parameter, ki znaša 34 MeV [1], in λ parameter, ki opiše sodost in lihost števila 

nukleonov in za katerega velja: 
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        -1,     Z, N sodo 

λ=    0,         Z sodo in N liho ali obratno 

         1,       Z, N liho.  

Celotna vezavna energija jedra je seštevek vseh posameznih prispevkov (enačbe (1), (3) – (6): 

 

2 2 2

53
1 2 3 41 3

3 4

( 2 )
J

aZ A Z
W a A a A a a

A
AA




      . (7) 

2.1.2 Lupinski model  

Lupinski model jedra temelji na predpostavki, da lahko jedra opišemo podobno kot 

elektronsko ovojnico, kjer so elektroni razporejeni na različnih orbitalah. Lupinski model 

jedra bolje razloži določene lastnosti jedra kot kapljični model. Glavna lastnost, ki je s 

kapljičnim modelom ne moremo razložiti, je pojav t. i. magičnih števil. Pri eksperimentalnem 

merjenju opazimo, da je pri določenem številu nevtronov in protonov v jedru vezavna 

energija posebej močna. Ta števila imenujemo magična števila in jih določimo 

eksperimentalno ter znašajo [1]: 

 2,8,20,28,50,82,126N   (8) 

 2,8,20,28,50,82Z   (9) 

Jedra, pri katerih ustreza magičnemu številu tako število nevtronov kot tudi število protonov, 

imenujemo dvojno magična jedra. Primer takšnega jedra je delec alfa oziroma helijevo jedro.  

Obstajajo še številni drugi razlogi, ki nakazujejo lupinsko sestavo jedra. Če naštejemo zgolj 

najpomembnejše: jedra z magičnim številom protonov imajo večje število stabilnih izotopov 

ter manjši električni dipolni moment in so zato skoraj povsem sferična.   

Jedrski potencial je povezan z močno jedrsko silo, ki ima majhen doseg, in pričakujemo, da 

sledi gostoti nukleonov v jedru.  Za opis uporabimo Woods-Saxonov potencial [2]: 

 0( )

1

centralni r R

a

V
V r

e







, (10) 

kjer je R polmer jedra, a debelina površine jedra in V0 globina potencialne jame (ki izhaja iz 

matematičnega opisa jedra). Izkaže se, da takšen potencial pojasni zgolj nižja magična števila. 

V potencial, zaradi sklopitve spin – tir, dodamo popravek [2]: 

 
ˆˆ

( ) ( )celoten centralen lsV V r V r L S   , (11) 

kjer je Vls arbitrarna funkcija radialne komponente,  ⃑ ̂  in   ̂  sta operatorja za orbitalno in 

spinsko vrtilno količino. Lastne energije takšnega potenciala lahko razporedimo v energijske 

nivoje v jedru, kar vidimo na sliki 1.    
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Slika 1: Energijski nivoju v jedru 

2.1.3 Stabilnost 

V prejšnjem poglavju smo razložili, da imajo jedra različno vezavno energijo. Da lahko v 

popolnosti razložimo stabilnost jeder, moramo vpeljati masni defekt jedra. V kolikor 

seštejemo mase vseh nukleonov v jedru in jih primerjamo z dejansko maso jedra, vidimo, da 

je masa jedra manjša od seštevka mas posameznih nukleonov. Razliko med masama 

definiramo kot masni defekt m : 

 P N Jm Zm Nm m    , (12) 

kjer je 
Pm masa protona, 

Nm masa nevtrona in mj masa celotnega jedra. Če masni defekt jedra 

pomnožimo s kvadratom svetlobne hitrosti, dobimo po Einsteinovi enačbi izraz za vezavno 

energijo jedra. Vezavno energijo moramo dovesti jedru, da ga razbijemo na njegove osnovne 

sestavne dele. Vezavno energijo na nukleon (slika 2) dobimo tako, da vezavno energijo 

celotnega jedra delimo s številom nukleonov. 

 

Slika 2: Vezavne energije nukleonov (Evez) za jedra z različnimi masnimi števili (M)  [3] 
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Vidimo lahko, da se pri nižjih jedrih energija zelo hitro povečuje in ima tudi več preskokov. 

Najvišjo vrednost vezavne energije ima železo, nato se energija ponovno začne nižati. Jedra 

težijo k največji vezavni energiji, zato težja jedra razpadajo v lažja, nekatera lažja jedra pa se 

zlivajo v težja, kar opazimo v fuzijskih reakcijah.   

Masno število je lahko enako za več različnih izotopov. Stabilnost jedra je odvisna tudi od 

razmerja protonov in nevtronov v jedru, kar je prikazano na sliki 3. Opazimo lahko, da imajo 

težja jedra vedno večji presežek števila nevtronov, ki služijo kot kompenzator med odbojnimi 

silami med protoni. 

 

Slika 3: Tipi razpadov nestabilnih jeder v odvisnosti od števila nukleonov (protonov (Z) in 

nevtronov (N)) [4] 

2.2 Fisijska reakcija 

Zdaj, ko poznamo glavne lastnosti jedra, si lahko ogledamo fisijsko reakcijo. Pri fisiji težko 

jedro razpade na dva ali več lažjih delov. Ta delitev se lahko zgodi spontano, lahko pa jo 

umetno sprožimo tudi pri stabilnih jedrih. V primeru umetne sprožitve fisije jedro 

obstreljujemo z nevtroni. Ko jedro zajeme nevtron, postane nestabilno in razpade. V primeru 

urana 235 ta nato razpade na dva fisijska fragmenta, več nevtronov, gama žarkov, sprosti pa 

se tudi energija: 

 
235 140 94

92 54 38 2 200 MeVn U Xe Sr n     . (13) 

Energija, ki se sprosti pri fisiji, je v obliki kinetične energije produktov. Ta energija se 

pretvori v toploto takoj, ko produkti pridejo v stik z okoliško snovjo. Interakcija med produkti 

in snovjo je odvisna od produkta.  

