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INLEIDING

Het fissiaverschijnsei werd, nu reeds veertig jaar geleden, ontcekL aoor HAHN en

STRASSPIANN (1938) gn het kreeg zeer vlug een kwalitatieve ïnsorstische verklaring

door BOHR en WHEELER (1939). Qok de toepassingen volgden snel, met de eerste

kernreaktor van FERMI einde 1942 en de eerste kernontploffing in de Nevadawoestijn

in 1945

Tijdens de voorbije vier decennia werd een massa waardevol experimenteel en theore-

tisch werk verricht omtrent het fissieverschijnsel. Desondanks zijn alle facetten

van het fissieproces heden ten dage nog steeds niet volledig doorgrond. Dit is

in feite niet te verwonderen als men bedenkt dat de ingewikkelde rsaktie dis het

fissieproces is, gepaard gaat met een brutale herstrukturering van één kern met ruim

2G0 nuklaonen, in twee of drie nieuwe kernen. Op ds koop toe worden hierbij dan

nog lichtere deeltjes sn stralingen uitgezonden en geschiedt er esn grots energie-

overdracht.

Het valt buiten het opzet en de mogelijkheden van dit werk om veertig jaar inten-

sief onderzoek samen te vatten. Verschillende goede overzichtsartikelen en konfs-

rentienotulen zijn echter voorhanden. De meest recsnte zijn de "Proceedings óf

the International Atomic Energy Agency Symposiums on the Physics and Chemistry of

Fission", Salzburg (1965), Wenen (1969) en Rochester (1973), wat de konferenties

betreft, en HYDE (1S64), FRASER en MILTON C19SS), VANDEIMBOSCH en HUIZENGA (1973)

en MICHAUDON (1973,1976) om slechts ankele overzichtsartikelen te noemen.

L,aten we nu de in dit werk voorgestelde meetresultaten situeren in het ruimere

kader van het fissieproces. Sommige zware kernen (2t*°Pu, 252Cf enz.) zijn onder-

hevig aan spontane fissie, waarbij de splitsing gebeurt vanuit de grondtoestand

van de oorspronkelijke kern. In de meeste gevallen wordt fissie echter geïndu-

ceerd in sen kern door bombardementen met praktisch alle beschikbars projektislen :

y-stralen, elektronen, mesonen, neutronen, protonen, deutsronen, tritonen, alr'as,

zware ionen enz. Daar de energie van dezs projektielen variabel is, hebben wij

dus ruime mogelijkheden om de invloed van deze energie (en dus ook van de excitatis-

snergis) op het splitsingsproces te bestudsrsn. In dit werk zullen wij voornamelijk

de spontane en door neutronen geïnduceerde fiasie bshandelen.



Door ds complexiteit van het fissiaverschijnsel is het uiteraard niet mogelijK

gans deze reaktis in één allesomvattende meting te bestuderen.' Al onze huidige

Kennis van het fissieproces hebben wij dan ook te danken aan partiële metingen,

waarbij een of meerdere eigenschappen (al dan niet gekorreleerd] van de zware

fragmenten, de y-stralen, ae fissieneutronen of de andere lichte deeltjes uit-

gezonden tijdens de splitsing, bestudeerd worden, sn dit bij voorkeur in funk-

tie van de sxcitatie-energie. In onze metingen bestudeerden wij in detail drie

belangrijke facetten van het fissieproces, bij excitatie-energieën variërend

tussen 0 en ongeveer 7 MeV. Zeer in het bijzonder werden splitsende systemen

juist boven de splitsingsdrsmpel vergeleken met splitsende systemen juist on-

der daze drempel.

Eerst en vooral bepaalden wij de reaktiewaarschijnlijkheid voor door neutronen

geïnduceerde fissie (m.a.w. de fissiewerkzame doorsnede crj in kernen gaan-

de van 23*Pa tQt
 21tlPu. pe neutronenenergie varieerde hierbij van D,01 eV tot

ongeveer 1 MeV. Uit deze metingen kon informatie omtrent de fissiebarriëre be-

komen worden. Tijdans een tweede reeks experimenten bestudeerden wij voor de-

zelfde kernen de energie- en massadistributies van de zware fissiefragmentan,

welke waarschijnlijk de belangrijkste fissiekarakteristieken zijn.

Zeer interessante informatie werd hier verkregen door de vergelijking van even-

even splitsende systemen zoals 2 3 SU + neutron met oneven - oneven splitsende

systemen zoals b.v. 237Np + neutron. Belangrijks informatie over de dynamika

van het fissieproces werd bekomen door de vergelijking van de spontane fissie

van 2l*°Pu met de thermische fissie van 2 3 9Pu.

Nog steeds voor deze zelfde reeks kernen onderzochten wij de ternaire fissie.

Hiermee wordt bedoeld de splitsing van de kern in twee zware fragmenten en een

energetisch a-deeltje of een ander geladen licht deeltje. Ternaire fissie kont

één keer voor per 300 a 500 fissiereakties. Alhoewel dit fenomeen dus eerder

zeldzaam is, biedt de studie hiervan belangrijke mogelijkheden. De ternaire

deeltjes worden immers hoofdzakelijk uitgezonden uit het nekgebied tussen de

twee in vorming zijnde zware fragmenten, en dit omstreeks het tijdstip van de

splitsing. Een studie van dit verschijnsel geeft dus inlichtingen over de

laatste fase van het fissieproces en over zijn dynamische eigenschappen.

iieer informatie over het fissis-reaktiemechanisme werd bekomen door de invloed

van de neutronen-resonantiespin op de waarschijnlijkheid voor ternaire fissie

en op de energie- en massadistributie te bestuderen.



Dezs resultaten werden geïnterpreteerd met behulp van de theorie aer fissie-

kanalen van 3QHR.

In het totaal werden sen achttal Kernen bestudeerd, üij excitatie-energieën be-

neden zowel als boven de splitsingsdrempel. Door kombinatie van deze gegevens

kon de primordiale rol van de fissie-barrière in het fissisproces nogmaals aan-

getoond worden. Tsvens kon de afhankelijkheid van de bestudeerde fissie-eigen-

schappen van de Z en A-waarden van de splitsende Kern. duidelijk geïllustreerd

worden.
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1. INLEIDING

1.1. Definitie van de werkzame doorsnede.

Oe waarschijnlijkheid dat ssn bepaald proces in een materie geïnduceerd wordt door

sen invallende bundel mono-energetische deeltjes wordt de werkzame doorsnede

(o) voor dit proces genoemd. Deze wordt gsdefinieerd door de verhouding van het

aantal gebeurtenissen van de beschouwde soort psr seconde en per kern over het

aantal invallende deeltjes <5 die per seconde passeren door aen oppervlak van 1 cm2

loodrecnt in de bundel. De totals werkzame doorsnede a. is de som van de par-

tiële werkzame doorsneden a. voor alle mogelijke processen.

Uit een eenvoudige berekening volgt dat de transmissie T door een loodrecht in

de bundel gsplaatst plaatje mst dikte d gegeven wordt door

T » sxp C - N a d)

waarbij l\l het aantal beschoten kernen per cm^ is. De opbrengst per cm2 Y. van

een deelreaktie i (b.v. de 3plitsing) wordt dan gegeven door

Yi - { 1 - sxp C - N at d) \ -~-

af in goede benadering door

No.d- 1 4 = N a. d *
O 1

Hieruit blijkt dat de a de dimensie van een oppervlakte hseft. Als eenheid van

werkzame doorsnede werd de barn ( = 10"2lf cm2) aangenomen.
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POTENTIËLE ENERGIE
VAN DE VERVORMING

O
SAMENGESTELDE KERN

VERVORMINGSPARAMETER

CO - O O -
DREMPELPUNT SPLITSING

Figuur I 1 Schematische voorstelling van het fissieproces volgens het

vloeistofdruppel-model



1.2. Energetische voorwaarden voor het fissieproces.

•He energetische vereistan om sen ksrn tot splitsing te Drengsn worden vrij gssa

verklaard cocr het beroemde vloeistofdruppel-model (liquid drop model) van BOHR

en WHEELER C1S39). In dit model wordt da Kern beschreven als een eenvormig ge-

laden druppel met kanstante dichtheid en een welbepaalde oppervlakte. De po-

tentiële energie van ae druppel wordt dan bepaald door het verschil tussen zijn

oppervlaktespanning C-A2//3] en de Coulomb-energie [-Z2/A1/l'3).

Figuur I 1 illustreert het verloop van het fissieproces volgens het vloaistof-

druppel-model. Earst begint de kern te oscilleren als gevolg van de tegenstrijdige

werking van da Coulomb- sn de oppervlakte-energie, tot op zeker moment een drsm-

pelpunt bereikt wordt waarboven ds potentiële energie vermindert. De doorgang

door dit drempelpunt is een irreversibel proces dat voortgezet wordt in een

grotere vervorming van de kern, hetgesn vlug leidt tot zijn splitsing. Het ener-

giaversohil tussen ds vervormde kern bij het drempelpunt en de stabiale ksrn

noemt men ds hoogts van de splitsingsdrempel CE.), welke voor actiniden van de

. orde 5 a 6 MeV is. Wij kunnen dus stellen dat de karn omgeven is door een po-

tsntiaalberg met hoogte E,. Alhoewel deze potentiaalberg'kan doorboord worden

dank zij het tunnaleffakt (bijvoorbeeld in hst geval van spontane fissia), zal

het aantal splitsingen slechts belangrijk worden als de snergie van de kern

minstens gelijk wordt aan E.. Gm de kern tot splitsing te brengen mosten wij hem

dus een excitatie-energis van die grootte bezorgen» hetgeen op verschillende ma-

niersn kan gabeuren.

Oe meest gabruikts, en ook in deze metingen toegepasts methode, is de absorptia

van een neutron. Bij zulk een absorptie geaft het neutron aan de ksrn niet allesn

zijn kinetische energie af, maar ook zijn bindingssnergie 3 , dit is de anergie

nodig om het neutron terug aan de samengestelde kern ts onttrekken. Deze bin-

dingsanergie is niet konstant, hoofdzakelijk omwille van het paringseffakt. Hier-

mee wordt bedoeld dat nukleonen van dezelfde soort neiging hebben om zich te

koppelen per paar, wat een paringsenergie met zich meebrengt.
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Dit heeft tot gevolg dat de bindingsenergie voor een gepaard neutron groter is

dan deze van aen cngspaard. Ter illustratie worden in Tabel I 1 de waarden voor

E en S voor ds uraniumisotopsn gegeven (Nève de Mévergnies, 1967). Hec parings-

sffekt verklaart dus waarom slechts bepaalde zware kernen, namelijk deze mei

een onpaar aantal neutronen, een beduidende spiitaingswerkzame doorsneoe vertonen

voor trage neutronen. Dit zijn neutronen met geringe kinetische energie, die

aan de beschoten kern praktisch enkel hun bindingsenergie geven.

1.3. Vorm van de fissiebarrière.

Uit het voorgaande blijkt dat de fissiewaarschijnlijkheid in feite bepaald wordt

door de transmissie P door de fissiebarrière. Oocr een paraboolvormig poten-

tiaalverlaop voorop te stellen in de omgeving van het drempelpunt, konden HÏLL

en WHEELER C1953] volgende uitdrukking voor de transmissie berekenen :

1

1 + exp <2tr' hu

Hierin is E de excitatie-energie van de samengestelde kern en hto de breedte van

de drempel.

Alhoewel dit paraboolvormig potentiaalverlaop dikwijls tot onbsvrsdigsnde resul-

taten leidde [zie b.v. I 3.4}, moest men tot het einde van vorig decennium wach-

ten op beduidende verbeteringen. Het was de verdienste van STRUTINSKY (1967)

het vloeistofdruppsl-model te korrigeren met een schillenmodel-korrektieterm

die funktie is van de vervormingsparameters. Dit had een drastische invloed op

het potentiaalverlocp, zoals geïllustreerd wordt in Figuur I 2. Het potentiaal-

verloop vertoont thans twee minima, en ongeveer op de plaats van het vroegere

drempelpunt ligt nu een tweede minimum. Dit tweede minimum ging de daaropvol-

gende jaren een zeer belangrijke rol spelen in de fissietheorie. Het maakte het

immers mcgelijk dat de kern gedurende een zekere tijd in een zeer vervormde toe-

stand kon blijven bestaan [de zogenaamde klas - II toestanden], hetgeen vroeger

slechts mogelijk was in de grondtoestand - het huidige eersta minimum [ dit zijn

dan de klas I - toestanden).
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TABEL I 1

3eschoten
Isotoop
(Z,A)

232y

233y

23"*u

23Su

23Sy

237u

238u

239y

SamengesCelde kern
beschieting met een

E f (MeV)

5,4

5.1

5,5

5,2

5,6

5,3

5,7

5,4

B

(Z, A+l)
neutron

• (MeV)n

5,9

6,a

5,3

6,5

5,3

3,1

4,8

5,9

gevormd door

B - E cn f

+ 0,5

+ 1,7

- 0,2

+ 1.3

- 0,3

+ 0,8

- 0,9

+ 0,5

Beduidende
tissie

door trage
neutronen

ja

ja

nesn

ja

neen

ja

neen

ja
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Bovenvermelde ideëen braken volledig door toen zij toelisten sen reeks voordisn

onverklaarbare meetresultatsn te interpreteren : de fissie-isomeren, struktuur

in de fissiswsrkzeme doorsnede in ds omgeving van de drempel en resonantisstruk-

tuur bij door neutronen geïnduceerde fissia onder de drempel. Zoals blijkt uit

berekeningen verder in dit hoofdstuk ( I 3.4) laat zulke tweebultige fissis-

barrière ook een betere kwantitatieve berekening van a. toe.
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2. INVLOED VAN DE NEUTRONENENERGIE OP DE FISSIEWERKZAME DOORSNEDEN

2.1. Algemeen verloop

De invloed van de neutronenenergie op a£ wordt geïllustreerd door Figuur I 3,

waar het even-even splitsend systeem 2^^u + n vergeleken wordt met het even-oneven

systeem 2 3 8U + n en met het oneven-oneven systesm 2^7Np • n. Hieruit blijkt

duidelijk het belang van de in I 1.2 besproken paringsenergie, die hoge a.-waarden

tot gevolg heeft voor splitsende systemen met een even aantal neutronen.

Deze figuur illustreert tevens het globale verloop van a^ in funktie van de

neutronenenergis E :

(i) v-verloop bij zeer lage E , hetgeen kwalitatief kan verklaardEen praktisch

worden door een reaktiewaarschijnlijkheid die proportioneel is met ds tijd

Cm.a.w. 1/v) die het trage neutron in de omgeving van de-kern doorbrengt.

Een kwantitatieve behandeling wordt bekomen met behulp van de beroemde

Breit-Wigner formula Czie iii), welke voor E « £ o leidt tot a . M / v .
n,T

(ii) Een trapvormig verloop in het MeV-gebied, te wijten aan- de Cn,nf)-reaktie,

dit is de emissie van een neutron gevolgd door fissie. Dit verschijnsel

wordt ook "tweede kans fissie" genoemd.

Ciii)' Intense smalle pieken, de zogenaamde resonanties, in het eV gn keV-ge-

bied. Hun groot aantal wordt goed geïllustreerd in esn figuur met betere

resolutie zoals Figuur I 4, die onze 239Pu Cn,f)-resultaten van 5 tot

600 eV weergeeft CWAGEHANS e.a. 1979). Het bestaan van deze resonanties

werd kwalitatief verklaard door BOHR (193S) met behulp van zijn beroemde

theorie over de samengestelde kern.

Elk van déze resonanties komt overeen met een bepaalde toestand van de samenge-

stelde kern, die een welbepaalde spin en pariteit J heeft, een excitatie-ener-

gia E' » S + -T Ï-E en een breedte r. Dit proces wordt geïllustreerd in Figuur
n n + \ n

I 5. Door de welbepaalde J -waarden voor elke resonantie wordt het onderzoek van

het fissieproces in het resonantiegebied zeer interessant, omdat dit ons de moge-

lijkheid biedt fissiekarakteristieken in funktie van de resonantiespin te onder-

zoeken.





400

Figuur I 4 239Pu (n.f)-resonanties in het neutronen-energiegebied van 5 tot 600 eV.
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Esn Kwantitatievs beschrijving van de resonanties werd gegsven door BREIT en

WIGNER (1936], dis de naar hen genoemde formule voor de reaktiewerKzeme doorsnede

in de omgeving van een resonantie met piskenergia E„ opstelden :

CE-EJ2 + T2/4

Hierbij is 2ir* de de Broglia-golflengte van het invallend neutron, r en r „ de
n f

partiële breedtes voor neutronenvangst en voor fissie, r de totale breedte van
2 J + 1

de resonantie en g —— C2 I + 1) d e s t a t i s t i s c n e spinfaKtor. J,I en

s zijn resp. de spin van de samengestelde Kern, van de beschoten Kern sn van

het invallsnd neutron. Tenslotte weze nog vermeld dat de waargenomen a. in het

resonantiegebied zser sterk afhankelijk is van de resolutie van de gebruikte

spektrometer. Tevens diant rekening gehouden te worden met het Doppler-sffekt,

dit is de thermische agitatie in de beschoten materie die een relatieve ver-

plaatsing van de kern ten opzichte van het invallend neutron veroorzaakt. Dit

heeft sen verslechting van' de resolutie tot gevolg. De Oapplsr-breedte A wordt

gewoonlijk gedefinieerd als

T

waarbij A het massagetal van de beschoten kern is, k de konstants van BQLTZMANN

en T de absolute tsmperatuur van de beschoten materie. Deze rssolutie-effektsn

kunnen leiden tot een in elkaar vloeien of zelfs een volledig uitsmeren van de

resonanties bij hogere E .

In de volgende paragrafen zullen wij dieper ingaan op de eigenschappen van de

resonanties. Hierbij zullen wij gebruik maken van de theorie der fissiekanalen

van BOHR [1955] en van de twesbultige fissiebarrière.

2.2. De theorie der fissiekanalen van A. BOHR

Als wij de KlassieKe definitie van reaktiekanaal toepassen op het fissieproces,

dan zijn er zoveel fissiskanalen als er mogelijke toestanden zijn van de fissie-

fragmentsn na vollsdigs scheiding en desexcitatie.
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Volgens WILETS C1S64) bekomt men zo theoretisch van de orde 1Q10 fissieKanalen.

Experimenteel ulij kt echter dat het fissieproces slechts langs een beperkt aan-

tal wegen Kan gebeuren. BOHR en WHEELER (19393 verklaarden dit door net bestaan

van een klein aantal intermediaire toestanden tussen de vorming van ae samenge-

stelde kern en de splitsing aan ts nemsn. Deze zogenaamde transitietoestanden

worden gesitueerd op het drempelpunt en zijn bepalend voor het verloop van ds

splitsing. De transitietoestanden hebben welbepaalde spin- en pariteits-kwan-

tumgetallen J en worden daarom als nieuwe definitie van fissiekanaal aangenomen.

Hieruit volgt dat er verschillende splitsingsdrempels zijn,namelijk één per fis-

siekanaal, die wij zullen voorstellen met de notatie (J ).

Het spektrum van deze transitietoestanden wordt bekomen met behulp van de bekende

hypothese van BOHR C'1955). Deze stelde dat de kern bij het drsmpelpunt koud is,

voor excitatie-energieën juist boven ds fissisdrempel. Hiermee wordt bedoeld

dat tijdens de vervorming die naar het drempelpunt leidt de excitatie-energie

omgezet wordt in potentiële energie van vervorming., zodat op het drempelpunt de

kern nog slechts een gering energieoverschot E* - E. heeft en zijn eigenschappen

gelijkaardig zullen zijn aan'deze van een stabiele kern juist boven de grondtoe-

stand (zie Figuur I 5].- De transitietoestandsn zullen dus een enargisspektrum

hebben dat gelijkaardig is aan de waargenomen laagenergetische excitaties in de

omgeving van de grondtoestand.

•e meeste splij-tbare kernen hebben esn even-even samengestelde kern. Het energie-

spektrum van de transitistoestanden voor een kwadrupoolvervorming van de grond-

toestand van zulke kernen werd berekend door WHEELER C19S3) en wordt gegeven in

Figuur I B .

