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Osnove aktivacije vode

• Najpogostejše hladilo 

reaktorjev je navadna voda 

(H2O)

• Zaradi fluksa nevtronov se v 

reaktorski sredici aktivirajo:

– Jedra molekul hladilne vode

– Jedra korozijskih produktov

• Hladilni sistemi v jedrskih 

objektih:

– Radioaktivni izvor

– Cevi

– Izmenjevalniki toplote

– Črpalke

Andrej Žohar: Analiza doznih polj zaradi aktivirane hladilne vode v 
jedrskih objektih

Izotop Naravni 

delež [%]

Reakcija Aktiviran 

produkt

𝑡1/2 [𝑠] Razpadni produkti

16O 99,76 (n,p) 16N 7,13 6,13 MeV γ (67%)

7,12 MeV γ (5%)

17O 0,04 (n,p) 17N 4,14 0,38 MeV n (35%)

1,17 MeV n (53%)

18O 0,20 (n,γ) 19O 26,9 0,20 MeV γ (63%)

1,36 MeV γ (33%)
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Aktivacija vode v reaktorjih
• Specifična aktivnost jeder:

𝑎 𝑡 = 𝑅 1 − 𝑒−λ𝑡

• Kroženje hladilne vode:

𝑎𝑜 = 𝑎𝑑𝑒
−λ𝑡𝑖 + 𝑅 1 − 𝑒−λ𝑡𝑖

𝑎𝑑 = 𝑎𝑜𝑒
−λ𝑇

• Ravnovesna specifična 

aktivnost:

𝑎𝑜 = 𝑅
1 − 𝑒−λ𝑡𝑖

1 − 𝑒−λ(𝑡𝑖+𝑇)

Andrej Žohar: Analiza doznih polj zaradi aktivirane hladilne vode v 
jedrskih objektih

Aktivacijski 

produkt

Fuzijski reaktor 

[Bq/ l /MW]

Fisijski reaktor 

[Bq/ l /MW]

16N 5,92∙1010 9,60∙105

17N 9,46∙106 67,5

19O 1,10∙106 1,33∙104
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Dozno polje okoli cevi
• Povezujejo večje 

komponente hladilnih 

sistemov

• Vodila za merilne sisteme 

vode

• Različne dimenzije cevi v 

hladilnih sistemih

• Velikosti:

– Radij vode:                      

cm do več 10 cm 

– Debelina stene:              

mm do ~10 cm

Andrej Žohar: Analiza doznih polj zaradi aktivirane hladilne vode v 
jedrskih objektih

Hitrost doze 16N normirano na izvorni delec

Hitrost doze 16N normirano na volumen vode
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17N

Andrej Žohar: Analiza doznih polj zaradi aktivirane hladilne vode v 
jedrskih objektih

Fluks promptnih žarkov γ zaradi 17N 

normirano na izvorni delec

Hitrost doze promptnih žarkov γ zaradi 17N

normirano na izvorni delec

Hitrosti doz promptnih žarkov gama zaradi 17N 

normirano na volumen vode

Pretvorni faktor za izračun hitrosti doze
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Primerjava deležev doznega polja

• Primer deležev aktivnosti in doznega polja za tlačnovodno jedrsko 

elektrarno 2 GW moči

Andrej Žohar: Analiza doznih polj zaradi aktivirane hladilne vode v 
jedrskih objektih

Aktivacijski 

produkt

Delež aktivnosti 

[%]

Delež doznega polja 

[%]

16N 98,63 99,981

17N 0,01 0,008

19O 1,36 0,011
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Zaključek

• Poznavanje doznih polj pomembno za načrtovanje ščitenja

• V fuzijskih reaktorjih višja aktivacija kot v fisijskih

• Najvišje hitrosti doz pri ceveh z velikim radijem vode in tanko 

steno

• Delež doznega polja:

– 99,981 % zaradi 16N

– 0,008 % zaradi 17N

– 0,011 % zaradi 19O

Andrej Žohar: Analiza doznih polj zaradi aktivirane hladilne vode v 
jedrskih objektih
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Hvala za pozornost!

Andrej Žohar: Analiza doznih polj zaradi aktivirane hladilne vode v 
jedrskih objektih