Fisijski fragmenti so močno nabiti delci in s svojo veliko hitrostjo trgajo elektrone iz 

elektronske ovojnice snovi in ga tako ionizirajo. Ionizacija zahteva energijo, tako fragment na 

svoji poti izgublja energijo, vse dokler se skoraj popolnoma ne ustavi. Ionizirana snov in 
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prosti elektroni se bodo sčasoma ponovno združili in pri tem oddali energijo v obliki toplote. 

V kolikor pri fisiji dobimo še kakšen drug nabit delec, se ta ob stiku s snovjo  obnaša 

podobno. Fragmenti nosijo približno 80% energije, ki se sprosti pri fisijskem razpadu [3]. 

Nenabiti delci (na primer nevtroni) se obnašajo drugače. Zaradi električne nevtralnosti nanje 

ne vplivajo eklektična polja v snovi (ki so nastala kot posledica fragmentov). Ti delci potujejo 

naravnost, dokler ne trčijo  z drugim delcem. Ob trku lahko se lahko nevtroni absorbirajo ali 

se sipljejo. Nevtroni se bodo sipali zgolj na jedrih, ostali nenabiti delci se sipajo tudi na 

elektronih.  

Pri fisiji dobimo dve vrsti nevtronov: takojšne in zakasnele. Večino (več kot 99%) nevtronov 

dobimo takoj ob reakciji. Zakasneli nevtroni nastanejo zaradi nadaljnjega razpada elementov, 

ki jih dobimo pri fisijskem razpadu uranovega jedra. V nadaljevanju se bomo osredotočili le 

na takojšne nevtrone, torej nevtrone, ki jih dobimo takoj ob razpadu. Kot bomo videli v 

nadaljevanju, je pri verjetnost, neke reakcije močno povezana z energijo nevtronov, zato si 

oglejmo kakšne energije lahko imajo nevtroni v reaktorju. 

Nevtroni, ki jih dobimo ob razpadu, imajo različne energije, ki tvorijo energijski spekter

( ).E Definirajmo ( )E dE  kot del fisijskih nevtronov z energijami med E in E+dE. 

Energijski spekter lahko dobro opišemo na sledeč način [3]: 

 1,036( ) 0,453 sinh 2,29  ,EE e E   (14) 

kjer je energija podana v mega elektron-voltih  (MeV).  Spekter je normiran: 

 
0

( ) 1 .E dE


  (15) 

Povprečno energijo nevtronov ( E ) lahko poiščemo z integralom: 

 
0

( ) 1,98 MeV .E E E dE


   (16) 

Najbolj verjetno energijo poiščemo z odvodom funkcije. Pogledamo, kje je odvod enak nič, in 

kot rezultat dobimo 0,73 MeV.  

Zdaj lahko določimo zgornjo in spodnjo mejo energij nevtronov, ki jih bomo obravnavali. 

Delež nevtronov z energijami, večjimi od 10 MeV, je približno 0,1% in tako tu postavimo 

zgornjo mejo. Pri določanju spodnje meje si pomagamo s termičnim gibanjem delcev. V 

reaktorju se bo nevtron sipal na jedrih in tako izgubljal energijo. Če pogledamo idealen primer 

(ne upoštevamo možnosti absorpcije), se bo nevtronu zmanjševala energija, vse dokler se ne  

vzpostavi ravnovesje med energijo nevtrona in termičnega gibanja okoliških jeder (v približku 

vzamemo kar sobno temperaturo). Pri takšnih energijah je porazdelitev nevtronov po 

energijah enaka Maxwell-Boltzmannovi porazdelitvi:  

 

 
3

2

2
( )  ,b

E

k T

b

M E Ee

k T







  (17) 

kjer je energija v merjena v elektron-voltih (eV) in je kb Boltzmannova konstanta. Tudi ta 

funkcija je normirana: 
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0

( ) 1 .M E dE



  (18) 

Del nevtronov, ki imajo manjšo od 0,001 eV pri sobni temperaturi, je reda velikosti 10
-10

 in to 

vzamemo kot spodnjo mejo energij, ki jih moramo upoštevati pri preučevanju gibanja 

nevtronov v jedrskem reaktorju. Vidimo lahko, da je energijski razpon nevtronskih energij v 

reaktorju velik in obsega približno deset velikostnih razredov. Zaradi lažje obravnave 

nevtrone razdelimo na tri skupine [3]: 

1. hitri nevtroni – energije od 0,1 MeV do 10 MeV; 

2. termični nevtroni – energije od 0,001 eV do 1,0 eV; 

3. epitermični nevtroni – energije od 1,0 eV do 0,1 MeV. 

Za vzdrževanje verižne reakcije je odločilnega pomena število nevtronov, ki jih pridobimo pri 

fisiji, in to, kako se ti nevtroni v reaktorju obnašajo. Pri eni reakciji pridobimo dva ali tri 

nevtrone. Za vsako naslednjo reakcijo potrebujemo nevtron, ki  vstopi v jedro in jedro, ki s 

tem postane radioaktivno, kar privede do nove reakcije. V reaktorju moramo ves čas regulirati 

število fisijskih nevtronov (to so nevtroni, ki imajo pravilno energijo, da lahko povzročijo 

fisijo), da reakcijo ohranjamo kritično in nam ne uide izpod nadzora. V ta namen imamo v 

reaktorju nadzorne palice, ki absorbirajo presežno število nevtronov. 