Beschouwen wij nu een samengestelde kern in een aangeslagen toestand met gekende

spin en pariteit. Oeze kwantumgetallen blijven behouden gedurende het vervor-

mingsproces. Om de kern tot splitsing te brengen moet de excitatie-energie min-

stens gelijk zijn aan de hoogte van de splitsingsdrempel E. C-F] die overeenkomt

met deze bepaalde spin en pariteit. In dat geval zegt men dat het fissiekanaal

open is. Als daarentegen de excitatie-energie kleiner is dan E. CJ') kan split-

sing slechts veroorzaakt worden door tunneleffekt. Men zegt dan dat het fissie-

kanaal gesloten is.
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J

De theorie van BQHR laat ook toe het aantal open fissiekanalen N te bepalen,

steunende op het feit dat de partiële breedtes r. funktie zijn van de resonantie

spin J . daar de gemiddelde fissisbrsedta F. (J ) een maat is voor de fissie-

waarschijnlijkheid via de Kanalen J , hebben wij een meetbare grootheid die ons

inlichtingen over de fissiekanaien zal opleveren. K.onkreet wordt het sffektief

aantal open fissiekanalen met een bepaalde spin J gegeven door

7f C J ^
N U ) ' 2 TT

0 (f)
I P,
i X

waarbij 0 CJ J de gemiddelde afstand tussen resonanties met spin J is, P. de

transmissie door de splitsingsdrempel E', (Jïï] (zie I 1.3) en waarbij de som slaat

op alia fissiekanalen i mst een zalfde spin J .

Uit hetgeen voorafgaat volgt tevens dat verschillende fissiakaraktsristiekan

kunnen beïnvloed worden door het specifieke kanaal langswaar de splitsing geschied-

de. Dit zal voornamelijk het geval zijn voor de fissiebresdtes, de energie- en

massa-distributies van de fissiefragmenten, en de emissie van ternaire a's en

fissieneutronen. Verder in dit werk zullen wij hisr dieper op ingaan.

2.3. De intermediaire struktuur.

Als wij de werkzame doorsnede onder de fissiedrempel voor beschoten kernen met

een even aantal neutronen [237IMp, 21+0Pu, 2 3 8U enz.) bestuderen in funktie van de

neutronenenergie, stellen wij een merkwaardige groepering van de resonanties vast.

Deze zogenaamde intermediaire struktuur wordt in Figuur I 7 geïllustreerd voer

2 3 7Np. Hieruit blijkt duidelijk dat gemiddeld om ds 50 eV een pakket resonanties

optreedt, dit in tegenstelling tot boven de fissiedrempel splitsende kernen zoals

2 3 5U, 239Pu enz., waar de resonanties eerder statistisch verdeeld zijn Czie b.v.

Figuren I 4. 14, 15).

Een verklaring voor dit merkwaardig verschijnsel werd gegsven door LYNN I1S68)

en WEIGMANN (1968) mat behulp van een twesbultigs fissiebarrière (Figuur I 8).

De relatief hoge a ..-waarden in deze rssonantiepaketten worden veroorzaakt door

de koppeling van klas I en klas II toestanden van de samengestelde kern. Zulks

koppeling ontstaat wanneer bij vergelijkoare energie de spin en de pariteit van

een klas II toestand overeenkomt mat deze van klas I toestanden.
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Belangrijk hieroij is het grots verschil tussen de gemiddelde afstand D_ en 0

tussen ds Klas I rssp. klas II toestanden. Het feit dat DTT > CL wordt veroor-

zaakt door as geringere sxcitatis-snergie die, voor een zelfde totale energie

van ae samengestelde kern, beschikbaar is in het tweede minimum vergeleken bij

het eerste minimum. Ce grotere fissiebresdte voor een klas ïl-resonantie ver-

geleken bij sen klas I-resonantie wordt verklaard door het fsit dat vcor esn

klas II-resonantie enkel de buitenste barrière moet doorbroken worden in plaats

van gans de barrière.

Oe stsrkta van de koppsling tussen klas I an klas II toestanden in de omgeving

van cie bindingssnergis Bn kan stsrk verschillen van kern tot kern. Dit is ts

wijten aan de verschillends relatieve penetrabilitaitsn door ds fissiebarrisrss

A en B. Volgens VAN0EN60SCH en HUIZENGA (1973) is de koppeling zwak als E >
Trt

£f3 a n EfA 8n' e n i S S t a r K a l s Ef £fB EfA VfA * £fB e n EfA

Daar de hierboven besproken intermediaire struktuur voorkomt bij fissie onder de

splitsingsdrsmpsl wordt hij a priori niet verwacht in het geval van de courante

splijtbare kernen C233U, 2 3 9Pu enz.), waarvoor B > E.. De theoris cier fissie-

kanalen van-BOHR sluit echter ook voor deze ksrnen ds mogelijkheid van interme-

diairs struktuur niet uit. Inderdaad, alhoewel in het geval B > E. de fissie

grotendeels zal gebeuren via kanalen gelegen beneden B , is het in sommige ge-

vallen mogslijk dat een kleiners fissiekomponent geleverd wordt door kanalen ge-

legen boven B . Voor deze kanalen geschiedt ds fissie dus inderdaad onder de

splitsingsdrempel. Ondanks allerhande statistische testsn is het echter uitarst

moeilijk deze verschillende fissiskomponenten te onderscheidsn. Indirekte

methodes zoals de studie van het verloop van T„ in funktis van E , wijzen ecnter

duidelijk op de aanwezigheid van struktuureffektsn in ds keV-werkzame door-

sneden van deze splijtbare kernen Czie K.EYWORTH 1978).
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3. THERMISCHE FISSIEWERKZAME DOORSNEDEN

3.1. Inleiding

Vaar de courante splijtbare kernen [233,235U en 239,2t>IPu) zijn de door thermische

neutronen geïnduceerde splitsingswsrkzame doorsneden (cf°3 met grote nauwkeurig-

heid bekend C± 1 % ] , dank zij hun grote reaktiewaarschijnlijkheid. Dit is niet

het gsval voor de thermische fissiewerkzame doorsneden van de zogenaamde "niet-

splijtbare" kernen. Hiermee worden kernen met sen even aantal neutronen bedoeld,

waarvoor a ° meestal klein is. Voor 232Th bijvoorbeeld variëren de gemeten

a "-waarden tussen 2.5 en 95 ubarn.

Het grootste probleem dat zich stelt bij de meting van dergelijke zeer kleine

werkzame doorsneden is de zuiverheid van de gebruikte thermische neutronenbun-

del. Beschouwen wij nogmaals 232Th als voorbeeld. Voor deze kern is a.* Q.1 barn

voor neutronen van enkele MeV, dus de aanwezigheid van slechts 0.01 % van deze

neutronen in de bundel veroorzaakt reeds een aantal snelle splitsingen gelijk

aan het aantal thermische splitsingen.

Git soort problemen is echter onbestaande aan de hoge flux reaktor van het Insti-

tuut von Laue-Langevin te Grenoble. De verhouding van het aantal trage neutronen

tot het aantal epithermische en snelle neutronen is daar inderdaad 10s aan de

uitgangvan de 87 meter gebogen neutronengeleider. Qok het aantal direkte y-stra-

len geproduceerd in de reaktor wordt met ongeveer dezelfde faktor gereduceerd.

Dus dank zij deze zeer intense [ongeveer 109 neutronen per cm2 en per seconde]

en zeer zuivere thermische neutronenbundel zijn ds meetvoorwaarden voor de bepa-

ling van zeer kleine fissiewerkzame doorsneden aanzienlijk verbeterd.

Een tweede belangrijk probleem bij dit soort metingen is de kwaliteit en de zui-

verheid van de te bestuderen materialen. Ook in dit domein zijn de technieken

de laatste decennia merkelijk verbeterd. Oank zij de grote ervaring van de hier-

in gespecialiseerde diensten van het C3NM te Geel konden wij zeer goede proef-

plaatjes bekomen.

Deze veroeterde omstandigheden hebben er ons toe aangezet nieuwe a .^-metingen op

niet-splijtbare kernen uit te voeren.
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TABEL I 2 KARAKTERISTIEKEN VAN DE GEBRUIKTE PROEFPLAATJES

ELEMENT

Pa

Pa

Th

Th

U

tj

U

Np

Np

ISOTOOP

231

231

232

232

nat.

nat.

235

237

237

CHEMISCHE VORM

Pa 2O 5

PaQ 2

ThFi,

ThO2

UFi,

u3o8

UF4

Np-hydroxide

Np-hydroxide

DRAGER

Pt

Ni

mylar

Al

Al

NI

Al

vyns

Al

BEREIDINGSMETHODE

elektrosproeiing

opdamping

opcJarnping

elektrosproeiing

opdamping

opdamping

opdamping

elektrosproeiing

elektrosprOBiing

ISOTOPISCHE

SAMENSTELLING

ultra puur

> 99.9 %

99.9 %

ultra puur

<1Cf8 2 3 5U

natuurlijk U

natuurlijk U

97.663 % 2 3 5U

ultra puur

<4ppm 2 3 8Pu

ultra puur

<4ppm z38Pu

DIKTE

(yg/cm2)

360

35.16

75

360

36.4

44.9

3.66

43

55
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Dergelijks metingen warsn interessant om velerlei redenen :

Ci] de zeer weinige beschikbare gegevens dateren grotendeels uit de pionier-

jaren van de kernenergie, toen de beschikbare meet-apparatuur veel minder

verfijnd was dan nu.

(ii) werkzame doorsneden voor niet-splijtbars kernen worden thans gevraagd om

de behandeling van radioaktieve afval te verbeteren en om alternatieve

reaktorsystemen te bestuderen Cb.v. de 2 3 2Th- 2 3 3U reaktor).

Ciii) deze a^°-waarden zijn interessant om de parameters van de tweebultige

fissie-barrières te testen.

Om al deze redenen werd een rssks a.pO-metingen uitgevoerd voor 2 3 1Pa, 232Th en

2 3 7Mp. hierbij werden voor iedere kern twee onafhankelijke metingen uitgevoerd,

telkens met een verschillend proefplaatje, om de betrouwbaarheid van de resul-

taten te verhogen.

3.2. Meetprocedure

De gebruikte meetopstelling is zeer eenvoudig. Het ta bestudersn proefplaatje

wordt in het centrum van sen vacuümkamer gemonteerd en vervolgens in de neutronen-

bundel geplaatst. De fissiefragmentsn worden gedetekteerd door een 450 mm2 op-

pervlakte-grenslaag dstaktar (Si-Au), die sveneans in de vacuümkamer geplaatst

is doch uit de neutronenbundel. Deze detektor-signalen worden versterkt en ge-

codeerd en vervolgens ingeschreven in het g-eheugen van een Intertechnique puls-

hoog ts-analysator.

Voor isdere bestudeerde kern zijn drie soorten metingen vereist om de a-°-waarde

te bepalen. De meting van het pulshoogts-spektrum van de fissiefragmenten levert

ons de fissie-tslsnelheid. Vervolgens moeten de background en de neutronenflux

bepaald worden. De neutronenflux wordt gemeten door het onderzochte proefplaatje

te vervangen door een natuurlijk uranium of 23SU-plaatje van dezelfde afmetingen.

Hierbij moet men er op letten om strikt dezelfde geometrie te behouden.

•e karakteristieken van de gebruikte proef plaat j es alsook van de uraniumplaa-cjss

nodig voor de flux-bepaling worden gegeven in Tabel I 2.
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Uit de zo bakcmen ruwe meetresultaten wordt de splitsingswerkzame doorsnede

berekend via de betrekking

(X) 537.5 barn

Hisrbij is N het aantal atomen per cm2, C,. sn Cv zijn de telsnelheden (verbeterd

voor background) voor de reakties 2 3 5U Cn,f) en X Cn,f) en 587.6 barn is de be-

kende thermische splitsingswerkzame doorsnede voor 2 3 5U zoals bepaald door 0E-

RUYTTER e.a. [1373] .

3.3. Resultaten

een eerste reeks metingen werd uitgevoerd met sen 360 vig/cm2 diK protactinium

proefplaatje (WAGEMANS e.a. 1977]. Deze metingsn werden bemoeilijkL door de

grote a-aktiviteit van 231Pa en zijn dochterproduktsn, welke resulteerde in een

aanzienlijk o-pile-up. Git effakt, gskombineerd met sen tamelijk grote dikte

van het proefplaatje, veroorzaakte telverliezen vooraan in het pulsnoogte spek-

trum [Figuur I 9a). De ontbrekende lage-energie flank werd Gaussisch geëxtra-

poleerd; deze geëxtrapoleerde bijdrage vertegenwoordigt minder dan tien percent

van de totale fissie-telsnelheid.

Deze metingen leverden een waarde van 19+4 millibarn op voor de thermische fis-

siewerkzame doorsnede van 2 3 1Pa. De fout op deze waarde is hoofdzakelijk te

wijten aan de onzekerheid op het geëxtrapoleerde deel sn op het gewicht van het

proefpiaatje.

Gm deze tamelijk grote onzekerheid op a." te verkleinen werd een tweede reeks

metingen uitgevoerd, ditmaal met een veel dunner C35.16ug/cm2) proefplaatje

CWAGEMANS ?.a. 1978). Figuur I 9b toont de energiedistributie van de fissiefrsg-

raenten bekomen tijdens deze tweede reeks metingen. Vergelijking van Figuren I Sa

en b illustreert zeer dur'delijk de veel betere kwaliteit van de resultaten be-

komen met dit dunne proefplaatje.

Tijdens deze tweede meting werd een waarde a„° * 2D±1 millibarn bekemen, in gcede

overeenstemming met onze bovenvermelde resultaten.
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Een eersts rssKs metingen werd uitgevoerd met een 360 ug/cm2 ThO2 proefplaatje

CWAGEHANS e.a. 1973). Figuur I 10a toont het vcor backgrouna gskorrigesrds

pulshoogte spektrum van oe 2 3 2Th Cn ,f)-fragmentan. Dit spektrum heeft de ty-

pische vorm van een gedegradeerd spektrum van fissis-fragmenten, hetgsen te wij-

ten is aan de tamelijk grote dikte sn de inhomogeniteit van het proefplaatje. Uit

deze metingen werd een bovengrens ox< 4 microbarn afgeleid voor de
 232Th

rsaktie.

n . ,f)-

Daar deze waarde veel kleiner was dan de meeste voordien gepubliceerde resulta-

ten (zie I 3.4}, werd een tweede reeks metingen uitgevoerd met esn dunner C75yg/cm2)

en homogener proefplaatjs CWAGEP1ANS e.a. 1977]. Het zo bekomen pulshocgte spek-

trum wordt getoond in Figuur I 10b. Deze figuur is in feita een superpositie van

een 232Th(n.h,f] -spektrum Cstippellijnen) met esn gedegradeerd
 235Utn ,f)-spek-

trum Ctwee eerste histogram-pieken). Dit laatste wordt veroorzaakt door een uiterst

geringe 2o5U-kontaminatie aan ds achterkant van ds. mylar draagfolie (ï2.10~12 g

235U/cm2. Daar dezs mylarlaag zeer dun was konden de 235UCn ,,f)-fragmenten

erdoor vliegen, waarbij zij aan energie verloren.

Figuur I 10b illustreert tevens de sterkte van de gebruikte meetmethode. Osze

laat inderdaad toe meetgegevens te verwerpen steunend op energetische beschou- •

wingen, hetgeen uiteraard onmogelijk is met minder energie-gevoelige technieken

zoals b.v. mika- of makrofol-detektoren.

Voor de berekening van a£" msaktsn wij gebruik van de tweede thoriumpiek, het-

geen ons een waarde a_° * 2.5 microbarn opleverde, in goede overeenstemming met

ons eerste resultaat. Oezs twee meetresultaten laten ons toe te besluiten dat

2.5 microbarn een tamelijk betrouwbare bovengrens is voor de 232Th Cn .,f]-werk-

zame doorsnede.

•eze metingen werden uitgevoerd met twee verschillende neptuniumlagen, 43 en

55 ug/cm2 dik CWAGEMANS e.a. 1977). Figuur I 11 toont de pulshoogte-spektra van

de fissiefragmentsn bekomen met beide proefplaatjes. Hieruit werd een thermische

fisslewerkzame doorsnede a^0 » 20±4 millibarn berekend voor 2 3 7Np. 0a aange-

geven fout wordt hoofdzakelijk bepaald door de onzekerheid op de neptunium-hydro-

xide proefplaatjes.
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3.4. Bespreking

Vergelijking met vroegere meetresultaten

In Tabel I 3 worden de door ons bekomen waarden voor thermische fissiswerkzame

doorsneden vergeleken mee vroegere meetresultaten.

Oe goede overeenstamming tussen onze twee resultaten voor 231Pa wijst erop dat

de waarde van GHIORSQ e.a. (1952) waarschijnlijk te laag is, en dat 20 millibarn

een tamelijk betrouwbare waarde is voor de thermische fissiewerkzame doorsnede

van 2 3 1Pa.

0e toestand is veel ongunstiger voor 232Th in .f), want hisr variëren de re-

sultaten tussen 2.5 an 95 microbarn. Zulke variaties zijn nochtans niet zo ver-

wonderlijk bij metingen van microbarn-werkzame doorsneden. Er zijn inderdaad

een ganse reeks mogelijke redenen die kunnen leiden tot te hoge a.°-meetresul-

tatsn. Een te lage oadmiumvsrnouding van de gebruikte nsutronenfcundsl, splijt-

bare onzuiverheden in het proefplaatjs en fotofissie zijn bekende oorzaken vsn

fissis-background. Een dikwijls verwaarloosde oorzaak is echter de praduktie

van 2 3 3U door thermische neutronenvangst in 232Th (a
n,y

232Th S-

7.4 barn) :

233

'1/2
22 min T1/2

In een geïntegreerde flux van b.v. 1016 neutronen/cm2 wordt zo een fraktie van

7.4 x 10~8 van de 232Th-atamen getransformeerd in 2 3 3Th, en na enkele maanden dus

in 2 3 3U. Als een dusdanig bestraald proefplaatje nadien opnieuw gebruikt wordt

zal deze 233U-onzuiverheid f.Oj.° * 530 barn) een fissis-backgraund van ongeveer

40 microbarn opleveren.

Bovenvermelde redenen zijn een mogelijke verklaring voor het feit dat de meeste

vroegere meetresultaten voor de thermische fissiswerkzame doorsnede van 232Th

groter zijn dan onze waarden. Bovendien geeft de zser goede overeenstemming tus-

sen onze beide waarden veel geloofwaardigheid aan zulke lage ar
a-waarden.

Voor 237Np (n ..f) tenslctts stemt onze waarde perfekt overeen met het resultaat
üh

van GHIORSO e.a. (1949).
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TABEL I 3 GEMETEN af°-WAARDEN

REAKïIE

231Pa (n.f)

231Pa (n.f)

231Pa (n.f)

232Th (n.f)

232Th (n.f)

232Th (n.f)

232Th (n.f)

232Th (n.f)

232Th (n.f)

237Np (n.f)

237Np (n.f)

EXPERIMEHTATORS

Ghiorso e.a. (1952)

Wagemans e.a. (1977)

Wagemans a.a. (1978)

Ghiorso e.a. (1949)

Korneev e.a. (1960)

Nève de II. e.a. (196a)

Wagemans e.a. (1976)

Block e.a. (1976)

Wagemans e.a. (1977)

Ghiorso e.a. (1949)

Wagemans e.a. (1977)

af° (BARN)

Ü.011 + 0.005

0.019 ± 0.004

0.020 ± 0.001

<20 x 10-6

(60+20) x 10~6

(40+6) x 10"6

< 4 x 1Q"6

(95±30) x 10~6

< 2.5 x 10~6

0.020 ± 0.003

0.020 + 0.004

DETEKTOR

fissiekamer

Si-Au (opp. grensl.)

Si-Au (opp. grensl.)

fissieKamer

Fiasiekamer

makrofol

Si-Au (opp. grensl.)

1/v extrapolatie

Si-Au (opp. grensl.)

fissiekamer

Si-rtu (opp. grensl.)
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Theoretische benadering

In deze paragraaf zuilen wij er.0 barakenen voor twee verschillende vormen van oe

fissiebarrisre, namelijk ds kiaasieke omgekeerde harmonische oscillator =n ds

tweebultige barrière.