3 Nevtronski sipalni presek 

Nevtroni so ključnega pomena pri fisijski reakciji. Potujejo premočrtno, vse dokler ne trčijo z 

drugim delcem na primer z jedrom.  Pri trku se lahko nevtron siplje na jedru ali pa je 

absorbiran. Preden se nevtron absorbira  v jedru, se nevtron navadno siplje na več jedrih. Za 

potujoč nevtron, ki potuje skozi trdno snov, je prostor navidezno skoraj prazen.  Nevtroni 

lahko prepotujejo tudi po več milijonov atomskih plasti med dvema trkoma z jedri.  V kolikor 

je tarča tanka, bodo praktično vsi nevtroni prišli skozi brez trkov.  

Kadar govorimo o curku nevtronov, imamo v mislih nevtrone, ki se še niso zaleteli. Nevtroni 

v curku se vsi gibljejo v enako smer, medtem ko se tisti, ki so se že zaleteli, lahko gibljejo v 

vseh smereh. Naj curek nevtronov potuje v x-smeri in pri tem interagira z jedri. V curku 

imamo n nevtronov na enoto volumna, ki vsi potujejo s hitrostjo v v x-smeri. Intenziteto (I) 

takšnega curka zapišemo kot: 

 I nv .  (19) 

Ko nevtron trči v jedro, se ali siplje ali absorbira. Tako bodo pot v x-smeri nadaljevali le tisti 

nevtroni, ki se niso zaleteli v jedra.. Intenziteto curka na globini x označimo z I(x). Intenziteta 

curka po neki dodatni prepotovani globini dx zmanjša. Enačba, ki opisuje spreminjanje 

intenzitete curka se glasi: 

 ( ) ( ) ( ) ,jI x dx I x N dxI x    (20) 

kjer je Nj številčna gostota jeder in   mikroskopski sipalni presek jedra. Vpeljali smo 

mikroskopski sipalni presek jedra, ki predstavlja navidezno območje, ki ga zakriva 

posamezno jedro. Produkt Njdx v enačbi (20) predstavlja število jeder v delu snovi z 

diferencialno majhno širino. Celoten produkt jN dx  predstavlja celotno navidezno območje, 
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ki ga zakrivajo jedra v snovi debeline dx. Zveza velja, ko je gostota jeder dovolj majhna, da 

lahko zanemarimo medsebojno senčenje jeder. Enačbo (20) preoblikujemo v: 

 ( ) ( )j

d
I x N I x

dx
  , (21) 

od koder po integraciji dobimo:  

 ( ) (0) jN x
I x I e


 . (22) 

Ker je sipalni presek jedra zelo majhen, namesto m
2
 raje uporabljamo enoto barn, ki jo 

označimo z b. En barn je enak 10
-28

 m
2
.  

Makroskopski sipalni presek  ( ) vpeljemo kot: 

 jN   . (23) 

Makroskopski sipalni presek ima enote m
-1

.
 
Združimo enačbe (21), (22) in (23) in dobimo: 

 (0)  .xdI I e dx    (24) 

Skupno pot vseh nevtronov dobimo kot [5]: 

 
0 0

(0) .xxdI xI e dx

 

    (25) 

Povprečno prosto pot nevtrona ( ) dobimo tako, da enačbo (25) delimo z začetno intenziteto 

curka in dobimo:  

 
0

1xxe dx


  
 . (26) 

Prosta pot nevtrona je torej enaka obratni vrednosti makroskopskega sipalnega preseka.  

3.1 Izračun sipalnega preseka 

Mikroskopski sipalni presek je snovni parameter, ki ga vidijo nevtroni. Tok nevtronov podaja 

število nevtronov, ki potujejo skozi prostor v časovni enoti. Zapišemo lahko verjetnost 

reakcije (R) med jedrom in nevtronom na sledeč način [5]:  

 R I  . (27) 

Ob upoštevanju enačb  (19) in (23) lahko odvisnost zapišemo tudi za mikroskopski sipalni 

presek: 

 jR N nv . (28) 

S preoblikovanjem enačbe (28) lahko dobimo direkten izraz za izračun mikroskopskega 

sipalnega preseka: 
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j

R

N nv
  . (29) 

Gostoto jeder izračunamo iz gostote snovi. Avogadrovo število (NA) nam pove, koliko delcev 

(v našem primeru jeder) imamo v enem molu snovi. Če je A vrstno število jedra, nam izraz 

Na/A podaja število jeder v neki masi snovi. Zapišemo lahko izraz za število gostot molekul v 

snovi: 

 A
j

N
N

A
 , (30) 

kjer je  gostota snovi. Zdaj lahko enačbo (23) zapišemo še na drug način: 

 AN

A
   . (31) 

V večini primerov lahko zgornje formule uporabimo direktno za kemijski element, tudi če 

ima ta primešane določene izotope, saj imamo sipalne preseke izmerjene za elemente, kot 

obstajajo v naravi [3]. Na primer, za železo uporabljamo en sipalni presek brez razlikovanja 

različnih izotopov. Kadar želimo izmeriti sipalni presek za točno določen izotop, uporabimo 

molekulsko maso za ta izotop in ne kar povprečne atomske mase, ki jo najdemo v periodnem 

sistemu.   

Vsaki vrsti nevtronske interakcije pripišemo lasten sipalni presek. Sipalne presek na: 

a) celotni sipalni presek (σt), ki je vsota vsek sipalnih presekov; 

b) absorpcijski sipalni presek (σa),  ki ga delimo na:  

i. sipalni preseka za ujetje nevtrona (σγ) in 

ii. fisijski sipali presek (σf ); 

c) Sipalni presek za sipanje nevtrona (σs), ki ga razdelimo na : 

i. elastični sipalni presek (σe) in 

ii. neelastični sipalni presek (σn). 

Verjetnost, da bo do neke reakcije prišlo dobimo tako, da sipalni presek za določeno reakcijo 

delimo s celotnim sipalnim presekom. Za primer ujetja nevtrona tako dobimo verjetnost kot: 

 ujetja

t

P



 . (32) 

3.2 Energijska odvisnost sipalnega preseka 

Kolikšen je sipalni presek, je odvisno od energije, s katero se giblje nevtron [3]. Hitrejši 

nevtroni bodo videli drugačen sipalni presek kot počasnejši. Sipalne preseke lahko tako 

zapišemo kot funkcije kinetične energije: ( ).kE  Enako lahko zapišemo tudi za 

makroskopski sipalni presek: ( ).E
 
Energijska odvisnost sipalnega preseka je 

izjemnega pomena za razumevanje obnašanja nevtronov pri verižni reakciji.  

Energijsko odvisnost sipalnega preseka si je najlažje ogledati na primeru vodika. Vodikovo 

jedro je sestavljeno zgolj iz enega protona in tako nima notranje sestave. Prav zaradi te 
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značilnosti se lahko nevtroni na vodiku sipljejo le elastično. Mogoča je tudi absorpcija 

nevtrona. V tem primeru dobimo kot produkt devterij oziroma težki vodik. Pomembno je še, 

da pri obeh jedrih v sipalnih presekih nimamo območij, kjer bi se sipalni presek nenadoma 

povečal. Takšna območja pri težjih jedrih imenujemo resonančna območja sipalnega preseka 

[3].  

V približku lahko zapišemo, da je absorpcijski sipalni presek, ki je prikazan na sliki 4a, 

sorazmeren 1 E in ga imenujemo tudi 1/v sipalni presek. Absorpcijski sipalni presek lahko 

zapišemo z enačbo:  

 0
0( )a a

E
E

E
  , (33) 

kjer je E0=kbT. Zdaj lahko zapišemo skupni sipalni presek, ki ga vidimo na sliki 5, kot vsoto 

sipalnega, prikazanega na sliki 4b, in absorpcijskega: 

 0
0( )t s a

E
E

E
    . (34) 

Iz grafov na sliki 4 lahko vidimo, da je sipalni presek precej večji od absorpcijskega. Pri 

devteriju opazimo podobno obnašanje, le da je absorpcijski sipalni presek še manjši.  

Sipalni presek za elastično sipanje pogosto imenujemo tudi potencialni sipalni presek, saj se 

nevtroni na jedru sipljejo, namesto da bi vanj stopili [3]. Potencialni sipalni presek je v 

osrednjem delu spektra energij nevtronov energijsko neodvisen, kar se vidi tudi iz grafov na 

slikah 4 in 5. 

Pri težjih jedrih je energijska odvisnost sipalnega preseka veliko bolj kompleksna, kot je v 

primeru vodika. Težja jedra imajo notranjo strukturo, s čimer so povezane tudi spremembe v 

sipalnem preseku. Izkaže se, da se pri določenih energijah nevtronov sipalni presek močno 

poveča. Ta območja imenujemo resonančna območja sipalnega preseka. Posamezna 

resonančna območja bomo bolje spoznali pri absorpciji in sipanju nevtronov, saj so tesno 

povezana z dogajanjem pri teh reakcijah.   

 

Slika 4: a) Absorpcijski (σa) in b) elastični sipalni presek (σe) za vodik v odvisnosti od 

kinetične energije nevtrona (Ek) [6].  

𝐸𝑘[eV] 

𝜎𝑎[b] 𝜎𝑒[b] 

𝐸𝑘[eV] 
a)                                                            b) 
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Slika 5: Skupni sipalni presek (σt) za vodik v odvisnosti od kinetične energije nevtrona (Ek) 

[6]. 

4 Tvorba vmesnega jedra 

Večina nevtronskih interakcij poteka v več stopnjah. Najprej jedro zajame nevtron in tako 

nastane t. i. vmesno jedro, ki ima presežek energije [7]. Nato lahko to jedro presežek energije 

odda na več različnih načinov.  

Nastanek vmesnega jedra lahko obravnavamo kot popolnoma neprožen trk dveh teles. 

Zamislimo si, da se nevtron giblje z neko hitrostjo v in zadene v atomsko jedro, ki ima masno 

število A in pred trkom miruje. Po trku se nevtron združi z jedrom in tako nastane vmesno 

jedro z maso m(A+1), ki se giblje s hitrostjo V, kot je prikazano na sliki 6. Pri takšnem 

popolnoma neprožnem trku se mora ohranjati gibalna količina, medtem ko se kinetična 

energija ne ohranja.  

 

Slika 6: Neprožni trk nevtrona z jedrom. a) Pred trkom: nevtron z maso m in hitrost v, jedro z 

maso mA in miruje. b) Po trku: novo jedro z maso m(A+1) in hitrost V. 