RAE (1935) berekende a ° met behulp van de eenvoudige betrekking
f

De gemiddelde fissiebreedte T'f wordt in het geval van een ésnbultige fissiebarrisre

afgeleid uit de formule van HILL en WHEELER (1953) voor de transmissie door een

paraboolvornige fissieciarrière (I 1.3 en I 2.2)

1 + exp
I*-2TT (E-Ef)

hu

-1

Voor T , 0 en a° werden experimentele waarden gekcmpilserd door MUGHABGHAB e.a.

(1S73), en voor heg en E- door RAE (1965). De aldus berekende o."-waarden worden

getabuleerd in Tabel I 4 en vergeleken met onze gemeten waardsn. Hieruit blijkt

dat de berekende waarden veel groter zijn dan de meetresultaten. Qit verschil

is waarschijnlijk te wijten aan een niet-parabolisch verloop van de fissiebarrière

bij lage excitatie-energieën, hetgeen er toe leidt dat voor zulke energieën de

betrekking van HILL en WHEELER niet meer geldig is.

Onderzoeken wij nu of een Lweebultige fissiebarrièrs de thermische splitsing

beter beschrijft. Voor zulk een barrière werd r. bsrekend in het geval van zwakke

koppeling (I 2.3) door VANDENBOSCH en HUIZENGA (1973) :

" N A N B

2?r N . + N,
B

Hierbij is 0. de gemiddelde afstand tussen klas I - toestanden, en

1 + exp
-2ir(E-Efir

(i - A.B)
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TABEL I 4 VERGELIJKING VAN GEMETEN EN BEREKENDE o f°- WAARDEN

Beseboten kern Gemeten o_°

(barn)

a ° (tweebultige barrière) (barn)

minimum aanbevolen

o° (één-bultige barrière)

(barn)

23 l p a

232Th

237Np

0.02

<2.5 x 10~6

0.02

3.7 x lO"*1

0.2 x 10'6

0.01

0.02

4.5 x 10~6

0.215

1.2

1.3 x 10~4

7.a

2.5

0.002

1.3
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Om deze f. te berekenen hebben wij dus nog de parameters O , E... E „ , fiwa,

hu„ van ae tweebultige fissiebarrière nodig. Oeze worden gegeven door LYNN C19/'

Ge aldus berekende a.°-waaraen worden in Tabel I 4 aangeduid als "aanbevolen"

waaraan. De in dsze tabel gegeven minimum en maximum waarden werden Bekomen

door E„. sn E,_ te verhogen, resp. te verlagen met 0.3 P!eV, dit is de onzeker-

held op de hoogte van dsze barrières. Uit Tabel I 4 blijkt dat voor 231Pa en

232Th de zo berekende a.°-waarden in perfekte overeenstemming zijn met onze

meetresultaten. Voor 237Np is de overeenstemming minder goed, hetgeen er op zou

kunnen wijzen dat de parameters van de tweebultige fissiebarrière voor 237Np

niet nauwkeurig genoeg bekend zijn.

Deze berekeningen laten ons toe te besluiten dat de door thermische neutronen

geïnduceerde splitsing onder de drempel veel beter beschreven wordt door sen

tweebultige fissiebarrièrs dan door een geïnverseerde harmonische oscillator.
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4. FISSIEWERKZAME DOORSNEDEN VOOR NEUTRONENENERGIEEN TUSSEN O.O1 eV en 30 keV

4.1. Inleiding

Het verloop van de door neutronen geïnduceerde splitsingswerkzame aoorsneds

a.CE ) in funktie van de neutronenenergie werd de voorbije dertig jaar intensief

bestudeerd. Dit was vooral het geval voor 2 3 5U en, in minder mate, voor de

andere courante splijtbare kernen 2 3 3U en 239-> 2 4 1Pu. De redenan hiervoor zijn

voor de hand liggsnd. Een goede kennis van a„ in funktie van E is immers be-

langrijk zowel om fysische redenen [bijvoorbeeld . de studie van de resonantie-

parameters] als omwille van de toepassingen [bijvoorbeeld het optimaliseren van

reaktor-kanfiguratiss]. Ondanks de vele metingen blijven er echter beduidende

verschillen bestaan tussen de gepubliceerde a ..CE )-waarden. Een van de oorza-

ken hiervoor is sigen aan de megst gebruikte methode voor a-CE )-metingsn, die

erin bestaat voor elke neutronenenergis a. te meten relacief ten opzichte van

een flux-monitcr. Deze relatieve fissiewerkzame doorsnede moet dan nog genor-

maliseerd warden ten opzichte van esn absolute a.-waarde bij een referentie-ener-

gie, waarvoor meestal 0.0253 eV genomen wordt. . Vele metingen gaan echter nist

laag genoeg in neutronenenergie, zodat beroep moet gedaan worden op indirekte,

dus minder nauwkeurige, ncrmalisatieprpcedures.

Om in deze toestand verbetering te brengen heboen wij aan de lineaire elektronen-

versneller met neutronenproduktie van het CSNM te Geel een meetopstelling opge-

bouwd cm de laagensrgetische fissiewerkzame doorsnede van ds courante splijt-

bare kernen zeer nauwkeurig te meten. Dit laat ons toe een geschikte indirekte

normalisatieprocedure voor te stellen. Tevens bieden onze resultaten de gelegen-

heid het 1/v-karakter van a-CE ] bij lage neutronenenergieën te onderzoeken.

4.2. Algemeenheden omtrent metingen aan een lineaire versneller

Bij de lineaire glektronenversneller van het C3NM te Geel worden de elektronen

gepulseerd versneld tot ongsveer 10G FleV. Met deze "buien" geladen deeltjes

wordt dan een natuurlijk uranium doelwit beschoten.
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Hierin induceren de elektronen slektrofissie en remgammas, dis op hun beurt iy.n)

en Cy,f)-reaKties veroorzaken. Op die manier Kunnen tijdens een bui zeer hoge

neutronenintensiteiten tot IQ 1 8 neutronen per seconcie bekomen worden. De raeests

van ds op deze manier geproduceerde neutronen hebber, echter fleV-energieën, zo-

dat zij dienen afgerema te worden in een vertragend milieu. Na deze zogenaamoe

moderator hebben de neutronen een zeer breeci energie-spektrum, varisrsnd tussen

praKtisch nul eV en enkele MeV.

Deze intense gepulseerde neutronenbron laat toe interakties van neutronen met

atoomkernen te onderzoeken in funktie van de neutronensnergie. Om deze neutronen-

energie nauwkeurig te bepalen passen wij de methode der looptijdmetingen toe.

Hierbij wordt het begintijdstip t Q van elke neutronenbui als oorsprong van de

tijdschaal genomen. Om nu een bepaalde interaktie ta bestuderen volstaat het een

proefplaatje met een dataktor op een vasts afstand L van de neutronenbron te

plaatsen, en hst tijdsverschil t-t tussen het waarnemen van het verschijnsel en

het begin van elke neucronenbui nauwkeurig te bepalen. Via de relatie

c = -r- mv'

wordt dan met elke tijdsbepaling een neutronsnsnergis verbonden. Als wij t = 0

stellen sn t » T, bekomen wij :

72.3 x L

met T in microseconde, E in eV sn L in meter, hetgeen de basisformuls voor looptijc

metingen is.

Uit bovenstaande betrekking volgt onmiddellijk dat

dE
dT

0.027S x
= 3/2

hetgeen ons leen: dat de energieresolutie van looptijdmetingen rechtstreeks even-

redig is met de Cneutronenenergis) 3//2 sn omgekeerd evenredig met de lengte van

hst looppad.
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Daar anderzijds de intensiteit van de uitgezonden neutronen vermindert volgsns

de klassieke L~2 wet, zien wij dadelijk hst basisdilemma van dit soort metingen,

namelijk dat goede resolutie altijd ten kosts gaat van de intensiteit: van de

neutronenbundel.

4.3. Meetopstelling

Figuur .1 12 geeft een schematisch beeld van de gebruikte meetopstelling. Details

voor ieders meting afzonderlijk worden gegeven in OERUYTTER en WAGEMANS C1971,

1972, 1974) en WAGEMANS en DERUYTTER (1976). Via een kollimator met regelbare

diameter komt de neutronenbundel in de detektiekamer. In het centrum van deze

vacuümkamer wordt het te onderzoeken proefplaatje gemonteerd, tezamen met een

1°B of 6Li-laagje dat als fluxmonitor gebruikt wordt. De fissiefragmenten en ds

10BCn,o)-deeltjes worden ieder door een buiten de bundel geplaatste oppervlakte-

grenslaag detektor gedetekteerd. Na versterking worden beide detektorsignalen

in snelle discriminatoren omgezet in signalen die geschikt zijn voor looptijd-

analyse. Oeze snelle signalen worden vervolgens in een looptijdanalysaüor ge-

analyseerd en geregistreerd. Het grote voordeel van deze methode is dat ds

fissisfragmenten en de Cn,a)-deeltjes (dus de neutronenflux) terzelfdsrtijd en

vanuit dezelfde positie in de neutronenbundel bepaald worden. Dp die manier wor-

den verschillende fouten en onnauwkeurigneden- vermeden, dia optraden bij vroegere

metingen. Deze waren bijvoorbeeld ts wijten aan het niet op dezelfde plaats

meten van de (n,f)-reaktie sn van de neutronenflux.

Samenvattend kunnen wij stellen dat de hierboven beschreven meetapparatuur toe-

laat simultaan (n,f) en (n.a)-reakties te registreren voor 2046 of 4095 verschil-

lende looptijden (x neutronenenergieën).

4.4. Meetprocedure en resultaten

Daar bij deze metingen de (n,f)-reakties en de neutronenflux simultaan moeten gs-

meten worden, is de keuze van de fluxmonitor zeer belangrijk. Dunne *°5 of 5Li-

laagjes zijn hiervoor geschikt, omdat hun (n,a)-werkzame doorsnede streng 1/v-vsr-

loopt tot in het keV-neutronenenergiegebied. Met de notaties van I 1.1 zullen

wij dan voor een bepaalde neutronenenergie E een fissiecpbrengst

o. CE ) d 4 (E ]
T n n
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hebben, terwijl de Cn,ct) -opbrengst gegeven wordt door

Y CE ) * N'a CE ] d'«CE )et n a n n

Als wij deze betrekkingen door alkaar delen, bekomen wij

of, gelet op het 1/v-verlaop van a :

W k af

Hieruit blijkt dat er een eenvoudig verband bestaat tussen de gemeten fissie- en

Cn,a)-telsnelheden en af.

Esn andare eigenschap van de looptijdmstingen is dat dezs toelaten het background-

verlaop in funktis van de neutronsnenergie nauwkeurig ts bepalen, dit zowel voor

de Cn,f) - als voor (n,a]-reakties. Hiervoor gebruikt men de zogenaamde methode

der zwarte resonanties. Deze methode steunt op de eigenschap dat sommige mate-

rialen CAu, Co, Rh enz.] zeer grote absorptiewerkzame doorsneden vertonen voer

welbepaalde neutronenenergieën. Als men de dikte van deze materialen zodanig

kiest dat meer dan 99.9 % van de neutronen die de energie van zulks resonantie-

piek hebben, geabsorbeerd worden, dan bekomt men een zogenaamde zwarte resonantie,

Inderdaad, indien men zulke filters in de neutronenbundel plaatst, bekomt men op

bepaalde plaatsen in het looptijdspektrum putten waar de aanwezige tellen op

minder dan 0.1 % na veroorzaakt worden door backgroundtellen. Door meerdere

zulke filters in de bundel te plaatsen kan men dus het baokgroundverloop in funk-

tle van E bepalen,n

Gebruikmakend van de in dit hoofdstuk vermelde eigenschappen hebben wij een reeks

precisie-metingen uitgevoerd van afCE ) voor de vier courante splijtbare isoto-

pen, in het energiegebisd van 0.01 eV tot ongeveer 30 eV, Deze resultaten wer-

den telkens genormaliseerd met behulp van de gekende thermische fissiewerkzame

doorsneden.
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Daar sen meting in dit lage-snergiegebied gsen speciale resolutisproblemen stelt,

Kanden wij gebruikmaken van een kort looppad ( = 6 meter), hetgeen ons een gosde

teisnelheid opleverde. Details betreffende de gebruikte proefplaatjes, ds linac-

parameters, ds voor de backgroundmetingen gebruikte neutronenfilters enz. wor-

den voor deze metingen gegeven in DERUYTTER en WAGEMANS (1971, 1972, 1974) en

WAGEMANS en OERUYTTER C1976a).

Figuur I 13 toont de door ons gemeten a.-kurves in het energiegebied 0.01 tot

1 eV, terwijl Figuur I 14 het energiegebied van 1 tot 30 eV, met zijn intense

resonanties, weergeeft.

Om ook in het hogere energiegebied een voldoende resolutie te bekomen, werd ssn

tweede reeks metingen uitgevoerd op een 30 meter looppad. Hier werd o. van 5 eV

tot 30 keV gemeten voor 2 3 SU en 2 3 9Pu. Meer details hierover worden gegeven in

WAGENANS en DERUYTTER C1976 b) sn WAGEMANS e.a. (1979). Figuur I 15 toont de zo

bekomen <?-(E )-kurve voor 2 3 5U in het resonantisneutronengebied van 10 tot 1000

eV, terwijl Figuur I 16 onzs resultaten van 1 tot 30 keV weergeeft. Gedeelte-

lijke resultaten voor 239Pu werden reeds gatoond in Figuur I 4.

4.5. Bespreking

Onze a.-resultaten in het lage-energiegebied verbeterden duidelijk de voordien

voorhanden zijnde kennis van deze grootheid. Uitgaande van onze off
E ' waarden

berekenden wij een ganse rseks fissie- en resonantieintegraien en stelden wij

tavens geschikte fissieintegralen voor die kunnen gebruikt worden als secundaire

normalisatie-standaarden. Onze resultaten werden tevens uitgebreid vergeleken

met andere gepubliceerde gegevens. Gezien hun louter metrologisch belang zullen

wij over deze aspekten van ons werk niet verder uitwijden, en hiervoor verwijzen

naar de in I 4.4. aangehaalde referenties.

In deze bespreking zullen wij ons dan ook beperken tot een meer fysisch aspskt

van onze resultaten, namelijk het 1/v-verloop van a. bij zeer lage E . Om dit quasi

1/v-verlaop te illustreren worden in Figuur I 17 onze a. /~Ë~-kurves van 0.01 tot

1 eV getoond.
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Esn Kwantitatieve beschrijving van dit 1/v-verloop wordt gegaven door de zoge-

naamde Westoott-faktor g.. WESTCOTT (1955) definieerde de sffsktievs werkzame

doorsnede 8{Tl voor neutronen met sen zuivsrs Maxwell-snergiedistriöutis met ab-

solute temperatuur T, als het produkt van de werkzame doorsnede a° bij £ = 0.0253 eV

en de g-faktcr :

5CT) - o° x gCT)

Oeze g-faktor wordt berekend uit de laag-energetische a(E)-kurve op de volgende

manier :

gm --

waarbij n(E) =-

en n(E)dE

J o

aCE) / T n(E) dE

exp Q- E/kf]

Hisrbij is k de konstante van Boltzmann en E o = 0.025298 eV.

In het geval van de fissiereaktie bekomen wij dus :

exp |-EAT| /'Ëf a^CEj/T dE

welke betrekking wij gebruikten voor onze berekeningen.

Deze g_--faktor is zeer belangrijk voor de fysika der thermische reaktoren. Meer

in het bijzonder is hij belangrijk voor de interpretatie van metingen gedaan met

neutronen met een Maxwell-energiedistributis of met reaktorneutronen met esn ge-

lijkaardige distributie. Uit bovenstaande betrekking volgt tevens dat g„ = 1

voor a.CEJ-kurves met esn perfekr 1/v-verioop. Het getal g.p-1 wordt dan ook ge-

bruikt als een maat voor de afwijking van a„(E) van een 1/v-varloap.

In Tabel I 5 worden de door ons berekende g^-waarden voor de courante splijtbare

kernen gegeven (WAGEMANS en GERUYTTER C1975 a en b) en OERUYTTER en WAGEMANS, 1971,

1974].
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Hieruit ulij Kt dat ds laag-energstische werkzame doorsnede voor 233LJ ssn perfskt

1/v-verloop heeft en dat voor de drie andere Kernen afwij Kingen van 2 tot 5 \

optreden. Een fysische verklaring voor dit verschil kunnen wij als het wars af-

lazen uit Figuur I 17, dis duidelijk illustreert dat in de omgeving van 0.3 sV

geen resonantie aanwezig is bij 2 3 3U, heSgeen wel het geval is voor de drie andare

kernen. Deze resonanties zijn inderdaad te dicht bij het beschouwde energiege-

bied gelegen opdat hun flanken er reeds een 1/v-verlaop zouden hebben Czis I 2.1).

TABLE I 5 WESTCOTT gf-FAKTOR

Beschoten kern

233|J

23Sy

239pu

2Hpu

«f

1

0

1

1

(20.44

.000 ±

.978 ±

.053 ±

.046 ±

ac)

0.005

0.001

0.003

0.006
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1 . INLEIDING

1.1. Algemene beschouwingen

Het irreversibel proces van het overschrijden van de splitsingsdrsmpel met de

daaropvolgende splitsing van de Kern, is de ingewiKKeldste en slechtst beken-

de fase van het fissieproces. De tijdsns de splitsing gevormde fissiefragmen-

ten stoten mekaar elektrostatisch af en desexciteren via neutronen- sn Y-srnis-

sie, tot zij tenslotte gestopt worden in het omgevend milieu. Deze zogenaamde

fissieprodukten blijven desexciteren door emissie van 6's, y's en vertraagde neu-

tronen tot zij stabiel geworden zijn.

Oe massadistributie van dezs fissiefragmenten en fissieprodukten is een van de

eerst waargenomen eigenschappen van het fissieverschijnsel. De vastgestelde

voorkeur voor asymmetrische massadistributias in het geval van fissie bij lage

excitatieenergieën is meteen ook het oudsts en hardnekkigste probleem van het

fissieproces. Zelfs hedsn ten dage is geen volledige theoretische verklaring

voor dit verschijnsel voorhanden.

Oe meeste theoretische modellen voor de berekening van de energia- en massadistri-

buties van de fissiefragmenten kunnen onderverdeeld worden in twee kategorieën,

met de volgende basisveronderstellingen :

(i) De zogenaamde adiabatische modellen. Hierbij wordt verondersteld dat de

vervorming van de kern tot bij het drempelpunt traag gebeurt tsn opzichte

van de eigenbeweging van de afzonderlijke nukleonen. Dan zal de kern bij

het drempelpunt analoge eigenschappen hebben als een vervormde stabiele kern

van gelijke massa. Als dan het overschrijden van de drempel voldoende vlug

gebeurt, zal de splitsing bepaald worden door de karakteristieken van de

kern bij het drempelpunt. In dit geval zal de afname in potentiële energie,

dis optreedt tijdens de overgang van het drempelpunt naar de eigenlijke

splitsing, hoofdzakelijk omgezet worden in kollektieve energie van ae nukle-

onen in de vorm \/an kinetische energie van de fissiefragmenten.

Cii) Bij de statistische modellen daarentegen onderstelt men dat de tijd tussen

het overschrijden van de drempel en de splitsing voldoende groot is ver-

geleken met de eigenbeweging van de afzonderlijke nukleonen, zodanig dat

het statistisch evenwicht steeds vervuld is. In dit geval kan de vrijge-

komen potentiële energie omgezet worden in interne excitaties van de fis-

siefragmenten.
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In de volgende hoofdstuKKen zullen wij dieper ingaan op de belangrijkste Karakte-

ristieken van de fissiefragmenten, namelijk hun energie- en massadistributies.

Naast de algemene eigenschappen van deze distributies zullen wij vooral aandacht

schenken aan de invloed hierop van de massa A, het aantal neutronen N en het aan-

tal protonen Z van het splitsend systeem. Ook de invloeden van de axcitatie-

anergie en van de fissiekanalen op deze distributies zullen bestudeerd worden.

Ouicelijkhsidshalve: zullen wij daarom de doorgevoerde metingen onderverdelen in

spontane fissie, r'issie door thermische neutronen en fissie door resonantie- en

keV neutronen. Hierbij zullen wij bijzondere aandacht besteden aan het splitsend

systeem 21+0Pu.