Privzamemo, da sta masi nevtrona in protona v jedru praktično enaki in tako zapišemo maso 

jedra kar kot mA, kjer je m masa posameznega nukleona. Zapišemo enačbo za ohranitev 

gibalne količine: 

 ( 1)mv A mV  . (35) 

Kinetična energija sistema se ne ohranja. Spremembo kinetične energije ( kE ) sistema 

zapišemo kot razliko kinetičnih energij pred trkom (
pred

kE ) in po trku (
po

kE ) : 

 
pred po

k k kE E E   . (36) 

𝜎𝑡[b] 

𝐸𝑘[eV] 

a)                                                            b) 
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Ob upoštevanju izrazov za kinetično energijo lahko enačbo (36) zapišemo kot: 

 2 21 1
( 1)

2 2
kE mv A mV    . (37) 

Iz  enačbe (35) izrazimo hitrost vmesnega jedra (V), jo vstavimo v enačbo (37) in dobimo 

razliko kinetičnih energij, brez da bi poznali hitrost vmesnega jedra po trku: 

 21

2 1
k

A
E mv

A
 


.  (38) 

Če se prestavimo iz laboratorijskega v težiščni sistem (ms), ugotovimo, da je enačba za 

razliko kinetičnih energij zelo podobna: 

 21

2 1

ms

k ms

A
E mv

A
 


, (39) 

kjer je 
msv hitrost nevtrona pred trkom v težiščnem sistemu. 

Tako smo dobili le del presežne energije jedra. Kot smo videli v drugem poglavju, ima vsak 

delec v jedru tudi neko vezavno energijo (Ev), ki zanaša tudi nekaj MeV. To ima za čas 

vezave v jedru tudi nevtron, ki popolnoma neprožno trči z jedrom. Celotna presežna energija 

jedra (Ep) je tako vsota obeh prispevkov: 

 
ms

p k vE E E   . (40) 

Ker je vezavna energija reda velikosti MeV, bo presežna energija jedra velika tudi, če v jedro 

trči počasen termičen nevtron. 

Verjetnost tvorbe vmesnega jedra se poveča, če je presežna energija blizu energije vzbujenega 

kvantnega stanja jedra. Po zajetju nevtrona v jedru je jedro v nestabilnem vzbujenem stanju in 

se želi presežka energije znebiti in preiti v stabilnejše stanje. To lahko naredi na različne 

načine [7]: 

 Takojšnji izmet nevtrona – nevtron lahko odleti z enako energijo, kot jo je imel, ko je 

vstopil v jedro, in v takšnem primeru govorimo kar o sipanju nevtrona kljub nastanku 

vmesnega jedra. V kolikor je energija nevtrona manjša kot začetna, govorimo o 

neelastičnem sipanju. 

 Jedro odda enega ali več gama žarkov – jedro ohrani število nukleonov in govorimo o 

ujetju nevtrona. 

 Jedro razpade z razpadom beta, kjer nevtron razpade na proton in elektron. Tako 

dobimo element z višjim vrstim številom. 

 Jedro lahko odda več kot en nevtron. V takšnem primeru dobimo lažje izotope istega 

elementa.  

 Jedro lahko razpade na dva ali več stabilnejših jeder. V tem primeru govorimo o fisiji 

oziroma razpadu jedra. Jedra, ki bodo razpadla, imenujemo fisijska jedra in takšna so 

na primer: uran 233 in 235 ter plutonij 239 in 241.  
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5 Absorpcija nevtrona  

O absorpciji nevtrona govorimo v primeru, kadar se vmesno jedro viška energije ne znebi 

tako, da bi oddalo samo en nevtron. Tako med absorpcijske reakcije spadajo ujetje nevtrona, 

razpadi nevtrona v jedru, emitiranje več nevtronov iz jedra in fisija. Najpomembnejši reakciji 

sta ujetje nevtrona in fisija, ki si ju bomo bolj podrobno ogledali v tem poglavju. 

5.1 Ujetje nevtrona 

Do ujetja nevtrona v jedru pride v primeru, da vmesno jedro odda enega ali več gama žarkov. 

Na ta način se jedro znebi odvečne energije, ne da bi se mu pri tem spremenilo masno število 

[5]. Končni produkt takšnega razpada je težje jedro elementa, v katerega se je zaletel nevtron. 

Verjetnost za ujetje nevtrona podaja sipalni presek za ujetje nevtrona, ki je odvisen od 

energije, ki jo je imel nevtron pred trkom. V krivulji, ki prikazuje to odvisnost, opazimo, da se 

pri nekaterih energijah verjetnost ujetja nevtrona močno poveča, kar imenujemo resonančna 

območja in so vidna na slikah 7, 8 in 9. Za lažjo predstavo obnašanja resonanc sipalnega 

preseka za ujetje nevtrona si oglejmo tri primere: sipalni presek za ujetje nevtrona za aluminij 

27 (slika 7), za srebro 107 (slika 8), in za uran 238, ki je najpogostejša oblika urana v naravi 

(slika 9). 

 

Slika 7: Sipalni presek za ujetje nevtrona (σγ) pri aluminiju 27 v odvisnosti od kinetične 

energije nevtrona (Ek) [6] 

 

Slika 8: Sipalni presek za ujetje nevtrona (σγ) pri srebru 107 v odvisnosti od kinetične energije 

nevtrona (Ek) [6] 

𝜎𝛾[b] 

𝐸𝑘[eV] 

𝜎𝛾[b] 

𝐸𝑘[eV] 
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Slika 9: Sipalni presek za ujetje nevtrona (σγ) pri uranu 238 v odvisnosti od kinetične  energije 

nevtrona (Ek)  [6] 

Vidimo lahko, da se resonančna območja pri težjih elementih začnejo pri nižjih energijah. 

Resonančna območja težjih elementov so razporejena bolj na gosto in obsegajo večji del 

spektra energij nevtronov. Pri sipalnem preseku za ujetje nevtrona za uran 238 opazimo, da se 

resonance nenadoma končajo pri približno 10 keV. Resonančna območja se nadaljujejo tudi 

pri višjih energijah nevtronov, vendar so tako tesno skupaj, da jih trenutno ne moremo 

eksperimentalno zaznati. Podobno velja tudi za druge težke elemente. 