1.2. Technieken voor de experimentele bepaling van energie- en massadiscributies

Oe fysische methodes voor de bepalingen van de energie- en massadistributies van

de fissiefragmenten steunen op metingen van de energie en/af da snelheid van bei-

de fissiefragmenten. Een overzicht van .deze technieken wordt gageven door De

Clerco; [1975). Om uit de gemeten snelheden of energieën de massa van de fissie-

fragmentsn af te leiden steunen wij op de wetten van het behoud van massa en

van impuls :

ml* m 2 * (1)

af Ej* 2* E 2* (2)

Hierbij zijn m.*, v.* en E.* resp. de massa, de snelheid en de energie van het

de
i fissiefragment vóór de uitzending van een of meer neutronen. A is de massa

van de splitsende kern. Uit bovenstaande betrekkingen leiden wij volgende uit-

drukking af voor de massa in funktie van de gemeten energie of snelheid :

C3)

In II 2.3 zullen wij hier dieper op ingaan en tevens het verband tussen energie-

sn massawaarden vdór sn na neutroneremissie bespreken.

Een eerste methode bestaat in het meten van de vliegtijd, dus van de snelheia,

van beide fissiefragmentan. Dit is de zogenaamde dubbele vliegtijdmeting.
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Nauwkeurige tijdsmetingen vereisen echter een grote afstand tussen de bron en

de deteKtor. Gezs grote afstand maakt terzelfdertijd de sterkte en de zwakte

van dsze methode uit, want hij zorgt voor zeer goede resolutie van de resulta-

ten maar ook voor een lage telsnelheid.

De meest gebruikte procedure is wel de dubbele energiemeting, waarbij de puls-

hoogten van coïncidente fissiefragmenten gsmetsn worden in diametraal tegenover

elkaar staande detektoren. Door de kleinere afstand detektor-bron is de tel-

snelheid aanzienlijk groter dan in het vorige geval. De massaresolutie is echter

minder goed. Deze methode is aangewezen voor de studie van reakties met een

geringe waarschijnlijkheid zoals de spontane fissis Czie II 2.2].

Verschillende kombinatias van deze twee basismethoden worden ook vermeld in de

literatuur, variërend van een enkelvoudigs energie-enkelvoudigs looptijdmeting

tot metingen van energie en looptijd van beide fragmenten. In sen door ons toe-

gepaste variante worden beide energieën gemeten, tezamen met het vlisgtijdsvsr-

schil van beide fragmenten (zie II 3.2].

'I

Naast de hierboven beschreven fysische meetmethodes voor de bepaling van de massa-

distributia van de fissiefragmenten vóór de uitzending van neutronen, worden ra-

diochemische methodes gebruikt voor het onderzoek van de massadistributie van de

fissieprodukten. De massaresolutie van de chemische metingen is doorgaans beter

dan deze bekomen met fysische methodes. Dit blijkt vooral uit de piek-vallei

verhouding, die bij radiochemische metingen meestal groter is dan bij Tysischs.

Het grote voordeel van de fysische methodes is echter dat zij korrelaties tussen

de energie en de massa van ds fragmenten mogelijk maken.
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2. SPONTANE FISSIE

2.1. Inleiding

De spontaan splitsende kernen bekleden een heel bijzondere plaats bij de studie

van het fissieproces. Dit spruit voort uit het feit dat in dit geval ds Kern

splitst vanuit zijn grondtoestand via tunneling door da fissiebarriêrs. De spon-

tane splitsing geschiedt dus bij excitatie-energie nul.

Spontane fissie werd nog niet waargenomen voor elementen lichter dan thorium.

Zijn waarschijnlijkheid neemt echter toe voor zwaardere elementen, cm uiteinde-

lijk het overheersend vervalproces te worden bij de allerzwaarsten. Meer nog,

c!e instabiliteit ten opzichte van spontane fissie is de belangrijkste begrenzing

voor het bestaan van zwaardere elementen dan tot nu toe bekend.

De energie- en massadistributies van de fissiefragmenten C-produktan] uitgezon-

den tijdens de spontane fissie werden bestudeerd voor sen ganse reeks elementen

gaande van 2^̂ (J tot 2^7Fm. De messt volledige studie dienaangaande werd uitge-

voerd door Unik e.a. (1973]. Hun voornaamste resultaten worden weergegeven in

Figuur II 1. De belangrijkste vaststellingen hierbij zijn de toenan.e van de

piek-vallei verhouding (m.a.w. meer symmetrische fissie] en het verzwakken van

de fijnstrukturen voor zwaardere kernen.

Bijzonder interessante gevallen van spontane fissis zijn elementen zoals 2t*°Pu,
2lf2Pu, 21*6Cm enz. Inderdaad, hetzelfde splitsend systeem kan ook door neutronen-

bombardement op het één neutron lichtere isotoop (hier dus 2 3 9Pu, 2l+1Pu, 2l|5Cm3

gevormd worden. Gezien het verschil in excitatieenergie tussen de splitsende

systemen 239Pu (n.. ,f] - 2lt0Pu Cs.f], 2tflPu (n,. ,f) - 21*2Pu (s. f] enz. ruim 8 MeVth th
bedraagt, kan de vergelijking van hun energie- en massakarakteristieken interes-

sante informatie opleveren betreffende de energetika van het fissieproces.

In de volgende hoofdstukken zullen wij ons vooral koncentreren op het splitsend

systeem 21t0Pu, waarvoor wij niet alleen de invloed van de excitatieenergie maar

ook. van de fissiekanalen zullen bestuderen. Tijdens een eerste reeks metingen

onderzoeken wij de energie- en massadistributie van de fissisfragmenten uitge-

zonden tijdens de spontane splitsing van 2 4 aPu. Deze splitsing geschiedt vol-

ledig vanuit de 0 + grondtoestand van deze kern. In de volgende paragrafen gs-

ven wij meer details over deze metingen.
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2.2. Meetprocedure

Omwille van de geringe tslsnelheid van de 2u°Pu Cs .f]-raaktie was de duDbele

energiemethode de aangewezen meetprocedure in dit geval. Figuur II 2 geeft een

schematisch overzicht van ds gebruikte meetopstelling. Fissiefragmenten uitge-

zonden door een dun 2u°Pu-laagje, geplaatst ir. net centrum van een vacuümkamer,

worden gedetakteerd in twee diametraal tegenover elkaar staande oppervlakte-

grenslaag detektoren van het type Ortec 80-20.00-100. Het 240Pu proefplaatje

werd geleverd door het C3IMM te Geel. Het werd bekomen door 93(jg/cm2 zser aan-

gerijkt 2"0PuF3 C9S.35 %
 2l*0Pu; 0.671 \ 239Pu;0.594 \ 2lflPus 0.368 '-. 2lt2PuJ

over een diameter van 20 mm op te dampen op een 20yg/cmz dunne poly-imide dra-

ger, dia transparant is voor fissiefragmentan.

Ondanks de gunstige meetgscmetrie vereiste de lage reaktiewaarschijnlijkheid

een meetperiode van meerdere weken. Om de detektoran ongevoelig te maken voor

temperatuurschommelingen werden zij afgekoeld tot ongeveer 0°C, waardoor zaer

stabiele meetvoorwsardan bekcmen werden. Deze stabiliteit werd gakontrolesrd

met behulp van de 2 3 5U Cnth<f)-reaktis.

Na versterking en codering worden ds pulshoogtaparan die overeenkomen met co£n-

cidente fissiefragmenten geregistreerd in een 128 x 128 kanalen tweedimensionale

analysator van het type Tridac, welke verbonden is met een IBM 370 komputsr.

De zo bekomen 21*°Pu pulshoogte spektra worden omgezet in kinetische anergis-dis-

tributias door gebruik te maken van de Schmitt en Neiler (1965) kalibratia-

methode voor oppervlakte-grenslaag datektoren. Uitgaande van het experimenteel

waargenomen lineair verband

la * a'm±) X± Cb (4)

tussen de energie E. van een geladen deeltje en zijn

massa m. en zijn gemeten pulshoogte X., stelden voormelde auteurs volgende be-

trskKingen op tussen de detektor-afhankelijke konstantan a, a', b, b' en de ge-

me tsn pulshoogte-piekposities P^, P. van de lichte resp. zware fissisfragmentan

a * b - a - a P j , b' CS]

0a konstanten A, A', B, B' zijn onafhankelijk van de gebruikte detektor maar spe-

cifiek voor iedere fissisreaKtis. Voor 235U Cn.. ,fJ bijvoorbeeld bepaalden Schmitt
LU



62.

e. a. C1965] volgende Maarden :

A * 30.9734; A' ' 0.04596; B * 87.8828; a' = 0.1345

Voor 239Pu Cn ,,f] zijn deze waarden CNeiler e.a., 1986]

A » 27.8854; A' ' 0.04106; B = 89.0064; B' = 0.1362

2.3. Analyse

De tijdens het splitsingsproces gevormde fragmentparen Cm *, v * E *] zenden

tijdens hun vlucht neutronen uit, zodat ieder fragment een massa m. en een ener-

gia E.overhoudt Ci 1,2]. Terrell C19S23 toonde aan dat volgend verband be-

staat tussen de energie- en massa-waarden voor en na neutronenemissie :

c •

i
(6]

m • v Cm *) C7]

Hierbij is v. Cm.*) het gemiddeld aantal neutronen uitgezonden door een fissie-

fragment met massa m *; de sterretjes duiden de waarden aan vóór de uitzending

van neutronen.

In het konkreet geval van 2k0Pu Cs.f] is echter de gedetailleerde v(m.'J-distri-

butie nog niet gekend, zodat wij een benadering moeten invoeren. Hierbij steu-

nen wij op de waargenomen eigenschap dat v[m * 3-distributies voor naburige ker-

nen nagenoeg dezelfde vorm hebben [Terrell 1965]. Daarom gebruiken wij voor on-

ze korrelaties de vCm.*]-waarden voor 239Pu tn.. ,f] bekomen door Milton en Fraser

i tn
C1966], na normalisatie. Hiertoe vermenigvuldigen wij deze vCm.*]-waarden met

2.17 , waarbij 2.17 en 2.371 het gemiddeld aantal uitgezonden fissieneutronen
2.371
voor 2If0Pu Cs.f] en 239Pu Cnth,f] zijn CMughabghab en Garber, 1973].

Om nu in de praktijk de energie- en massadistributies te berekenen uit de geme-

ten pulshoogte-paren (Xj, X2K gaan wij als volgt tewerk ;

Een aerste benadering voor de energie E. wordt bekomen door in C4] geschatte

2smi(j£°lde massa's voor de lichte en de zware fragmenten in te voeren. 0e be-

trekkingen C3] C6) en C7) leveren dan benaderende waarden voor m.* en E.*, als-

ook aen betere schatting voor m. welke terug in C4] ingevoerd wordt. Zo beko-
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men wij een betera benadering voor E., hetgeen op zijn beurt betere waarden

voor m * en E.* tot gevolg heeft. De eindwaarden voor m *, E * en m., E. wor-

den bekomen na konvergentie van de iteratie. Uit deze resultaten kunnen dan de

energie- en massadistributies bekomen worden en kunnen tevens energie-massa

korrelaties berekend worden.

2.4. Resultaten

De door ons bekomen massadistributie Cvöor neutronenemissie) van de

Cs.f]-fragmenten wordt gegeven in Figuur II 3b CWagemans e.a.j 1979). De ge-

middelde massa van de lichte en de zware fissiefragmenten is 100.3 resp. 139.7

amu met een absolute fout van ongeveer 1 amu, en de piek-vallei verhouding is

ongeveer 100. Een zeer duidelijke fijnstruktuur is bovendien aanwezig voor

massaparen £98,142}. Figuur II 3a toont de totale kinetische energiedistribu-

tie CE *) bekomen tijdens deze metingen. Deze kurve heeft een Gaussisch ver-

loop, eigen aan iedere grootheid die bepaald wordt door verschillende onafhan-

kelijke parameters. De gemiddelde totale kinetische energie Ë" * is 177.3 MeV,
t\

met een statistische fout van 0.2 MaV. 0e E *-waarden in functie van de massa
is

van het zware fragment worden gegeven in Figuur II 4. Hs>t algemeen verloop van

deze kromme is analoog als voor de 239Pu Cn ,f)-reaktie (zie figuur II 12).

Wij zullen nu onze bovenvermelde resultaten vergelijken met gepubliceerde ande-

re metingen. Qnza gemiddelde energie- en massa-waarden zijn in goede overeen-

stemming met de recentste resultaten, namelijk dig van Deruytter en Wegener-

Psnning £1973). Door de beters kwaliteit van ons proefplaatje en dank zij het

gebruik van gekoelde detektorsn, is onze massa-resolutie aanmerkelijk beter dan

ds hunne. Dit uit zich in een meer geprononceerde fijnstruktuur bij de massa-

paren C98, 142) en in sen tienmaal grotars piek-vallei verhouding. De toestand

is gans anders wat betreft de resultaten van Toraskar en Helkonian (1971]. Hun

totale kinetische energie- en massadistributiss wijken sterk af van onze resul-

taten, hetgeen mogelijk te wijten is aan een 252Cf-besmetting CPenning, 1973).

Een bevestiging van onze resultaten vinden wij bij Laidler en Srown C19S2), dis

ds massadistributie van de 2l+0Pu Cs.fJ-fragmenten na neutronen-emissie bepaal-

den langs radiochemische weg. De door ons in Figuur II 3a getoonde fijnstruk-

tuur is ook bij hen duidelijk aanwezig. Ten slotte zijn er nog de oudere me-

tingen \jan Mostovaya £1958), die kwalitatief in overeenstemming zijn met onze

resultaten. Wij zullen hierop terugkomen in II 5.2 bij de vergelijking met de

239Pu (nth.f) resultaten.

i
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3. DOOR THERMISCHE NEUTRONEN GEÏNDUCEERDE FISSIE

3.1. Inleiding

Sij door thermische neutronen geïnduceerde fissie krijgt het op deze manier ge-

vormd splitsend systeem een excitatie-energie gelijk aan de bxndingsenergie van

het neutron [5 a 7 fleV), daar de eigen Kinetische energie van het neutron

CO.0253 eV) verwaarloosbaar klein is. Talrijke metingen van de energie- sn

massadistributies van de door thermische neutronen geïnduceerde fissie in doel-

wit kernen met N * oneven zijn beschreven in de literatuur. De recentste en

meest systematische studie dienaangaande werd uitgevoerd door Unik e.a. C1973].

Oe door hen bekomen massadistributies worden gegeven in Figuur II 5. Hieruit

blijkt dat de asymmetrische fissie overheersend is sn dat slechts bij de aller-

zwaarsts kernen een beduidende .symmetrische fissis-kcmponent optreedt. Tevens

zijn fijnstrukturen aanwezig die verminderen voor de zwaardere kernen. Opmerke-

lijk is.ten slotte de stabiele positie van de zware fragmentsn-pieK.

Oe toestand is gans anders voor de N = even doelwit kamen, waarvoor praktisch

geen informatie beschikbaar is. Dit is te wijten aan hun zeer kleine a Cn*.!.'^"

waarden, die voor 231Pa en 237Np bijvoorbeeld slechts 20 mbarn bedraagt CWags-

mans e.a., 1977a en 1978). De studie van zulke splitsende systemen is interes-

sant omdat de splitsing hier onder de fissiedrempel gebeurt, maar bij een veel

hogere excitatie-energie dan in het geval van spontane fissie. Tevens bekomen

wij op die manier'informatie over de rol van ongepaarde nukleonen in het fissie-

proces.

Het meten van energie- en massadistributies voor kernen met zulke kleine

y Cn. ,f)-waarden gaat gepaard met specifieke moeilijkheden. Eerst en vooral

moet het gebruikte materiaal zeer aangerijkt zijn en volledig vrij van splijt-

bare onzuiverheden. Zo veroorzaakt bijvoorbeeld de aanwezigheid van 0.003 \
2 3 5U in een 237Np proefplaatje evenveel 2 3 5U (nth,f) als

 237Np Cnth,f] reak-

tiss. Verder moet de gebruikte neutronenbundel zeer thermisch en zeer intens

zijn om voldoende statistische nauwkeurigheid te bekomen bij zulke lage werk-

zame doorsneden. Zoals in I 3.1 vermeld werd, zijn zulke bundels beschikbaar in

het Instituut von Laue-Langevin te Grenoble. Daarom werden onze metingen van ce

energie- en massadistributie voor 231Pa Cn .,f] en 237Mp Cn..,f) uitgevoerd aan

de bundel IH 1 van de hoge flux reaktor aldaar. Deze bundel levert een ther-

mische flux van ongeveer 5.1D9 neutronen/cm2. De verhouding van het aantal ther-
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mische neutronen tot het aantal epi-thermische en snelle neutronen is er ongs-

veer 5.101*. Het dezelfde apparatuur bestudeerden wij ook de energie- en massa-

distributies voor de 2 3 SU (nth,f) en
 239Pu Cnth,f)-reakties, die als vergelijk-

ingsmateriaal dienden. Oe 235y [n ,f)-gegevens werden tevens gebruikt voor de

kalibratie van de andere metingen. Al deze metingen worden uitgebreid bespro-

ken in onze rapporten Asghar e.a. (1977, 1976).

3.2. Meetprocedure en analyse

Voor deze metingen gebruikten wij een verbeterde dubbele energiemethode, waar-

bij beide energieën gemeten worden tezamen met het vliegtijdsverschil tussen de

twee coïncidente fragmenten. Figuur II 6 geeft een schematisch overzicht van

de gebruikte meetopstelling. De fissiefragmenten worden gedetekteerd in twee

diametraal tegenover elkaar staande oppervlakte-grenslaag detektoren van het

type Ortec 25-300-50. Na versterking worden de pulshoogteparen die overeen-

stemmen met coïncidente fissiefragmenten, naar twee ADC's gestuurd. Het tijds-

verschil tussen deze fragmenten wordt omgezet in een pulshoogte en vervolgens

naar een derde AOC gezonden. 0e zo bekomen tripletten [Ej, E2. Atj worden op

een magneetband geschreven via een Multi-3 systeem, waarbij iedere parameter

2045 kanalen toegewezen krijgt.

In Tabel II 1 worden de eigenschappen van de gebruikte proefplaatjes geresu-

meerd, alsook het aantal geregistreerde fissiereakties. Het groot aantal

uraniumproefplaatjes is te wijten aan het_ fsit dat alle andere isotopen re-

latief t.o.v. 2 3 5U tn.. ,f) gemeten werden. Om korrekties zo klein mogelijk te

houden dienden de karakteristieken van het 235U-kalibratie-proefplaatje zo ver-

gelijkbaar mogelijk te zijn met deze van het te bestuderen isotoop.

Zoals bij de metingen van de spontane fissie CII 2.2) wordt ook hier de Schmitt

en Neiler kalibratiemethode gebruikt om de gemeten pulshoogtes om te zetten in

energieën. Daar voor 231Pa Cn.. ,f) en 237Np Cn. ,f) geen neutronenemissiekur-
tn uri

ves voorhanden zijn, kunnen wij hier slechts de zogenaamde provisionele massa's

p. berekenen die benaderend geJ

die gedefinieerd worden door :

p. berekenen die benaderend gelijk zijn aan de massa's vóór neutronenemissie en

A E 2

sn C3)

Aan de hand van vergelijkingen CD - C8) kunnen wij volgend eenvoudig verband



TABEL II I EIGENSCHAPPEN VAN DE GEBRUIKTE PROEFPLAATJES

ELEMENT

U

Np

U

Pa

U

Pu

U

ISOTOOP

nat.

237

235

231

nat.

239

235

CHEMISCHE

VORM

UFi,

Np-hydroxide

UF„
PaO2

u3o8

PuF3

u3o8

DRAGER

Vyns

Vyns

Vyns

Ni

Ni

Vyns

Vyns

BEREIDINGSMETHODE

Opdamping

Sproeiing

Opdamping

Opdamping

Opdamping

Opdamping

Sproeiing

ISOTOPISCHE

SAMENSTELLING

nat. U

ultra puur

<4 ppm 238Pu

>97 % 2 3 5U

>99.9 % 2 3 1Pa

nat. U

>99 % 239Pu

>99 % 2 3 5U

DIKTE

49

107

5

35

45

2.3

7.4

AANTAL

REAKTIES

> 106

128000

>106

56000

> 106

3.6 106

>106
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Figuur II 7 Illustratie van het koherentiekriterium

6C » (At) - (At) . De tijdsresolutie is 50 psec/kan.



tussen de provisionele massa u en de massa voor neutronenemissie m* bereKenen

A - u.
1 * 5

Ci ' 1,2] C9)

72.

met

5 =
1 + V2/1ÏI2

1 C1Q)

Oaar 5 zser Klein is blijkt meteen dat m * * u..

Tot nu toe hebben wij nog geen gebruik gemaakt van de derde parameter, name-

lijk het looptijdsverschil At tussen beide fissiefragmenten. In deze para-

graaf zullen wij uiteenzetten hoe gestrooide of onnauwkeurig gemeten fissie-

fragmenten kunnen geëlimineerd worden met behulp van dezs At CSignarbisux

e.a., 1967], Als wij vertrekken van een symmetrische meetopstelling , dan is

ds afstand CL] tussen het proefplaatje en detektor 1 gelijk aan de afstand

tusssn het proefplaatje en detektor 2. Het looptijdsverschil tussen beide

fissiefragmenten wordt dan gegeven door :

CAt]
ber.

fi - 1 « .k f Sü _ EL2.]
\yi v2 *2 |_ Ej E2J

C11)

•aar in eersts benadering m. * u. bekomen wij, rekening houdend met betrek-

king C8] :

ber

E 2 -

CEJ + E2)
(12]

De vergelijking van dit berekend looptijdsverscnil met de overeenkomstige ge-

meten waarde is een gsschikte koherentie-tast voor de meetresultaten. In de

praktijk berekenen wij het verschil 5t = (At], - CAtJ , hetgeen voor onze
OSJT SXp

metingen grafisch voorgesteld wordt in Figuur II 7. De zeer goede tijdsreso-

lutie in deze metingen leidt tot een smalle St-distributie CFWHM « 0.3 - 0.4 ns]
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TABEL II 2 SAMENVATTING VAN 1)E BELANGRIJKSTE PARAMETERS VAN DE GEMETEN ENERGIE- EN MASSA-DISTRIBUTIES

REAKTIE

Z31Pa ( n f )

237Np (n .f]

2 3 5U (n .f)

239Pu (n .f)

E R (MeV)

164.B

170.7

171.0

176.0

V

166

172

172

177

(MeV)

.5

.4

.7

.9

\

9

12

10

11

(MeV)

.2

.4

.7

.8

Ë. (MeV)

99.2

99.7

100.4

102.D

4

6

5

5

(MeV)

.8

.5

.1

.8

h

65

70

70

73

(MeV)

.6

.7

.6

.9

\

6

8

7

8

(MeV)

.3

.5

.6

.5

•4-

16.

15.

21.

19.

0

3

8

6

Ë S F
EK

14.

14.

20.

18.

(MeV)

B"

1*

6*

6*

Verbeterd voor neutronenemissie Cv = 2.44 voor 2 3 1Pa, 2 3 7Np, 2 3 5U)

REACTIE

2 3 1Pa tnt .f)
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Het Koherentiekriterium bestaat nu uit het plaatsen van een venster op deze

distributie, zodanig dat CEj, Ej, At)-waarden waarvoor At binnen dit venster

valt, als goed aangenomen worden. De gegevens die buiten dit venster vallen

worden verworpen. Alhoewel net aantal verworpen gegevens zeer Klein is CO.1 -

0.2 % ) , is het effekt op het symmetrisch gebied en op de uiterste flanken van

de massadistributie aanzienlijk. Het is inderdaad logisch dat zulke bacKgrounü

relatief de grootste invloed heeft op gebieden met laga telsnelheid.

3.3. Resultaten en bespreking

In Tabel II 2 vatten wij de belangrijkste parameters van de door ons gemeten

anergis- en massadistributies samen. Ouidelijkheidshalve werden de energie-

en massaresultaten gescheiden. Al de vermelde massagegevens slaan op de pro-

visionele massa's, en de massaresolutie is ongeveer 3 amu. 0e absolute fout

op de gemiddelde lichte en zware fragmenten \i. en u^ is ongeveer 1 amu. Daar

de metingen echter paarsgewijs uitgevoerd werden, kunnen wij voor de vergelij-

kingen 231Pa - 2 3 5U, 237Np - 2 3 5U en 239Pu - 2 3 SU de relatieve fout gebruiken,

die een grootte-orde kleiner is. Dit geldt ook voor de kinetische energieën,

waarop de absolute fout 1.S a 2 MeV is.

Onze resultaten voor de 2 3 SU Cn.. ,f]-reaktie zijn in goede overeenstemming met

de recentste soortgelijke metingen CUnik e.a., 1973; Signarbieux e.a., 1967 en

Schmitt e.a., 19SS). Oezs voor 239Pu (n ,f) zijn vergelijkbaar met de resulta-

ten van Unik e.a. C1973J. Voor wat 231Pa Cn.. jf] en 237Np Cn.. ,f] betreft is
th th

geen rechtstreekse vergelijking met andere gegevens mogelijk, daar onze resulta-

ten de eersten van die aard zijn. Een indirekte vergelijking is echter mogelijk

met de resultaten van Bennett en Stein C1967), die de energie- en massadistri-

buties van door Csnelle) reaktor-neutronen in 231Pa en 237Np geïnduceerde fissie

bestudeerden met behulp van dubbele energiemetingen. Binnen de experimentels

fouten zijn hun gemiddelde massa's in overeenstemming met de onze. De door hen

gemeten massadistributies zijn echter struktuurloos en vertonen andere piek-

opbrengsten dan de onze.
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Figuur II 8 Verloop van de gemiddelde massa van de lichte en van de zware

fissiefragmenten in funktie van de massa van de splitsende

kern (A-) .
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Qok de respektieve Ë..-waarden stemmen overeen binnen de experimentele fouten.

Wij zullen nu onze in Tabel II 2 gegeven resultaten in detail bespreken, be-

halve wat de Ë„-waarden betreft die in II 5 behandeld worden. Oe bekomen AE,,-
i\ IN

waarden [dit is het verschil tussen de maximale waarde van de gemiddelde ki-

netische energie en zijn waarde in- het geval van symmetrische fissie) latsn

sen belangrijke vaststelling toe. Deze waarden zijn inderdaad 4-5 MeV kiei-

ner voor de oneven-oneven splitsende systemen 232Pa en 23SNp dan voor de

even-even splitsende systemen 2 3 6U en 2-'i0Pu. In termen van een eenvoudig

modal van rakende sferen, wordt de gemiddelde totale kinetische energie van

de fissiefragmenten bepaald door hun coulomb-afstoting :

» waarbij D de afstand voorstelt tussen de middelpun-

ten van beide fragmenten op het ogenblik van de splitsing. Positieve AE -

waarden betekenen dan dat G steeds groter is voor symmetrische fissie dan voor

asymmetrische fissis. üe kleinere AE -waarden voor oneven-oneven splitsende

systemen wijzen erop dat deze systemen meer vervormd zijn CD groter! dan de

even-even splitsende systemen.

Tabel II 2 laat nog een andere belangrijke vaststelling toe. namelijk het onge-

veer konstant blijven van de gemiddelde massa van het zware fragment, dit zowel

voor de evBn-even als voor de oneven-oneven splitsende'systemen. De gemiddelde

massa van het lichte fragment daarentegen neemt lineair toe met de massa van de

splitsende kern. Oit wordt duidelijk geïllustreerd in Figuur II 8. Deze opmer-

kelijke stabiliteit van u_ is waarschijnlijk te wijten aan de invloed van de

energetisch bevoordeelde gesloten proton (Z * 50) en gesloten neutron CN * 32]

schillen die in dit gebied voorkomen.

Een ander interessant resultaat zijn de gemeten piek-vallei verhoudingen in de

massadistributie. 0e door CP/V] N Q R aangeduide waarden zijn onze meetresulta-

ten verbeterd voor de experimentele resolutie. Voor 237Np Cn.. ,f] werd boven-
tn

dien aen aanvullende meting uitgevoerd in het ILL, om P/V te bepalen langs ra-

diochemische weg (Thierens s.a., 1379). Deze radiochemische waarde is in

goede overeenstemming met het resultaat van onze dubbele energie-metingen. De

waarde voor 231Pa (n,.,f) tenslotte is de grootste P/V-verhouding die tot heden

gevonden werd. Oezs grote waarde wijst erop dat symmetrische fissie zo goed

als onbestaande is in het geval van 231Pa Cnt. ,f).
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In Figuur II 9 warden de totale kinetische energiedistributie en de provisi-

. onele massadistributie van de 2 3 SU (n.. ,f]-fragmenten grafisch voorgesteld.

Ds kinetische energie-distributie heeft het gekende gaussisch verloop, ter-

wijl de massadistributie duidelijke fijnstrukturen vertoont bij massaparen

C102,134], £97,1393 en (92,144). De provisionele massadistributies voor
239Pu C/r ,_,f J sn 2 3 7Np Cn.. ,f] worden met de overeenkomstige 2 3 SU Cn,. ,f]-tn tn tn
distributie vergeleken in Figuur II 10. In deze figuur worden tevens onze
2 3 1Pa Cn. .,f]-resultaten vergeleken met de massadistributie voor de 229Th

tn
Cnth.f]-reaktie CUnik e.a., 1973], die het naburigste even-even splitsend

systeem vormt. Telkens wordt enkel de zware fragmenten-piek getoond. In al

dezs gevallen zijn min of meer uitgesproken fijnstrukturen aanwezig, met een

periodiciteit van ongeveer 2.5 amu voor de oneven-oneven en van ongeveer 5

smu voor de even-even splitsende systemen. Voor de even-even systemen wer-

den dsze fijnstrukturen reeds vroeger waargenomen Czie bij voorbeeld Unik

e.a., 1973 en Clerc e.a., 1975]. Zij zijn te wijten aan de preferentiële

vorming van fissiefragmenten met een even aantal kernladingen.

Door de protonen-parihgsenergie zijn zulke fragmenten met een even aantal pro-

tonen inderiaad energetisch bevoordeeld. De periodiciteit van ongeveer 5 amu

wordt verklaard door het feit dat de massa van het stabielste fragment beho-

rend bij een gegeven Z-waarde, met ongeveer 5 amu verandert voor een unitaire

ladingsverandering. Naast dit paringseffekt kunnen eventueel ook nog schillen-

affekten optreden, die er al dan niet mee samenvallen.

Wat de oneven-oneven splitsende systemen betreft tonen onze resultaten voor

hat esrst duidelijk de aanwezigheid van dergelijke fijnstrukturen aan. Hun

amplitude is echter zwakker dan in het geval van even-even splitsende syste-

man, sn hun pariodiciteit is ongeveer 2.5 amu. Dit kunnen wij als volgt ver-

klaren. In hat geval van even-even splitsende systemen kunnen er enkel frag-

mentenparen met even-even Z of onevsn-oneven Z gevormd worden. Bij oneven-

oneven systemen daarentegen kunnen enkel fragmentenparen met even-oneven Z

of onaven-even Z gevormd worden. Dit verklaart onmiddellijk de faktor twee

verschil in periodiciteit vergeleken met de even-sven splitsende systemen.

Hat verschil in amplitude wordt verklaard door het feit dat bij oneven-oneven

splitsende 3ystemen slechts één van beide fissiefragmenten terzelfdertijd een

aven aantal protonen kan hebben, daar waar bij even-even splitsende systemen

dit affakt versterkt wordt omdat beide fragmenten terzelfdertijd een even aan-

tal protonen kunnen hebban. Ook hier kunnen eventueel schilleneffekten optre-

dan, al dan niat samenvallend met dsze paringseffekten (Asghar e.a., 1977].
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In Figuur II 11 wordt het verloop van de gemiddelde kinetische energie van sén

enkel fissiafragment in funktie van zijn provisionele massa vergeleKen voor

231 P a ) 235^ 237Np s n 239pu (n ,f). Deze figuur toont duidelijk aan dat de

Kinetische anergie van het lichte fragment ongeveer konstant blijft sn onaf-

hankelijk is van de massaverdeling.

Voor tiezslfas splitsende systemen wordt het verloop van de gemiddelde totale

kinetische energie in funktie van de provisionele massa van het zware fragment

gegeven in Figuur II 12. Deze laatste kurven geven een goed beeld van de AE -

waarden. Zij tonen zeer duidelijk de drastische vermindering aan van de ge-

middelde kinetische energie voor symmetrische massaverdelingen. Tevens wijzen

zij op sen maximals kinetische energie voor asymmetrische fissie leidend tot

zware fragmenten met massa ="132, overeenstemmend met de energetisch begunstig-

de gesloten Z * 50 en N » 82 schillen. Zowel voor de even-even als voor de

oneven-oneven splitsende systemen verlopen de Ê., Cu-J -kurven ongeveer evenwij-

dig voor massa's zwaarder dan 135. De helling van deze kurven in dit gebied

is bovendien gelijklopend met deze van de beschikbare energie in funktie van

y_ [Vandenbosch en Huizenga, 19735. Dit wijst erop dat voor zulke zeer asymme-

trische massa-vsrdelingsn zuiver energetische beperkingen bepalend worden.

Inderdaad, voor een gegeven massa-verdeling wordt ds reaktie Q-waarde gegeven

door 0 '... * c , dit is de som van de totale kinetische energie en de to-
fs. exc

tale overblijvende excitatie-energie overeenkomend met deze welbepaalde massa-

verdeling. Voor splitsingen met grote kinetische energie is E„
ft,

dikwijls bijna gelijk aan Q, zodanig dat slechts enkele MeV overblijven voor

interne excitatie. Het hierboven vermelde evenwijdig verloop van de E„ Cv-3-
z. ,

kurven is dus gewoon een gevolg van het feit dat 0 aen bovengrens is voor E.,
is

Oi'1" effekt kunnen wij nog illustreren, gebruikmakend van de konstantheid van

de kinetische energie van het lichte fissiefragment CE. ] en zijn onafhankelijk-

heid van de massa-verdeling. Via een venster op E. kunnen wij dus fissiereak-

ties uitkiezen dia ongeveer dezelfde excitatie-energie hebben voor alle massa-

verdelingen. Als wij dan dit venster zodanig kiezen dat enkel fissie-reakties

met zo groot mogelijke kinetische energie Cdus zeer kleine excitatie-energie]

geselektioneerd worden, zal in deze gevallen omzeggens geen energie meer be-

schikbaar zijn voor interne excitaties. Strukturen ten gevolge van protonen-

paring of van schillen-effskten zullan dus zeer uitgesproken zijn in zulke ge-

vallen. Dit wordt duidelijk bevestigd in Figuur II 13, waar de 2 3 3U (n ,f]
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4. DOOR RESONANTIE- EN SNELLE NEUTRONEN GEÏNDUCEERDE FISSIE

4.1. Inleiding

3ij door resonantie- en snelle neutronen geïnduceerde fissie ontvangt de be-

schoten Ksrn, naast da bindingsenergie van het neutron [5-7 MeV), ook nog diens

kinetische energie (enkele aV tot enkele MeV] . In het geval van rssonantier.eu-

tronen kunnen bovendien spineffekten optreden. Inderdaad, bij het beschieten

van een kern [spin IJ met zogenaamde s-neutronen [2, = 0), worden samengestelde

kernen met spin J = I ± 1/2 gevormd. Zoals uiteengezet in I 2 geeft dit aan-

leiding tot een ganse rseks goed gescheiden resonanties, voornamelijk in het

eV-gebied, met spin I + 1/2 of I - 1/2. De studie van de energie- en massa-

distributies voor verschillende resonanties geeft ons dus de mogelijkheid de

invloed hierop van de resanantiespins en/of van de fissiekanalen Czie I 2.2}

na te gaan. Kleine effekten kunnen inderdaad verwacht worden door het feit

dat de symmetrie-eigenschappen van de transitietoestanden kunnen verschillen.

Transitietoestanden die overeenkomen met oktupoolvibraties bij voorbeeld zijn

minder symmetrisch dan toestanden die overeenkomen met kwadrupool-vibraties.

Dit kan zich dan uiten in verschillende piek-vallei verhoudingen in de massa-

distrioutie, hetgeen op zijn beurt invloed heeft op de totale kinetische ener-

gie.

Tot nu toe is echter weinig informatie beschikbaar over de eigenschappen van

de energie- en massadistributies in het resonantiegebied.

De interpretatie hiervan wordt dan nog bemoeilijkt door een onvoldoende kennis

van de resonantiespins. Aan dit laatste werd onlangs verholpen voor 2 3 5u door

de nauwkeurige spinbepalingen van Moore e.a. [1978]. • Oaar bovendien eventuele

veranderingen van de massadistributie van resonantie tot resonantie van belang

zijn voor snelle reaktor-berekeningen, werd beslist een meetapparatuur voor

dit soort onderzoek op te bouwen aan de lineaire versneller van het C3MM te

Gael. Met deze apparatuur werden de energie- en massadistributies voor in

2 3 5U en 23-Pu geïnduceerde resonanties bestudeerd. Vooral het geval 239Pu

Cn,f] is bijzonder interessant, omdat de hier gevormde J = 0 en J = 1 resonan-

ties kunnen vergeleken worden met ds in II 2 bestudeerde spontane fissie van

2 4 0Pu, die volledig via de J = 0 grondtoestand geschiedt. Het groot verschil

in excitatie-energie tussen de grondtoestand en deze resonanties [5-7 FieV)

laat tevens toe informatie te bekomen over de dynamika van het fissieproces.
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4.2. Meetprocedure en analyse

De metingen werden uitgevoerd aan een 3 m looppad van de lineaire versneller,

om ook voor kleinere resonanties sen bevredigende telsnelheid te bekomen.

De gebruikte meetopstelling [Figuur II 14] is grotanGsels dezelfas als ds in

II 2.2 beschreven apparacuur voor de stucie van de spontane fissia van 2L+0Pu.

In plaats van paren gegevens (Ej, E2) worden nu echter triplettan CEj, E2, t)

gevormd, waarbij t de looptijd van het interagerend neutron is. Deze triplet-

ten worden dan in 128 x 12S x 64 kanalen gestockeerd op een 20 bit EMI mag-

neetband. Dit betekent dat gekorrelserde paren fissiefragmenten (Ei, E2] ter-

zelfder tijd gestockeerd worden voor 64 verschillende neutronen-energieën.

Daar de EMI magneetband niet kompatibel is met de IEM 370 komputer van net

C3IMM, wordt een 13 K Tridac geheugenblok gebruikt als buffer. Via sen venstar

op t worden dan de (£1, Ej)-gegevens, dia overeenkomen met één enkele neutronen-

looptijd t. of met een tijdsinterval t.-t., gaselaktioneard en gstransfsraard

naar de ISN 370.

De [Ej, E2]-gegevens worden dan voor laders neutronanenergie Cof energia-inter-

val] afzonderlijk geanalyseerd. Deza analyse gebeurt op dezelfde maniar als

beschreven in II 2.3, met dien verstande dat telkens de gepaste vCm.*3-waarden

gebruikt worden. Hierbij moet uiteraard ook rekening gehouden werden met de

afhankelijkheid van v van da neutronen-energie.

4.3. Resultaten en bespreking

Een eerste resks metingsn werd uitgevoerd op 2 3 5U, waarbij de resonanties bij

8.3 eV [J * 4] en bij 12.4 eV CJ « 3] bestudeerd werden, tezamen met het ener-

giegebied van 10 tot 300 keV [Wagemans e.a., 1977b]. Twes onafhankelijke me-

tingen werden uitgevoerd met verschillende proefplaatjes en detektoren, mat

het doel de betrouwbaarheid van de meetapparatuur en de reproduceerbaarheid

van de resultaten te onderzoeken. Het eerste proefplaatje bestond uit

80 ug/cm2 235UFit C97.7 % aanrijking], opgedampt op een met 20 ug/cm
2 goud

beaekte vyns-drager (30 yg/cm2j. 3iJ het tweede plaatje was 44 ug/cm2 235UFi,

opgedampt op beide vlakken van een gelijkaardige drager. In beide gavallen

werkte de linac bij sen repetitiefrekwentie van 600 Hz en een pulsbreedte van

22 ns.
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Figuur II 15 toont sen typisch (Ep E2J-speKtrum voor een welbepaalde neu-

tronen-gnergis, beKomen tijdens deze metingen. In Figuur II 16 worden de

totale Kinetische energie- en massadistributies uitgezet in funktie van de

energie van het invallend neutron. Hieruit blijkt duidelijk dat er in het

energiegebied van 10 tot 300 keV geen aanzienlijke verschillen optreden.