Resonančne črte, ki jih vidimo v krivulji sipalnega preseka, imajo določeno širino. Širino 

resonančne črte za absorpcijski sipalni presek opiše Breit-Wignerjeva formula [3]: 

 0
0 2

0

2

1
( )

4( )
1

E
E

E EE



 








, (41) 

kjer je E0 energija, pri kateri se pojavi resonanca,  je polna širina na polovici maksimuma 

resonance celotnega sipalnega preseka, 
0 je maksimalna velikost celotnega sipalnega preseka 

pri E0 in  širina resonančne črte sipalnega preseka za ujetje nevtrona.  

5.2 Razpad jedra 

Pri fisiji je pomembno, kolikšna je verjetnost, da bo po absorpciji nevtrona prišlo do fisijskega 

razpada jedra. Kot smo že omenili, obstaja zgolj nekaj elementov, pri katerih bo prišlo do 

fisijskega razpada.  

Vpeljemo kritično energijo (Ek), ki nam pove, koliko energije moramo dovesti jedru, da bo 

začelo razpadati. Spomnimo se, da nevtron vzbudi jedro z energijo, ki je enaka seštevku 

kinetične in vezavne energije nevtrona. V tabeli 1 so podane vrednosti za kritično in vezavno 

energijo za nekaj težkih elementov. Opazimo, da imajo nekateri izotopi večjo vezavno 

energijo od kritične energije, ki je potrebna za cepitev jedra. Takšna jedra so nestabilna in 

hitro razpadejo. Oglejmo si primer urana 236: kritična energija znaša 5,3 MeV, vezavna 

energija pa 6,4 MeV. To pomeni, da kadar se nevtron, ki praktično nima kinetične energije, 

absorbira v uranu 235, nastane jedro urana 236, ki ima za 1,1 MeV večjo energijo, kot je 

potrebna za cepitev jedra, zato takšno jedro razpade. Podobno se zgodi tudi, če se nevtron 

absorbira v jedro urana 233, plutonija 239  in plutonija 241.  

𝜎𝛾[b] 

𝐸𝑘[eV] 
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Da bi lahko prišlo do fisije pri ostalih jedrih, mora jedro absorbirati nevtron, ki ima še 

določeno kinetično energijo. Problem takšnih jeder je, da se bodo nevtroni z višjimi 

energijami na jedru raje sipali ali pa se vanj ujeli, kot povzročili fisijo. 

Jedro Ek [MeV] Ev [MeV] 

Th 232 5,9 * 

Th 233 6,5 5,1 

U 233 5,5 * 

U 234 4,6 6,6 

U 235 5,75 * 

U 236 5,3 6,4 

U 238 5,85 * 

U 239 5,5 4,9 

Pu 239 5,5 * 

Pu 240 4,0 6,4 

Tabela 1: kritične (Ek) in vezavne energije (Ev) jeder. Oznaka * pomeni, da takšno jedro ne 

more nastati z absorpcijo nevtrona [7]. 

Verjetnost za  fisijo po absorpciji nevtrona dobimo iz fisijskega sipalnega preseka. Poglejmo 

si primera za fisijski sipalni presek urana 235 in urana 238, ki sta prikazana na slikah 10 in 11. 

Vidimo lahko, da vrednost fisijskega sipalnega preseka narašča z manjšanjem energije 

nevtrona, kar pomeni, da bo nevtron z manjšo kinetično energijo veliko lažje povzročil fisijo 

kot tisti z večjo. Pri uranu 238 vidimo, da so sipalni preseki zelo majhni. Če jih primerjamo s 

sipalnimi preseki za ujetje nevtrona, lahko vidimo, da je vrednost fisijskega sipalnega preseka 

večja od sipalnega preseka za ujetje nevtrona samo v območju, kjer je energija nevtrona večja 

od približno 1 GeV, kar je veliko več, kot so energije nevtronov v reaktorju.  

Uran 235 se uporablja kot gorivo v večini jedrskih elektrarn. Pri območju termičnih nevtronov 

je možnost fisije večja od možnosti ujetja nevtrona, kar lahko vidimo tudi iz primerjave obeh 

sipalnih presekov na sliki 12. Pri termičnih nevtronih bo po absorpciji nevtrona v uranu 235 v 

82% prišlo do fisije in v 12% do ujetja nevtrona. 

 

Slika 10: Fisijski sipalni presk (σf)  urana 235 v odvisnosti od kinetične energije nevtrona (Ek) 

[6] 

𝜎𝑓[b] 

𝐸𝑘[eV] 
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Slika 11:  Fisijski sipalni presek (σf) za uran 238 v odvisnosti od kinetične energije nevtrona 

(Ek)  [6] 

 

Slika 12: Primerjava sipalnega preseka za ujetje (σγ)  (oranžno) in fisijskega sipalnega preseka 

(σf)   (modro) za uran 235 v odvisnosti od kinetične energije nevtrona (Ek)  [6] 

6 Sipanje nevtronov  

Preden se nevtron absorbira v jedru, se večkrat siplje na okoliških jedrih in s tem izgublja 

energijo. Sipanje je lahko prožno ali neprožno. Glavna razlika med obema vrstama sipanja je 

v tem, da se pri prožnem trku ohranjata tako gibalna količina sistema kot tudi kinetična 

energija, medtem ko se pri neprožnem sipanju kinetična energija ne ohranja. Neelastično 

sipanje je možno zgolj pri zelo velikih kinetičnih energijah nevtronov. Nevtroni v večini 

nimajo dovolj velike energije, da bi se lahko neelastično sipali, zato bomo neelastično sipanje 

zgolj omenili na koncu poglavja. 