Figuur II 17 tsn slotre toont de gemiddelde totale kinetische energieën be-

komen tijdens de twee bovenvermelde metingen. De aangeduide fouten zijn zui-

ver statistisch. Uic deze figuur blijkt de zeer goede reproduceerbaarheid

van onze resultaten. Dak de goede overeenkomst met de recente gegevens van

Trochon e.a. C197S) is betekenisvol.

Wat da resonanties betreft werdan gsen beduidende verschillen waargenomen.

Ket fait dat slechts twee - zij het dan intense - resonanties bestudeerd

werden laat geen verstrekkende konklusies toe. Samen met de resultaten van

onze vroegere metingen van de kinetische energie van de fissiefragmenten voor

een twintigtal 23SU-resonantiss in het neutronen-energiegebied 1-23 eV CWeig-

mann e.a., 1975], laten deze metingen toch toe te besluiten dat eventuele fluk-

taties van E., van resonantie tot resonantie gering zijn, en alleszins kleiner

dan 1 %.

£en tweede serie metingen werd uitgevoerd op 2 3 9Pu, waarbij wij ons ditmaal

koncantresrdsn op het resonantiegebied. 239Pu Cn,f] is inderdaad een geschik-

ts rsaktis voor de studie van resonantie-effekten, omdat hier de splitsing

via J » 0 en J * 1 kanalen geschiedt cxe ongeveer 1 MeV verschil in excitatie-

energie hebben (ten opzichte van de hoogte van de fissiebarrière).

Bij aen serste meetcyclus werd een tamelijk groot 239Pu-proefplaatje gebruikt.

Ongeveer 40 ug/cm2 239Pu-oxide werd over een diameter van 60 mm gesproeid op

aan 50 ug/cm2 vyns drager, die bedekt was met 20 ug/cm2 goud. De kwaliteit

van dit proefplaatje was niet zeer goed, hetgeen leidde tot vrij kleine waar-

den voor de piek-vallei verhouding in de massadistributie (P/V " 153. Met

behulp van dit proefplaatje werden een twintigtal resonanties tussen 1 en 100

eV bestudeerd. De repetitiefrekwentie van de linac was 400 Hz bij een puls-

braedta van 11 ns. Hun energis-kalibratie geschiedde via de 239Pu Cn..,f3-
*»n

reaktia, waarbij sen linac-repetitiefrekwentie van 100 Hz gebruikt werd. De

resultaten van deze meting worden geresumeerd in Tabel II 3. Hieruit blijkt

dat de gemiddelde massa van de lichte en zware fissiefragmentsn Konstant blijft

van resonantie tot resonantie. De piek-vallei verhouding is te sterk door
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Figuur II 17 Gemiddelde totale kinetische energie voor 2 3 5U (n,f) in

funknie van de neutronen-energie. x stellen onze metingen

voor en + zijn de resultaten van Trochon e.a.



TABEL II 3 NUMERIEKE GEGEVENS VOOR DE 239Pu-RESONANTIES

(MeV) V
7

10

11

14

14

15,

17.

2S.

32.

41.

47.

SO

57.

59.

68

75

85

.82

.93

.89

.311

.saJ

.46

.66

.24

,31

,53]

6
a]

44

22
a)

a]

a]

1

•

1

1

0

1

1

0

1

0

• 1

0

1

1

1

(0)

i?a

178

178

178

178

17a,

177,

178,

177.

177.

178.

178.

178.

178.

177.

178.

.13

.00

.06

.06

.01

.10

.93

,21

,97

79

06

02

00

04

99

26

± 0

± 0

± 0

i 0

± 0

± 0

± a,

+ 0,

+ 0,

i 0,

± 0.

± 0.

+ 0.

± 0.

± 0.

± 0.

.07b]

.07

.13

.09

.18

.13

.15

.15

.10

,21

13

,14

,19

10

12

12

100

100

100

100

100

100,

100.

100,

100,

100.

100.

100.

100.

100.

100,

100.

.74

.85

.94

.79

.73

.84

.78

,88

,77

,97

91

83

99

87

64

76

139.26

139.15

139.06

139.21

133.27

139.16

139.22

139.12

139.23

139.03

139.09

139.17

13S.01

139.13

139.36

139.24

J

91.

aj slecht gescheiden resonanties; ei e aangegeven spin is deze van de

dominerende resonantie.

b) statistische fout.
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background en resalutieeffektan beïnvloed om de waarneming van kleine fluktua-

ties mogelijk te maken. Wat de gemiddelde totale kinetische snergie betreft

zijn kleine verschillen van resonantie tot resonantie merkbaar. Deze schijnen

echter niet gekorrelesrd te zijn met de resonantiespins, waarvoor de recentste

waardan van Derrien e.a. (1974) aangenomen werden. Als wij bovendien het ge-

wogen gemiadelda van E* berekenen voor alke spingrcep, vindsn wij :

S* (J ' 0] * 177.39 MeV en Ë* CJ
IN IN

178.0+ HeV

Dit gelijke resultaat voor beide spingroepen is ogenschijnlijk in tegenstrijd

met ds konklusias van Melkonian en Mehta C19BS], die een verschil van 0.7 %

vooropsteldan. Hun konklusies waren echter gebaseerd op de in 1965 aanvaarde

spinwaarden. Als wij achter ook voor hun gegsvens het gewogen gemiddelde van

E* berekenen voor elke spingroep, gebruikmakend van de spinwaarden van Derrien

a.a. (1974), dan bekomen wij volgende gemiddelde pulshoogtes :

ph" CJ - 0] = 311.91 en "ph" (J • 1) - 311.89

Na normalizatie wordt dit Ë* CJ - 0] » 178.0 MeV en i* (J = 1) - 178.01 MeV

zodat ook nier ds S*-waarden voor bside spingroepsn volstrekt gelijk zijn.

Dit roept natuurlijk onmiddellijk de vraag op van de betrouwbaarheid van de

spinwaarden voor 2 3 9Pu, aangezien tegengestelde konklusies bekomen worden al

naar gelang Ca gsbruikts J-waarden. In dit verband is de stellingname van

Keywortn (1973) op de recente konferentis over nukleaire metingen te Harwell

belangrijk. Zijns inziens zijn inderdaad 20 \ van de spinbepalingen voor
239Pu foutief.

Onze verdere metingen op 239Pu werden uitgevoerd met een kleiner proefplaatje

van hoge kwaliteit, bestaande uit SS yg/cm2 239PuF3 opgsdsmpt over een diame-

ter van 20 mm op een 20 ug/cm2 poly-imide drager. Deze karakteristieken zijn

zser vergelijkbaar met dia van het in II 2 gebruikte 2"*°Pu proefplaatje. Daar

daze 239Pu Cn.f)-metingen bestemd waren om vergeleken te worden met de sponta-

ne fissis-resultaten voor 2l*°Pu, werden in beide gevallen dezelfde detsktorsn

en dezslfde meetketsns gebruikt. Deze metingsn bestreken het neutronen-ener-

giegebied van 0.01 tot ongeveer 50 sV, waarvoor het looptijdspektrum getoond

wordt in Figuur II 13. Om zulke lage energieën ta kunnen bereiken was een

repetitiefrskwentie van 100 Hz vereist. Hierbij werd een linac-pulsbreedte
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van 2 \xs gebruikt. Figuur II 19 toont de massa-distributies voor het ther-

misch gebied en voor de intense 0.296 eV resonantie. Globaal zijn beide

distributies vergelijkbaar. Wat de fijnstrukturen betreft zijn er nochtans

verschillen merkbaar. De uitgesproken fijnstruktuur in de thermische kurve

bij massaparen [93, 142) is minder duidelijk bij de 0.296 eV resonantie; de

kleine fluktuaties aan ce top van deze resonantie zijn waarschijnlijk zuiver

statistisch. De belangrijkste numerieke resultaten van deze metingen worden

gegeven in Tabel II 4. Hieruit blijkt eens te meer de konstantheid van de ge-

TABEL II 4 NUMERIEKE RESULTATEN VOOR DE LAAG-ENERGETISCHE FISSIE 2 3 9Pu (n,f)

E (eV) E* (MeV)
n Js.

P/V n* (amu) (amu)

0.0253 176.1 ± 0.1

0.296 177.7 ± 0 . 1

5 - 5 0 178.0 ± 0.2

a]
2 7 + 4 100.44 139.56

3 4 + 4 100.36 139.54

50 + 13 100.31 139.59

a) statistische fout

middelde massa's m* sn m*. De gemiddelde totale kinetische energie Ë* in het

neutronen-energiegebisd 5-50 eV is dezelfde als de thermische waardes in bei-

de gevallen hebben wij te doen mBt een mengsel van J s 0 en J • 1 toestanden.

Voor de 0.296 eV resonantie daarentegen bekomen wij een iets kleinere Ë*-

waarde. Een analoge meting uitgevoerd met het grotere 239PuÜ2-proefplaatje

leverde Ë* « 178.1 MeV op met thermische neutronen en 178.0 MeV voor zowel de

0.296 eV resonantie als voor het energiegebied 5-50 eV. Deze resultaten zijn

in tegenstrijd met deze van Toraskar en Melkonian [1971), die een [0.75 ± 0.05]

MeV grotere kinetische snergie vonden voor de 0.296 eV resonantie dan voor de

fissie met sub-thermische neutronen. In tegenstelling tot onze experimenten

werden hun metingen niet terzelfder tijd uitgevoerd voor beide neutronen-ener-

gieën, hetgeen onmiddellijk ds vraag doet rijzen van de stabiliteit van hun

meetapparatuur. Ook het feit dat het verschil in E* tussen de metingen met
IN

sub-thermische en met resonantie-neutronen in gelijke mate verdeeld wordt
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tussen het lichte en het zware fragment, wijst op sen mogelijke verschuiving

van de kalibratie in het geval van Toraskar en Melkonian C1971).

Voor de piek-vallei verhouding ten slotte zijn verschillen merkbaar, in het

bijzonder tussen de 0.296 eV resonantie en de thermische waarde. De door ons

bekomen grotere P/V-waarde voor de Q.29S sV resonantie is kwalitatief in over-

eenstemming met de radio-chemische bepalingen van Regier e.a. [1960), Van

Assche e.a. (1973) en Kaiser en von Gunthen [1973). Kwantitatief is het door

ons waargenomen effekt kleiner, hetgeen te wijten is aan de geringere nauwkeurig-

heid van onze meetmethode in het symmetrische gebied. De interpretatie van de-

ze kleine verschillen voor de 0.296 eV resonantie wordt eens ts meer bemoeilijkt

door tegenstrijdige spinbepalingen voor deze resonantie Czie bij voorbeeld

Wagemans en Deruytter, 1973) . Een zaak staat echter vast : in tegenstelling tot

de thermische resultaten die bestaan uit een mengeling van J « 0 en J • 1 toe-

standen, worden de gegevens voor de 0.296 eV resonantie hoofdzakelijk door één

van deze spins [waarschijnlijk J • 1) bepaald. Dit wijst dus op een mogelijke

spin-afhankelijkheid van de P/V-verhouding. Wij zullen hierop terugkomen in

IV 1 bij de uitgebreide bespreking van de invloed van de fissiekanalan op de

door resonantie-neutronen geïnduceerde fissis.
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De invloed van de excitatie-energie van een splitsend systeem op de energis-

sn massadistributie van de fissiefragmenten werd reeds veelvuldig bestudeerd.

Hierbij werden doelwit-kernen beschoten met projeKtielen van zeer verschillen-

de energie; in sommige gevallen werden de resultaten ook vergeleken met deze

van spontane fissie-metingen. Enkele typische voorbeelden van dergelijke me-

tingen zijn deze van Flynn en Glendenin C1970) voor door neutronen geïnduceer-

de fissie, van Lachkar e.a. (1975) voor door deuteronsn geïnduceerde fissis,

van Jacobs e.a. (19795 voor fotofissie en van Deruytter en Wegener-Penning

(1973) voor spontane fissie. Enkele algemene vaststellingen zijn de relatie-

ve ongevoeligheid van E,, aan de excitatie-energie, evenals sen drastische toe-

name van de symmetrische fissie komponent met stijgende excitatie-energie.

Zoals wij in 5.2 zullen aantonen worden deze waarnemingen ook in onze metingen

bevestigd.

Een andere belangrijke algemene eigenschap is het reeds in 1959 üoor Terrell

waargenomen lineair verband tussen Ë* en Z V A 1 / 3 voor even-even splitsende sys-

temen. Deze empirische wet, die onlangs nog bevestigd werd door de metingen

van Unik e.a. (1973), kan kwalitatief verklaard worden met het in II 3.3 reeds

vermelde rakende sferen model. In dit model wordt de kinetische energie immers

bepaald door de coulomb-afstoting :

welks uitdrukking in het geval van symmetrische fissie herleid wordt tot
i* ' a Z2/A!/3.

IN

Onze in II 3 bekomen resultaten laten toe de eventuele geldigheid van deze wet

voor oneven-oneven splitsende systemen na ta gaan. In Figuur II 20 worden on-

ze resultaten afgebeeld tezamen met de rechte gefit door de gegevens van Unik

e.a. (1973J. Onze resultaten voor fissie boven de drempel, 2 3 5U (n . ,f) en
239Pu (n.. .f), liggen op deze lijn of een weinig erboven. Al onze resultaten

voor fissie onder de drempel 2I»0Pu (s.f), 231Pa en 237Np (n ,fJdaarentegen

liggen onder deze lijn, welke nochtans binnen hun absolute fout ligt. Ook

de meeste spontane fissie-resultaten van Unik e.a. (1973) liggen onder deze

rechte. Het gelijke gedrag van de spontane fissiegegevens sn van de 231Pa

j
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(n ,f) en 237Np Cn ,f) resultaten onderlijnt duidelijK het "onder de drsm-
tn th

pel"- karakter van dezs laatste raakties. Belangrijk hierbij is dat de af-

wijking van deze twee oneven-oneven resultaten van de rechte lijn bepaald door

de even-even resultaten ongeveer 1 MeV is, dit is juist de parings-energie.

Dit zou erop kunnen wijzen, dat, indien bij fissie onder de drempel de excita-

tie-energie met deze paringsenergie zou vergroot worden, dezs laatste volledig

in kinetische energie zou cmgezet worden. Deze stelling wordt kracht bijgezet

door de kinetische energie-metingen van Bennett sn Stein [1987). Hun door

Creaktor-) fissieneutronen geïnduceerde 2 3 1Pa en 237Np Cn,fJ-metingen leidden

inderdaad tot lichtjes grotere Ë*-waarden dan onze Cn.. ,f)-metingen. Deze

vaststellingen zijn zeer belangrijk in het raam van de dynamische interpreta-

tie van het fissieproces Ccfr 5.3).

Een andere belangrijke gevolgtrekking uit deze rssultatsn is dat bij de korre-

latie van E* met Z2/A*/3 onderscheid gemaakt moet worden tussen metingen boven
is

en onder de splitsingsdrempel. Het door Unik e.a. C1973J in analytische vorm

gebracht lineaire verband i* = 0.13323 Z2AX/3 - 11.64 blijkt inderdaad alleen
is

geldig te zijn voor Cn jfj-reakties boven de drempel.

5.2. Vergelijking van de spontane fissie van

neutronen geïnduceerde fissie van 23'Pu.

mee de door thermische

In Tabel II 5 worden de belangrijkste parameters van de energie- en msssadistri-

buties voor 2it0Pu Cs.fJ en 239Pu Cn..,f) vergeleken. Een eerste belangrijk re-

TABEL II 5 VERGELIJKENDE RESULTATEN VOOR 21+0Pu (s.f) EN 2 3 9Pu (n . ,f)
tn

(s.f) 2 39pu

K
m*

m*

P/V

177.3

103.59

73.56

100.32

139.56

100

t 0.2 °'

± 0.13

± 0.13

± 0.13

± Ö. 13

± 35

' iieV

amu

amu

178.1 ± 0.1 a3 MeV

104.33 ± 0.08

73.73 + 0.03

100.44 ± 0.06 amu

139.56 ± 0.08 amu

27 ±4

a) statistische fout



T

100.

sultaat is dat de gemiddelde totale Kinetische energie Ë* voor de thermische

fissie slechts CO.6 ± 0.3] MeV groter is dan voor de spontane fissie, hetgeen

hoofdzakelijk te wijten is aan aen grotere kinetische energie voor het lichte

fragment.

Dit resultaat is in goede overeenstemming met de C1.1 ± 0.2] MeV van Deruyttsr

en Weganer-Penning [1973] sn de (1.5 ± 0.5] MeV door Okolovich en Smirenkin

(1963) berekend uit de metingen van Plostovaya (1956]. Het is echter in tegen-

strijd met de metingen van Toraskar en Melkonian (1971], die een energiever-

schil van 3.7 MeV in tegengestelde zijn vooropstelden. Dit afwijkend gedrag

is mogelijk te wijten aan een 252Cf-besmetting Ccfr II 2.4], Het leidt boven-

dien niet tot een fysisch sluitende energiebalans, hetgeen voor onze resulta-

ten wel het geval is. Inderdaad, het verschil in excitatie-energie tussen de
239Pu Cn„ ,f] en de 2tt0Pu fs.f)-reakties is S.52 MeV, dit is de bindingsener-

gie van een neutron in de samengestelde kern 2"*0pu (Lynn, 1974]. Uit het

voorgaande blijkt dat dit verschil in initiële excitatie-energie E slechts
sxc

voor een klein deel omgezet wordt in kinetische energie van de fragmenten.

Het grootste deel wordt dus omgezet in interne excitatie-energie van de frag-

menten, hetgeen leidt tot een verhoogde neutronenemissie. Kwantitatief kun-

nen wij dus stellen dat het verschil in initiële excitatie-energie gegeven

wordt door

exc
CAv_] B + (AvT) E • AE*

t n i v ts.

Hierbij is AvT het verschil tussen het totale aantal prompte fissieneutronen

uitgezonden door beie's splitsende systemen, B is de gemiddelde bindingsener-

gie van een neutron en Ë is de gemiddelde kinetische energie van de fissid-

neutronen. Voor het splitsend systeem 2lf0Pu wordt dit :

6.52 MeV » (2.371 - 2.17] 5.64 MeV + (2.871 - 2.17] 2.03 MeV + AË*
__ Is

hetgeen AË* = 1.14 MeV oplevert, in overeenstemming met onze waarde van

(0.8 ± 0.3] MeV. Uit hetgeen vooraf gaat kunnen wij dus met grote waarschijn-

lijkheid besluiten dat Ê*. voor (n.. ,f] ongeveer 1 MeV groter is dan voortn
2lt0Pu (s.f), en dit ondanks de 5.5 MeV hogere excitatie-energie die in het

thermische gsval voorhanden i-. Dit wijst erop dat de kinetische energie van

de fissiefragmenten hoofdzakelijk bepaald wordt door de coulomb-afstctingsener-

gie op het ogenblik van de splitsing.

Sen tweede belangrijke vaststelling is dat de piek-vallei verhouding in de
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massadistributis ongeveer vier maal groter is voor spontane fissie dan voor

door thermische neutronen geïnduceerde fissie. Dit is Kwalitatief in overeen-

stemming, met de resultaten van Mostovaya [1958) en van TorasKar sn Melkonian

C19713. Een analoog gedrag werd door UniK e.a. (1973) vastgesteld voor verge-

lijkbare splitsende systemen. Kwantitatief werd de P/V-verhouding voor 239Pu

Cn ,f) nauwkeurig bepaald : 151 + 3 Ccfr Tabel II 2).

Voor 21t0Pu werd tot heden slechts één radio-chemische meting uitgevoerd

CLaidler en Brown, 1962), die een benedengrsns van 270 opleverde voor de P/V-

verhouding. Uit al deze metingen blijkt dus dat de vermeerdering van de exci-

tatie-energie met 6.5 MeV een sterke toename van de symmetrische fissie-kompo-

nent tot gevolg heeft. Dit verschijnsel kan op verschillede manieren ver-

klaard wordsn. Een zeer eenvoudigs verklaring volgt uit recente metingen van

Konecny e.a. £1973), die toelieten symmetrische en asymmetrische fissis te

associëren met twee verschillende fissie-barrières, waarbij de symmetrische

barrière bijna altijd hoger is dan de asymetrische. Een kwalitatieve verkla-

ring kan gegeven worden met bshulp van de in II 3.3 vastgestelde grotere split-

singsafstand 0 voor symmetrische dan voor asymmetrische fissie. Inderdaad,

als de excitatis-energie van de samengestelde kern toeneemt zal deze ook meer

vervormd worden, hetgeen leidt tot grotere waarden voor D.