Elastično sipanje nevtronov na jedru obravnavamo, kot popolnoma prožni trk. Zamislimo si, 

da ima nevtron pred trkom gibalno količino p  in zadene v atomsko jedro, ki ima maso M in 

pred trkom miruje. Po trku odleti nevtron z gibalno količino 
/p , jedro pa z gibalno količino 

jp  , kot je prikazano na sliki 13. Pri trku se ohranjata gibalna količina in kinetična energija 

sistema.  

𝜎𝑓[b] 

𝐸𝑘[eV] 

𝜎𝑓,𝛾[b] 

𝐸𝑘[eV] 
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Slika 13: Popolnoma prožni trk nevtrona in jedra. a) Pred trkom: nevtron z maso m in energijo 

E in gibalno količino   , jedro z maso M in miruje. b) Po trku: nevtron odleti pod kotom θ z 

neko energijo E
/
 in gibalno količino  ,⃑⃑⃑  , jedro pa pod kotom φ  z energijo Ej in gibalno 

količino   ⃑⃑  ⃑. 

Ker je trk elastičen za kinetične energije velja: 

 
/

jE E E  , (42) 

za gibalne količine pa: 

 
/

jp p p  . (43) 

Iz enačbe (43) lahko izrazim gibalno količino jedra 
/

jp p p  , od koder sledi: 

 
2 2 /2 /2 cosjp p p pp    . (44) 

Gibalno količino in kinetično energijo povezuje izraz: 

 2 2p mE . (45) 

Vstavimo enačbo (45) v enačbo (44), upoštevamo še, da je masa jedra v približku enaka kar 

mA, in dobimo: 

 
/ /2 cosjAE E E EE    . (46) 

Če želimo vedeti, kolikšna je energija nevtrona po trku, moramo enačbo (46) kvadrirati. Nato 

kot fizikalno smiselno rešitev dobimo: 

 
 

 

2
2 2

/

2

cos sin

1

E A
E

A

  



. (47) 

Energija sipanega nevtrona je najmanjša (
/

minE ) pri   , torej ko se nevtron odbije direktno 

nazaj. Enačba (47) se v tem primeru močno poenostavi: 

 
/

minE E , (48) 

a)                                                   b) 
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kjer je: 

 
 

 

2

2

1

1

A

A






, (49) 

in α imenujemo sipalni parameter. Pri sipanju na lažjih jedrih lahko povprečno energijo 

nevtrona po sipanju zapišemo v približku kot [7]:  

 / 1
(1 )  .

2
E E   (50) 

Sipalni parametri za nekatera jedra so navedeni v tabeli 2. Vidimo lahko, da nevtron največ 

energije izgubi pri trku z lažjimi jedri, pri težjih jedrih pa nevtron izgubi zelo majhen del 

energije. 

Jedro M α 

vodik 1 0 

devterij 2 0,11 

ogljik 12 0,72 

kisik 16 0,78 

aluminij 27 0,86 

titan  56 0,93 

srebro 107 0,96 

uran 238 0,98 

Tabela 2: Vrednosti sipalnega parametra za nekatera jedra. 

Samo del nevtronov pri elastičnem sipanju izgubi največjo možno energijo. Ostali nevtroni 

bodo pri sipanju izgubili manjši del svoje energije. Zapišemo lahko verjetnost (P), da bo imel 

nevtron z energijo E po sipanju energijo med /E in 
/ /E dE  [3]: 

 / / /1
( )

(1 )
P E E dE dE

E
 


. (51) 

Ta verjetnostna funkcija je veljavna na intervalu: 

 
/E E E   . (52) 

Kot smo videli že na primeru vodika, je elastično sipanje nevtrona na jedru v določenem delu 

neodvisno od energije. Pri težjih jedrih se ta lastnost ohranja, vidimo pa lahko, da se pri 

določenih energijah v sipalnem preseku ponovno pojavijo resonančna območja. Oglejmo si 

primere aluminija 27 (slika 14), srebra 107 (slika 15), in urana 238 (slika 16). 

Iz grafov na slikah 14, 15 in 16 vidimo, da so karakteristike resonančnih območij podobne kot 

pri sipalnem preseku za ujetje nevtrona. Pri težjih jedrih so resonančna območja gostejša in se 

začnejo pri nižjih energijah nevtronov. 

Širino resonančne črte nam podaja Breit-Wignerjeva formula, ki pa je zdaj drugačna od tiste, 

ki smo jo spoznali pri sipalnem preseku za ujetje nevtrona [3]: 
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, (53) 

kjer je  širina resonančne črte elastičnega sipalnega preseka, R polmer jedra in  reducirana 

valovna dolžina nevtrona. 

 

Slika 14: Elastični siplani presek (σe) aluminija 27 v odvisnosti od kinetične energije nevtrona 

(Ek)  [6] 

 

Slika 15: Elastični sipalni presek (σe) srebra 107 v odvisnosti od kinetične energije nevtrona 

(Ek)  [6] 

 

Slika 16: Elastični sipalni presek (σe) urana 238 v odvisnosti od kinetične energije nevtrona 

(Ek)  [6] 

𝜎𝑒[b] 

𝐸𝑘[eV] 

𝜎𝑒[b] 

𝐸𝑘[eV] 

𝜎𝑒[b] 

𝐸𝑘[eV] 
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Elastični sipalni presek lahko povežemo z verjetnostno porazdelitvijo energije nevtrona po 

trku. Za tak primer definiramo [3]: 

 
/ /( ) ( ) ( )e eE E E P E E    . (54) 

V jedrskem reaktorju želimo imeti termične nevtrone. Število potrebnih trkov, da se energija 

zmanjša na želeno vrednost, dobimo iz enačbe [3]: 