In Figuur II 21 worden de massadistributies voor 240Pu (s .f) en 239Pu Cn,, ,f)

vergeleken. Geze figuur illustreert duidelijk de toename van de symmetrische

fissieopbrengst in het geval van thermische fissie. De fijnstruktuur bij massa-

paren C98, 142] is in beide gevallen aanwezig maar is iets zwakker voor de ther-

mische fissie. Deze verzwakking is te wijte.'ï aan de hogere intrinsieke excita-

tie-energie van de fissiefragmenten in dit laatste geval, hetgeen de paarvorming

tegenwerkt.

5.3 Dynamische interpretatie

In de twee voorgaande paragrafen hebben wij aangetoond dat onze metingen twee

belangrijke inlichtingen opleveren over de energetika van het fissisproces :

Ci) 6.5 MeV verschil in excitatie-energie tussen de spontane fissie van

en 239Pu Cn.. ,f) leidt slechts tot ongeveer 1 MeV verschil in E*
th IN

Cii) uit een systematische studie van Ê* in funktie van Z V A 1 3 blijkt dat het

ÊJ-tekort voor oneven-oneven Conder de drempel-) splitsende systemen ongeveer

1 MeV is, dit is juist de paringsenergie. Gekombineerd met de metingen van
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Bennett en Stein [1967] wijst dit erop dat, indien bij fissis onder de drem-

pel die excitatie-energie met deze paringsenergie vergroot wordt, deze laatste

volledig in Kinetische energie omgezet wordt.

Deze resultaten passen volledig in de dynamische beschrijving van het fissie-

proces voorgesteld door LachKar e.a. (1975). Steunend op E*-metingen ir. funk-

tie van cie excitatie-energie, zowel boven als ander de splitsingsdrempel, sugge-

reerden deze auteurs het bestaan van twee verschillende vormen van fissie :

een supervloeibare beneden en een viskeuse vorrn boven de splitsingsdrempel.

De redenen hiervoor wóraen duidelijk na bestudering van Figuur II 22, die E*

weergeeft in funktie van de excitatie-energie voor het splitsend systeem 2tf0Pu.

Beneden de splitsingsdrempel werd het 240Pu Cs .f)-resultaat van Deruytter en

Wegener-Penning C1973] uitgezet, samen met de E*-waarde voor het 4 ns isomeer

(Weber, 1974) en de resultaten van Lachkar e.a. C1975) voor de 4.65 MeV vibra-

tionele resonantie. Boven de drempel werden de Cd,pf)-resultaten van Lachkar

e.a. C1975) gebruikt, aangevuld met de 239Pu Cn ,f)-waarde.

Uit deze figuur blijkt dat de resultaten beneden de splitsingsdrempel een gans

ander verloop hebben dan deze boven de drempel. Beneden ds drempel is de hel-

ling dË*/dE » 1, hetgeen betekent dat hier alle bijkomende excitatie-energie
IN eXC

praktisch volledig omgezet wordt in kinetische energie van de fissiefragmenten.

Oaar de demping hier dus nul is, wordt deze fissievorm supervloeibaar genoemd.

Boven de drempel daarentegen is dÊ*/dE «* - 0.4, hetgeen betekent dat een
IN SXC

toename van de excitatie-energie van de samengestelde kern vooral tot uiting

komt in een gestegen excitatie-energie van de fragmenten. De demping is hier

dus groot, waardoor de2e fissievarm viskeus genoemd wordt.

Onze bovenvermelde resultaten kaderen volledig in dit beeld :

Ci) is immers volledig in overeenstemming met Deruytter en Wegener-Penning

C1973), waarop de theorie van Lachkar gedeeltelijk steunde. Ons tweede resul-

taat versterkt de stelling dat het splitsingsproces beneden de drempel een hel-

ling dË*/dc * 1 heeft en dus supervloeibaar is.

i\ exc
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1. INLEIDING

1.1. Algemene eigenschappen

Bij laag-energstische—fissie splitst de kern messtal in twee zwars fragmentsn

en enkele neutronen : oit is de zogenaamde binaire fissie. Nochtans werden

ook twes types drievoudige of ternaire fissie waargenomen :

(i) de splitsing van de kern in drie ongeveer gelijke delen, met een waar-

schijnlijkheid van ongeveer 1 per 100 000 binaire fissies;

Cii] de splitsing van de kern in twee zware fragmentsn en een geladen licht

deeltje, meestal een H of He-isotoop. Dit gebeurt ongeveer één maal per 300

a 500 binaire fis Les. In dit werk zullen wij alleen dezs tweede soort ter-

naire fissie behandelen.

De ternaire fissie met emissie van een energetisch a-deeltje is het meest voor-

komend geval en werd voor het eerst waargenomen door Alvarez (1947) sn Tsien

e.a. (1947). Het voorkomen van tritonen tussen de a-deeltjes werd vaar het

eerst vermeld door Albenesius (1959), sn de overige deeltjes werden pas in

1967 waargenomen (Dakawski, 1967).

De karaktsristieken van het ternaire splitsingsproces worden besproken in de

overzichtsartikelen van Feather (1969) en Halpern (1971). Deze dienen achter

vervolledigd ta worden met interessante recente resultaten. In de volgende

alineas zullen wij de belangrijkste eigenschappen van de ternaire fissie samen-

vatten.

De ternaire fissie-deeltjes worden juist vóór de splitsing uitgezonden, hoofd-

zakelijk in een richting loodrecht op de fissis-as. In het geval vtn 2 3 5U

Cnth»"F3 bedraagt de emissiehoek van de ternaire a's ten opzichte van het lich-

te fissiefragment 81.3° + 0.5° CGuet e.a., 1979) en is de hoekdistributis bena-

derend een gauss-kurve met breedte CFWHM3 18.5° ± 0.8°. Voor de spontane fis-

sie van 252Cf zijn deze karakteristieken zser gelijkend s 84.3° ± 0.7° en

18.5° + 1° (Fluss e.a., 1973). Geze vaststellingen leiden onmiddellijk tot de

konklusie dat de a-deeltjes hoofdzakelijk uitgezonden worden uit het nekgebied

tussen beide zware fragmenten en nadien versneld en gsfocuseerd worden door

het coulomb-veld tussen deze fragmenten. De studie van de tarnaire fissie kan

dus informatie opleveren over de toestand van het splitsend systeem juist vcör

de splitsing.
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Naast deze loodrscht uitgezonden ternaire deeltjes werd ooK sen Klein aantal

zogenaamde polaire tsrnaire deeltjes waargenomen, dit zijn deeltjes .uitgezon-

den langs de fissie-as. Deze worden waarschijnlijk uitgezonden door de frag-

mentan tijdens het splitsingsproces CAdamov s.a., 1973 en Cêrjan, 1976],

De energiedistributie van de lichte geladen deeltjes is bijna gaussisch van

vorm, met nochtans een beduidende afwijking in het lage energiegebied zoals

geïllustreerd in Figuur III 1a CD'hondt e.a., 1978]. Zulk gaussisch verloop

kan eenvoudig verklaard worden door de afhankelijkheid van de finale energie

van het deeltje van verschillende onafhankelijke parameters zoals initiële po-

sitie, richting, energie.

Oe afwijking in het lags energiegebied wordt theoretisch verklaard door het

onzekerheidsprincipe toe te passen op de beginpositie van de ternaire deeltjes

CGavron, 19753. Dit kwasi-gaussisch verloop wordt eveneens gereproduceerd in

het theoretisch model vai: CSrjan Czie volgende paragraaf]. Nauwkeurige ener-

gie-distributies door ons bekomen voor de belangrijkste H- en He-isotcpen uit-

gezonden tijdens de thermische fissie van 2 3 SU, worden gegeven in Figuur III 1

CD'hondt e.a., 1973].

TABEL III 1 RELATIEVE OPBRENGST EN GEMIDDELDE ENERGIE VAN DE BELANG-

RIJKSTE TERNAIRE DEELTJES VOOR 23SCJ (n., ,f)
tn

Deeltje

DHe

Opbrengst

7.

1.02

0.60

6.67

100

1.31

Energie interval

(MeV)

4-18

5-20.5

4-24.5

7-37

11-30

E

(MeV)

8.9 ± 0

7.5 + 0

7.9 ± 0

16.0 + 0

12.2 + 0

.4

.5

.3

.2

.5

FWHM

(MeV)

5.9 ± 0

6.6 ± 1

5.8 + 0

9.6 ± 0

9.2 ± 1

.8

.0

.6

.4

.0

Ongeveer 90 % van alle uitgezonden lichte deeltjes zijn a's, ook wel Long

Range Alpha of LRA-deeltjes genoemd. 0e relatieve emissie waarschijnlijk-

heid van de belangrijkste H en He-isotopen werd door ons gemeten voor de

_J
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2 3 5U (n.,,f]-reaktie (Wagemans e.a., 1979]. Oezs rssultatsn alsooK de belang-

rijkste parameters van hun energiedistributie worden gegeven in Tabe.1 III 1.

Naast deze H en He-isotopen werd ook een gering aantal C85 Q.5 %] Li en 3e-

isotopen waargenomen, alsook sporsn van B en C. Deze gegevens zijn zeer ge-

lijkend voor andere splitsende systemen.

Naast deze algemene eigenschappen werd ook de invloed van de ternaire a-emis-

sie op de andere fissie-karakteristieken bestudeerd. Enkele belangrijke kon-

klusiss hieruit zijn :

De massadistributies van de zware fissiefragmenten zijn zeer gelijkend voor

ternaire en voor binaire fissie.

Oe gemiddelde kinetische energie van de zware fissiefragmenten is 12 S 13 MeV

kleiner voor ternaire dan voor binaire fissie.

Bij ternaire fissie worden gemiddeld O.S fissieneutronen minder uitgezonden

dan bij binaire fissie.

Oe waarschijnlijkheid voor ternaire a-emissie in funktie van de massa van de

binaire fragmenten vertoont hetzelfde zaagtandverloop als voor de neutronen-

emissie in funktie van deze.massa.

Er zijn experimentele zowel als theoretische aanduidingen dat een grote ver-

vorming van het splitsend systeem de ternaire a-emissie bevordert.

Tenslotte werden ook verschillende studies gemaakt van de korrelaties tussen

de energiedistributie van de ternaire deeltjes, hun emissiehoek en de massa

van de binaire fragmenten. Hieruit blijkt o.a. een sterke afhankelijkheid van

Ê van de emissiehoek Czie bijvoorbeeld Guet e.a., 1979].

1.2. Theoretische verklaring

De theoretische behandeling van het verschijnsel ternaire fissie met behulp

van de grote fissie-theorieën is een goede test voor hun algemene geldigheid.

Het resultaat is negatief voor de statistische theorie van Fong C1956), waar-

mee a-emissie waarschijnlijkhsden berekend worden die verschillende grootte-

ordes kleiner zijn dan de gemeten waarden (Halpern, 1971], De vloeistofdrup-

pel-theorie daarentegen laat een kwalitatieve verklaring toe [Hill en Wheeler,

1953].

Halpern (1965) stelde sen smiasie-mechanisme van de ternaire deeltjes voor

_J
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dat toelaat sommige experimentele resultaten te verklaren. Hij toonde eerst

aan dat gemiddeld 28 MeV vereist is om een a-deeltje aan een der fissiefrag-

menten te ontrukken en het vervolgens in de t-wUB tussen de beide fragmenten

te plaatsen. Voor andere geladen deeltjes is ze^fs meer energie vereist. De-

ze energie is echter een belangrijk deel van de beschikbare hoeveelheid, dus

opdat het ternaire deeltje ze zou kunnen verwerven moet deze energie in het

beschouwde gebied gemakkelijk beschikbaar zijn. Oit is het geval voor de ver-

vormingsenergie van het nekgebied tussen beide fissie-fragmenten. De energie-

overdracht aan het ternaire deeltje zou dan gebeuren door het snel terug in de

fragmenten trekken van beide "nek-stompjes" onmiddellijk na de split-ing. De

potentiaal die het ternaire deeltje voelt verandert dus zeer snel tijdens het

terugtrekken. De potentiële energie van het ternaire deeltje zal dus snel .

toenemen in dit veranderend potentiaalveld, terwijl zijn kinetische energie

onveranderd blijft. Tenslotte wordt het ternaire deeltje uitgestoten door

de caulomb-krachten en wordt zijn potentiële energie omgezet in kinetische

energie.

Een ruimere en meer algemene verklaring van de ternaire fissie 3n zijn eigen-

schappen werd onlangs gegeven door Carjan (1976) . Deze auteur vertreKt van

de vaststelling dat alle splijtbare kernen aan a-verval onderhevig zijn in

hun grondtoestand. De kern behoudt deze eigenschap tot aan zijn splitsing,

al dan niet beïnvloed door de vormveranderingen en energie-overdrachten tij-

dens de verschillende fasen van het splitsingsproces. Hiervan uitgaande sug-

gereert C3rjan dat de ternaire a's gewoon ontstaan door het a-verval van de

kern in de laatste fase van het splitsingsproces. De andere ternaire deeltjes

zouden volgens hetzelfde mechanisme ontstaan.

Berekeningen op basis van deze hypothese laten toe de belangrijkste eigen-

schappen van het ternaire fissie-verschijnsel kwantitatief te reproduceren.

Dit is ondermeer het geval voor de hoekdistributie, de polaire a-emissie,

de energiedistributie en de emissie-waarschijnlijkheid.

Vermelden wij tenslotte nog de zogenaamde trajektberekeningen. Hier wordt

de splitsingskonfiguratie gesimuleerd door een geparametriseerd "drie punt-

ladingen" - model, waarmee men dan de waargenomen ternaire fissiekarakter-

istieken poogt te reproduceren. Hieruit worden dan splitsingsafstanden e.d.

afgeleid, die echter niet eenduidig zijn.

J
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2. DOOR THERMISCHE NEUTRONEN GEÏNDUCEERDE TERNAIRE FISSIE

2.1. Inleiding

DG karakteristieken van het ternaire fissieproces werden tot heden voorname-

lijk bestudeerd voor de spontane fissie van 2 S 2Cf en voor de door thermische

neutronen geïnduceerde fissie van 2 3 5U. De enkele andere onderzochte spontaan

of thermisch splitsende kernen waren eveneens even-even splitsende systemen.

Steunend op deze resultaten stelde Halpern C1971] een semi-empirische relatie

op tussen de emissiewaarschijnlijkheid van de ternaire a's en Z en A van het

splitsend systeem. Feather (1972J van zijn kant berekende dat de ternaire

a-emissiewaarschijnlijkheid voor de fissie van oneven-oneven splitsende syste-

men zoals 238Np beduidend lager zou zijn dan deze voor naburige even-even ker-

nen zoals 2 3 6U.

Om deze redenen bepaalden wij de ternaire a-opbrengst LRA/B [dit is het aantal

ternaire a's per binaire fissie-reaktie] voor de ternaire fissie van 231Pa

(n ,f] en 237Np (n.. ,f) in vergelijking met 2 3 5U Cn. ,f). Omwille van de
tn tn " tn

kleine fissiewerkzame doorsnede voor de 231Pa en 237Np Cn ,f]-reakties werden

dezs metingen uitgevoerd aan een intense thermische neutronenbundel van het

Instituut Laue-Langevin te Grenoble.

Aanvullende LRA/B-metingen voor 2 3 3U, 2 3 5U en 239Pu Cn.. »f] werden uitgevoerd

aan de BR2-reaktor van het Studiecentrum voor Kernenergie te Mol.

2.2. Meetprocedure

De metingen aan de BR2-reaktor worden beschreven in Wagemans en Deruytter [1975]

en deze uitgevoerd in het ILL te Grenoble in Wagemans e.a. [1977]. In beide ge-

vallen werd dezelfde meettechniek toegepast : het te bestuderen proefplaatje

werd samen met een (buiten de neutronenbundel geplaatste] oppervlakte-grenslaag

detektor in een vakuumkamer geplaatst. Door een 20 p aluminium scherm tussen

het proefplaatje en de detektor te plaatsen kunnen de ternaire deeltjes van de

zware fissiefragmenten en van de natuurlijke a-deeltjes gescheiden worden. Het

pulshoogte-spektrum van de binaire fragmenten wordt dan bekomen door dit alumi-

nium scherm te verwijderen. De kalibratie van de detektoren gebeurt met behulp

van de natuurlijke a-deeltjes uitgezonden door de bestudeerde proefplaatjes. De

gebruikte apparatuur is een klassieke spektroskopie-meetketen, bestaande uit een

ladingsgevoelige voorversterker, een spektroskopie versterker en een pulshoogte



TABEL III 2 KARAKTERISTIEKEN VAN DE GEBRUIKTE PROEFPLAATJES

ELEMENT

U

U

U

Pu

Pa

U

Np

ISOTOOP

233

235

235

239

231

235

237

CHEMISCHE
VORM

U-acetaat

U-acetaat

UFj,

Pu-acetaat

Pa2Os

UF4

Np~hydroxide

DRAGER

Al

Al

Al

Al

Pt

Al

Al

BEREIDINGSMETHODE

EleKtrosproeiing

Elaktrosproeling

Qpdamplng

Elektrosproeiing

Elektrosproeiing

Opdamping

Elektrosproeiing

AANRIJKING

99.76 %

93.34 •-.

97.BB %

99.96 %

ultra puur

97.66 %

ultra puur

DIKTE
(|ig/cm2)

178

117

120

120

3B0

3.66

55

PLAATS

BR2

BR2

BR2

BR2

ILL

ILL

ILL
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analysator. De resultaten worden uitgelezen op magneetband.

De karakteristieken van de gebruikte proefplaatjes worden geresumeerd in Ta-

bel III 2.

2.3. Resultaten en bespreking

De aan de 3R2 rsaktor bekomen pulshoogte-spektra voor de binaire fissiefrag-

menten uitgezonden tijdens de 2 3 3U, 2 3 SU en 239Pu (n . ,f)-reakties worden ge-
tn

geven in Figuur III 2a. Integratie van deze spektra levert de binaire fissie-

telsnelheid (B) op. De overeenkomstige ternaire a-spektra worden gegeven in

Figuur III 2b. Met de gebruikte detektordikte (5QQji) worden boven 12.5 MeV

alleen a-deeltjes en enkele sHe-deeltjes gedetekteerd. Ooor aan deze meet-

punten aoven E » 12.5 i*1eV een gauss-kurve aan te passen, bekomen wij de gaus-

sisch geëxtrapoleerde ternaire ct-telsnelheid LRA(G), waaruit wij de LRACG5/8-

verhouding berekenen. Om de absolute LRA/8-waarden te bekomen moeten wij ech-

ter rekening houden met de in III 1.1 besproken afwijking van het gaussisch

verloop bij lage Ê -waarden. Steunend op de resultaten van O'hondt e.a. (1978),

CSrjan (1976], en Loveland (1974] schatten wij de hiervoor toe te passen korrektis

op LRACG) op + (10 ± 13 %. Deze resultatsn worden samengevat in Tabel III 3.

De in het ILL bekomen binaire pulshoogte-spektra voor de reakties 231Pa an
23^Np (n.. ,f} worden gegeven in Figuur III 3a, en de overeenkomstige ternaire a

energie-distributies in Figuur III 3b. De kleine vervorming aan de hoga energie

zijde van de ternaire a-spektra is ts wijten aan de dikte van de detektor (250y],

waarin slechts a-deeltjes tot 23 MeV volledig gestopt werden. De LRA(G)/3 en

LRA/B-waarden (zie tabel III 3] werden op dezelfde manier bekomen als voor de

BR2-resultaten.

Uit deze LRA/B-waarden kunnen wij tevens de T/B-waarden (dit is het totaal aan-

tal ternaire deeltjes per binaire fissie] berekenen, steunend op de resultaten

van Tabel III 1 waaruit blijkt dat per LRA-deeltje 0.10 andera deeltjes voor-

komen. Alhoewel deze waarde enkel op 2 3 5U (n ,f]-metingen gebaseerd is hebben

wij goede redenen om aan te nemen dat deze verhouding weinig zal verschillen

voor andere splitsende systemen.