 
1

ln zač
t

kon

E
n

E
 , (55) 

kjer je nt število trkov, Ezač začetna energija nevtrona in Ekon želena končna energija nevtrona 

in   parameter definiran kot [3]: 

 / / / /ln( / ) ln( / ) ( )E E E E P E E dE    , (56) 

kot rezultat enačbe (56) dobimo: 

 1 ln
1


 


 


. (57) 

Pri tako definiranem parametra    vidimo, da nevtron, v logaritemski skali, pri vsakem 

sipanju izgubi enak delež energije. V enačbo (57) vstavimo enačbo (49) in za primer, ko je     

A > 1 v približku dobimo: 

 
2

2

3
A

 



. (58) 

Ta približek dobro velja za jedra z višjimi masnimi števili. Pri vodiku je napaka približka 

približno 3%. Parameter lahko izračunamo tudi za molekule, vendar je izračun zapleten, tako 

da si poglejmo zgolj izračun za vodo [3]: 
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. (59) 

Ko vstavimo vse podatke, dobimo za vodo vrednost 0,924. V tabeli 3 vidimo parameter za 

nekatera jedra in koliko elastičnih sipanj potrebujem za energijo zmanjšamo iz 2 MeV na 

0,025 eV. Vidimo lahko, da pri lažjih jedrih potrebujemo bistveno manj sipanj kot pri težjih. 

Druga možnost sipanja je neelastično sipanje. Pri neelastičnem sipanju se energija sistem ne 

ohranja. Pri neelastičen sipanju nevtron vstopi v jedro in ustvari vmesno jedro. Takšno jedro 

nato odda presežno energijo, tako da odda nevtron in gama žarek. Nevtron ima tako na koncu 

veliko manjšo energijo, kot jo je imel pred trkom. Sipanje je neelastično, saj se del prejete 

kinetične energije absorbira v jedru in se nato odda v drugačni obliki, na primer kot gama 

žarek. 
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Jedro   nt 

vodik 1 1 18 

devterij 2 0,75 24 

ogljik 12 0,158 115 

kisik 16 0,120 151 

aluminij 27 0,072 251 

titan 56 0,035 515 

srebro 107 0,019 979 

uran 238 0,008 2171 

*voda 0,924 19 

Tabela 3: parameter   in število potrebnih elastičnih trkov (nt) za znižanje energije nevtronov 

iz 2 MeV na 0,025 eV. Voda je dodana za primerjavo. 

Neelastično sipanja je možno samo pri zelo visokih energija nevtrona, kar vidimo za primer 

aluminija 27 na sliki 17 in urana 238 na sliki 18.  

 

 

Slika 17: Neelastični sipalni presek (σn) za aluminij 27 v odvisnosti od kinetične energije 

nevtrona (Ek)  [5] 

 

Slika 18: Neelastični sipalni presek (σn) za uran 238 v odvisnosti od kinetične energije 

nevtrona (Ek)  [6] 

𝜎𝑛[b] 

𝐸𝑘[eV] 

𝜎𝑛[b] 

𝐸𝑘[eV] 
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7 Zaključek 

V seminarju sem predstavil nevtronske interakcije pri fisiji. Spoznali smo, da je obnašanje 

nevtronov močno povezano z njihovo energijo. Počasnejši nevtron so ob stiku z jedrom v 

njem z večjo verjetnostjo absorbiral, tisti z večjo kinetično energija pa sipal. Verjetnost neke 

reakcije smo opisali s sipalnim presekom. Sipalni presek za določeno reakcijo je za vsak 

element drugačen in je tesno povezan z notranjo strukturo jedra, kar se je kot ključno 

pokazalo pri opazovanju resonanc v sipalnih presekih za določene reakcije. Reakcije smo 

razdelili na absorpcijske in sipalne. Pri absorpcijskih reakcijah lahko pride do ujetja nevtrona, 

fisije ali pa še katere druge absorpcijske reakcije, ki pa za nas niso toliko pomembne.  Na 

primeru urana 235 smo videli, da je pri nekaterih jedrih možnost fisije večja od možnosti 

ujetja nevtrona, kar je povezano z vezavno energijo zadnjega nukleona v jedru. Videli smo, da 

se možnost fisije povečuje z zmanjševanjem kinetične energije nevtrona, ki se bo z jedrom 

zaletel. Najlažje povzročijo fisijo termični nevtroni. Da bi dobili termične nevtrone, morajo ti 

na svoji poti izgubljati energijo, kar dosežemo z sipanjem hitrih nevtronov na jedrih. Sipanje 

je lahko elastično ali neelastično. V fisijskem reaktorju nas zanima zgolj elastično sipanje, saj 

imajo nevtroni premajhno energijo, da bi se lahko sipali neelastično. Pri vsakem sipanju na 

jedru nevtron izgubi del energije. Pri sipanju z lažjimi jedri nevtron izgubi več energije kot pri 

trku s težjimi, kar je tudi razlog, da so moderatorji v reaktorjih snovi z nizkimi masnimi števili 

(voda, ogljik,..). 

V diplomskem seminarju smo se osredotočili zgolj na energijska območja nevtronov v 

reaktorju.. Raziskovanje nevtronskih interakcij pa se ne zaključi zgolj z reakcijami, ki smo si 

jih podrobneje ogledali v tem diplomskem seminarju. Zanimivo, bi si bilo ogledati še ostale 

interakcije nevtrona z jedrom, ki smo jih na kratko omenili na koncu četrtega poglavju. 

Podrobnejši opis nekaterih interakcij si lahko zainteresiran bralec prebere v virih [1], [2], [3] 

in [7] . 
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