0e zo bersksnde T/3-waarden worden eveneens gegeven in Tabel III 3.
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TABEL III 3 OVERZICHT VAN DE DOOR THERMISCHE NEUTRONEN GEÏNDUCEERDE TERNAIRE FISSIE-RESULTATEN

SPLITSEND SYSTEEM 4 Z - A &2 (arb. eenh.) LRA/B (X I03) LRA(G)/B (X I03) T/B (X 1O3) PLAATS

2 3 6U (e.e)

21l0Pu (e.e)

232Pa (o,o)

23&U te,e)

134

132

136

132

132

134

0.113

0.103

0.114

2.27 ± 0.11 2.06 + 0.09

1.79 ± 0.07 1.63 + 0.05

2.32 ± 0.11 2.11 ± 0.09

1.84 ± 0.13 1.67 ± 0.11

1.75 ± 0.07 1.59 + 0.05

2.13 ± 0.19 1.94 + 0.17

2.49

1.97

2.55

2.02

1.92

2.35

BR2

BR2

BR2

ILL

ILL

ILL

a) experimentele gereduceerde breedte voor a-verval [Mang, 1964)
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De resultaten vcor 2 3 3U, 2 3 5U en 239Pu (n.. ,f) zijn in overeenstemming met de-

ze van Nobles C1962] en van Schroder C1972). Voor 231Pa en 237Np (n ,f) zijn

dit de eerste resultaten, zodat geen vergelijkingsmateriaal voorhanden is.

In Tabel III 3 citeren wij ooK de 62-waarden, dit zijn de gereduceerde breed-

tes voor a-emissie afgeleid uit de experimentele resultaten voor a-verval uit

de grondtoestand (["lang, 1964), voor de even-sven splitsende systemen. Hieruit

blijkt dat er een duidelijk verband bestaat tussen LRA/3 en S2. Daar <52 een

maat is voor de waarschijnlijkheid om een a-deeltje in de kern te hebben, is

deze karrelatie een steun voor het emissie-mechanisme voor LRA-deeltjes zoals

voorgesteld door CSrjan [1976).

Halpern C1971) stelde volgende semi-empirische betrekking op tussen de ternaire

a emissiswaarschijnlijkheid Y en Z en A van de splitsende kern :

Y CZ.A) * [a + b C4Z - A ) | X 10~3

Deze betrekking is geldig in de veronderstelling dat, voor een bepaalde exci-

tatie-energie, Y CZ,A) traag verandert in funktie van Z en A in het beschouw-

de gebied. Tabel III 3 illustreert duidelijk dat dit het geval is. Een line-

aire kleinste kwadraten fit door onze LRA/B-waarden in funktie van [42 - A)

levert een helling b « 0.13 op, in goede overeenstemming met de waarde b = 0.12

voorgesteld door Halpern [1971]. Deze resultaten worden grafisch voorgesteld

in Figuur III 4, samen met de rechte door Halpern [1971] bekomen voor verschil-

lende spontaan splitsende systemen [stippellijn). Hieruit blijkt dat binnen de

nauwkeurigheid van deze metingen, de onder ds drempel splitsende systemen 231Pa

tnth,f) en
 237Np Cn ,f) zich op dezelfde manier gedragen als de boven de drem-

pel splitsende systemen 233^235y (n..,fj en 239Pu Cn.,,f], en niet als de spon-

taan splitsende systemen die 20 a 25 % meer LRA-emissie vertonen.

Een mogelijke verklaring voor zulk gedrag is de volgende :

Het essentieel verschil tussen de spontane fissie en fissie boven de splitsings-

drempel is dat in het geval van spontane fissie de splitsende kern de fissie-

barrière moet doordringen in plaats van er over te klimmen. In het geval van

spontane fissie zullen dus deze kernkonfiguraties bevoordeligd warden die het

gemakkelijkst de fissie-barrière kunnen doordringen. Daar echter in het model

van CSrjan M97S) ook de ternaire a-dseltjes uitgezonden worden via tunneling
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uo

Figuur III 4 LRA/B in funkcie van 4z-A van de splitsende kern
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door een coulomb-barrièrs, is het nist onlogisch ts onderstellen dat de Kern-

konfiguraties die het gemakkelijkst de fissisbarrière kunnen doordringen ook

geschikter zullen zijn voor tarnaire a-emissie.

In het gsval van 231Fa en 237Np Cn., ,f) daarentegen wordt de fissiebarrière

aan de top doordrongen. Daar de barrière hier veel smaller is dan in ae grond-

toestand, zal de beperking cp de mogelijke kernkonfiguratias veel geringer zijn

en zullen deze ook minder verschillend zijn ten opzichte van de kcnfiguraties

juist boven de drempel.

Uit Figuur III 4 blijkt eveneens dat het verschil van ongeveer 1 MeV in exci-

tatie-energie tussen de systemen 231Pa en 237Np (n. ,f] enerzijds en 2 3 3' 2 3 5U

en 239Pu Cn.,,f] anderzijds geen merkbare invloed heeft op de ssmi-smpirische
un

relatie van Halpern.

Onze resultaten zijn in tegenspraak met de theoretische verwachtingen van Feather

£1972]. Steunend op zuiver energetische beschouwingen berekende hij dat de ter-

naire et emissiewaarschijnlijkheid voor oneven-oneven splitsende systemen bedui-

dend lager zou zijn dan voor naburige even-even splitsende systemen. Als ty-

pisch voorbeeld hiervoor beschouwde hij de systemen 238Np en 2 3 5U. Uit Tabel

III 4 blijkt echter duidelijk dat de experimentele resultaten in tegenstrijd

zijn met de berekeningen van Feather.

Dit is mogelijk een andere aanduiding dat de ternaire o-emissie niet bepaald

wordt door de energetika van het fissieproces, maar eerder door zijn dynamische

eigenschappen. Ook de relatieve ongevoeligheid van de tsrnaire a-emissie aan

de excitatie-energie van het splitsend systeem [de spontane fissie uitgezonderd}

wijst hierop. Dit verschijnsel werd in vorige alinea geïllustreerd voor een

energiaverschil van 1 MeV.

Loveland e.a. C19B7] toonden het echter duidelijk aan voor een breder gamma

excitatie-energieën.

TABEL III 4 VERGELIJKING VAN DE LRA/B-WAARDEN VOOR 2 3 8Np EN 2 3 SU,

GENORMALIZEERD OP LRA/B VOOR 236T

SPLITSEND
SYSTEEM

DIT WERK
THERMISCH

ADAMOV e.a. (1969)
E » 14 MeV

FEATHER (1972)

235L

233No 1 .2 t 0.1

1

1.3 ± 0.1
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3. TERNAIRE FISSIE IN HET NEUTRONEN-RESONANTIEGEBIED

3.1. Inleiding

Zoals wij in II 4.1 reeds uiteenzetten wordsn bij het beschieten van een Kern

[spin I) met s-neutronen, samengestelde kernen met spin I ± 1/2 gevormd. Voor

ds courants splijtbare kernen leidt dit tot de vorming van een ganse reeks rs-

sonanties met spin I + 1/2 of I - 1/2. neer bepaald worden voor 2 3 5U tl * 7/2"]

resonanties met spin-pariteit J* = 3* en 4~ gevormd. Voor 239Pu Cl • 1/2*3 an

Z^lpu (i > 5/2* ] wordt dit Jv » 0+, 1+ resp. J* » 2*, 3*. Figuur I S toont de

onderlinge positie van deze verschillende transitietoestanden. Deze sterk ver-

schillende spinwaarden hebben een onmiddellijke invloed op de gemiddelde afstand

D(Jir') tussen de resonanties, welke voor de beschouwde kernen evenredig is met

1/C2 J + 13 CMughabghab en Garber, 1973]. Dit heeft tot gevolg dat de 239Pu

(n,f)-resonanties veel betsr gescheiden zijn dan de 2 3 5U en 21+1Pu Cn,f]-resonan-

ties, waar veel meer overlapping tussen resonanties optreedt Czie Figuren I 4

en I 14]. Hieruit volgt dus dat 239Pu Cn.f] een zeer gunstig geval is voor de

studie van de spinafhankelijkheid van de fissiekarakteristieken. Bovendien wor-

dsn tussen de 0 en de 1 transitietoestanden duidelijkere verschillen verwacht

dan tussen de 2 en de 3 resp. 3 en 4 toestanden Ccfr IV 1]

In II 4 bestudeerden wij de energie- en massadistributies voor 2 3 5U en 239Pu

Cn.f)-resonanties. De in volgende paragrafen beschreven ternaire fissiemetin-

gen voor dezelfde splitsende systemen sluiten hierbij nauw aan, gezien het mo-

gelijk verband tussen symmetrische fissie en ternaire a-emissie CVandenbosch

en Huizenga, 1973]. Omwille van de hierboven uiteengezette redenen werd hier-

bij de grootste aandacht besteed aan 239Pu Cn.f]. Volledigheidshalve werden

tevens metingen uitgevoerd voor verschillende 21>1Pu (n.f]-resonanties.

3.2. Meetprocedure

De metingen werden uitgevoerd aan een acht meter looppad van de Linac van het

CBNM. Hierbij werd dezelfde basis-meetopstelling gebruikt als voor onze a -me-

tingen Ccfr I 4.3], met dit verschil dat de in Figuur I 12 getoonde detektor-

konfiguratie gewijzigd werd. De vroeger gebruikte rug-aan-rug gemonteerde
i0B-U of 10B-Pu proefplaatjes werden vervangen door het te bestuderen U of Pu-

proef plaatje. Om de ternaire fissie-telsnelheid zo groot mogelijk te maken

werden vier oppervlakte-grenslaag detektoren C500 y] in de neutronenbundel ga-
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plaatst, bijna in kontakt met het proefplaatje. Qp die manier werd benaderend

een 2ir-geametrie gerealiseerd. De LRA-deeltjes werden van de binaire fissie-

fragmenten en van de natuurlijke a-deeltjes gescheiden door een 20u (of 30u)

dik aluminium scherm tussen de detektoren en het proefplaatje te plaatsen. De

binaire fissie-telsnelheid wordt gemeten door dit aluminium scherm te verwijde-

ren. Voor de zo bekomen binaire en ternaire fissie looptijdspektra werden back-

groundmetingsn uitgevoerd gebruikmakend van de methode der zwarte resonanties.

Eveneens omwille van de LRA-telsnelheid werden vrij dikke proefplaatjes ge-

bruikt :

2 mg/cm2 uranylacetaat, 23SU-aanrijking 99.505 %

1 mg/cm2 plutoniumacetaat, 239Pu-aanrijking 99.953 \

1.08 mg/om2 plutoniumacetaat, 21tlPu-aanrijking 93.432 H

Al déze plaatjes werden bekomen door elaktrosproeiing op een dunne aluminium

draagplaat.

Heer details omtrent deze metingsn worden gegeven in Wagemans en Deruytter

(1972, 1973, 1974).

3.3. Resultaten en bespreking

(n,f)

Omwille van zijn belangrijkheid werden voor dit splitsend systaem drie verschil-

lende metingen uitgevoerd. Twee metingen bestreken het resonantiegebied van 1

tot 50 eV. Typische linac-parameters waren hier 33 ns pulsbreedte en 400 Hz re-

petitief rekwentie. Oe looptijdspektra van de binaire en van de ternaire fissie-

fragmenten bekomen tijdens de eerste meting worden getoond in Figuur III 5.

Tijdens een derde meting daalden wij af van 15 eV tot thermische neutronen-ener-

gieën. Hisr werden linac-pulsen met 1.2 us breedte gebruikt en was de repeti-

tief rekwentie 100 Hz. Qeze resultaten worden getoond in Figuur III 6.

De verdere verwerking van deze looptijdgegevens is eenvoudig. Na backgroundkor-

raktie wordt de verhouding (T/3) berekend van de oppervlakten van de meest in-

tense geïsoleerde resonanties in ternaire en binaire fissie. De zo bekomen nu-

merieke waarden worden gegeven in Tabel III 5. üe resultaten van de eersts en
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de tweede meting waren konsistent zodat wij enkel hun gemiddelde T/S-waarden

weergeven, genormalizeerd op T/B * 100 voor de 10.95 eV resonantie- Om rsde-_

nen van statistiek werden de T/B-waarden bekomen tijdens de derde meting, ge-

normalizeerd op ds gemiddelde T/B-waarde voor de 7.85, 10.95 en 11.90 eV re-

sonanties, bekomen tijdens ds eersts twee metingen.

Uit Tabel III 5 blijkt dat de T/B-waarde voor de snigs intense 0 -resonantie

(15.50 eV) beduidend hoger is dan de T/B-waarden voor de meeste 1 -resonanties.

Dit effekt blijft behouden als wij in het gebied 1-50 eV het gewogen gemiddelde

van T/B voor beide spin-groepen berekenen :

T 7 B £J * 0) ' 106.7 ± 3

T 7 B CJ • 1] • 101.4 ± 0.9

Een belangrijke vaststelling hierbij is dat de T/B-waarde voor de zeer intense

0.296 eV resonantie gelijk is aan de gemiddelde T/B-waarde voor de 1 resonan-

ties. Dit wijst op sen J = 1 waarde voor de 0.296 eV resonantie, hetgeen be-

langrijk is gezien de tegenstrijdige spinbepalingen die in de literatuur ver-

meld worden voor deze resonantie Ccfr Wagemans en Oeruytter, 1973; Kaiser en

von Gunter, 1978]. De thermische T/B-waarde is een weinig hoger dan deze voor

de 1 resonanties. Dit is eveneens het geval voor de gemiddelde T/B-waarde in

het energiegebied 0.025 - 0.205 aV, die gelijk is aan 102.4 ± 0.6. Bij deze

vergelijking moeten wij echter rekening houden met de benaderende spinverhouding

53 % J - 0, 47 % J ' 1 in het thermisch gebied COeruytter, 1373], alsook met

het feit dat zowel ds 0.296 eV resonantie als de resonanties in de omgeving van

15 eV niet te verwaarlozen 0 bijdragen hebben. Als wij bovendien rekening

houden met de onzekerheid op de spinbepalingen, wordt de meest betrouwbare T/B-

waarde voor J * 1 bekomen door het gewogen gemiddelde te berekenen voor de 7.35,

10.95 en 11.90 eV resonanties. Voor deze resonanties zijn de spinbepalingen

eenduidend CWagemans en Deruytter, 1973]; bovendien zijn deze resonanties in-

tens, goed gescheiden en nauwelijks onderhevig aan 0 invloeden. Zo bekomen

wij T/B CJ « 1) * 99.7 ± 1.2. Vergelijking van deze waarde met de thermische

waarde [rekening houdend met de bovenvermelde spinverhouding in het thermisch

gebied], levert sen thermische T/B [J = ü]-waarde op die ongeveer (5 + 2] %

groter is dan de overeenkomstige waarde voor J * 1. Dit verschil is kleiner

dan, doch binnen de nauwkeurigheid niet in tegenspraak met het vroeger vermel-

de verschil tussen de 0 en de 1 resonanties.
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TABEL III 5 T/B-WAARDEN VOOR DE 239Pu (n,f)-RESONANTIES, GENORMALIZEERD OP

T/B - 100 VOOR DE 10.95 eV RESONANTIE

ENERGIE (eV) METING I EN II METING III SPIN J
T/B STAT. FOUT T/B STAT. FOUT (DERRIEN, 1974)

0

0

0

0

0

0

0.

0,

7,

10.

1 1 •

14.

14.

15.

17.

22.

26.

47.

50.

.0250

.0404

.0553

.0790

.120

.205

.286

.465

.35

,35

90

,30a)

sa

50

7

2

2

a

1

99

100

100

106.3

100.7

110.3

102.5

103.3

106.6

38.3

101.2

2

1

3

3

2

3,

3

2.

4.

5.

5.

.1

.6

.4

• 5

.3

,8

,3

9

6

102

101

101

103

102

104

101

102

97

102

37

.3

.3

.6

.4

.0

.0

.4

.6

.2

1

1

1

1

1

1

0

1

4

3

6

.3

.2

.2

.2

.2

.1

.9

.5

.6

.7

.7

G

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

1

o . 1

a] beïnvloed door onderliggende staart van de 15.50 eV resonantie

J
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Voor de ternaire a-amissiewaarschijnlijKheid in 239Pu [n,fJ-resonanties worden

slechts enkele resultaten vermeld in de literatuur. Panov (1963) bestudeerde

het energiegebied van Q.Q5 tot 0.7 eV en stelde vast dat T/B sr konstant blesf

binnen de experimentele fout van ongeveer 10 %. Melkonian en Mehta C1965] de-

den metingen in het energiegebied 5-75 eV. Wegens te geringe statistische

nauwkeurigheid gaven zij echter geen T/B-waarden voor de individuele resonan-

ties. Schroder C1972] tenslotte bepaalds de ternaire fissie-waarschijnlijk-

heid in het sub-thermisch en thermisch gebied alsook voor de 0.296 eV reso -

nantie. Binnen de experimentele fout C2 a 3 %) waren de door hem bekomen T/B-

waarden voor deze drie energiegebieden gelijk, hetgeen in overeenstemming is

met onze resultaten.

23 SU (n,f)

Voor deze kern werden twee metingen uitgevoerd in het neutronen-energiegebied

1-40 eV, met een LRA-diskriminatie van 10 en 15 MeV. De belangrijkste resulta-

ten worden gegeven in Tabel III 6, samen met de resonantie-spins bepaald door

Moore e.a. (1973). Een moeilijkheid hierbij is de sterks overlapping tussen

naburige resonanties- In zulke gevallen wordt de energie en de spinwaarde van

de dominerende resonantie aangeduid. Uit deze tabel blijkt dat de meeste J » 4

resonanties, de 3.77 eV resonantie uitgezonderd, een hogere T/8-waarde hebben

dan de J • 3 resonanties. Met deze gegevens berekenden wij volgende gewogen ge-

middelden voor beide spingroepen :

T 7 B CJ - 3D - 100 ± 3.5

771 CJ * 4) « 106.3 ± 1.9

voor de metingsn met een diskriminatorinstelling van 10 MeV, en

T T B tJ » 3) » 101.4 ± 1.5

TYB CJ - 4) * 104.7 ± 0.9

i n

voor de metingen met een diskriminatorinstelling van 15 PleV.

Hieruit blijkt dus een klein maar beduidend verschil tussen ds T/3-waarden voor

beide spingroepen.

De ternaire a-emissiswaarschijnlijkheid voor de 235U Cn,f)-resonanties werd

vroeger rseds onderzocht door Melkonian en Mehta (1955) en Michaudon e.a. (1965).



130.

TABEL III 6 T/B-WAARDEN VOOR DE 2 3 5U (n,f)-RESONANTIES, GENORMALIZEERD OP

T/B « 100 VOOR DE 12.39 eV RESONANTIE

ENERGIE (eV)

6.38

7.08

8.77

11.S7

12.39

14.0

15.41

16.09

'16. S3

• 18.05

19.30

21.07

30.87

32.02

DISKRIMINATOR 10 MeV
T/B STAT. FOUT

100

100

112

115

2.5

3.5

3

5

DISKRIMINATOR
T/B STAT

100

109

102

106

100

101

110

103.5

106.5

107

106

106.5

99

111

3

4

1

4

2

2

4

5

4

4

1,

3

7

4

15 MeV
. FOUT

.5

.4

.5

.2

.5

.7

.5

.7

SPIN J*
(MOORE, 1978)

4"

4"

4"

4'

3"

3'

4"

4"

4"

3~

4"

4"

4"

4~

C65 %)

[90 %]

[90 %]

[95 %]

C6S %)

C90 %)

C55 %]

[75 %}



131.

Hun resultaten, die bekomen werden met minder geschikte meettechnieken, zijn

niet in overeenstemming met de onze. Zij vertonen ook geen duidelijke korre-

latis met de resonantiespins.

(n,f)

Voor deze kern werden metingen uitgevoerd in het thermisch gebied sn in het

neutronenrssonantiegebied van 1 tot 50 eV. De diskriminatorinstelling was

* 15 PleV. Tabel III 7 geeft de belangrijkste resultaten van deze metingen.

Hun interpretatie wordt echter zeer bemoeilijkt, enerzijds door de sterke over-

lapping tussen naburige resonanties, en anderzijds door de slechte kennis van

de rssonantiespins. Voor de 241Pu (n,f)-resonanties zijn inderdaad geen be-

trouwbare rechtstreekse spinbepalingsn voorhanden, zodat wij enkel beschikken

over Jïï-waardsn afgeleid uit multi-niveau analyses van gemeten werkzame door-

sneden. (Sauter en Bowman, 19SS, Blons en Derrien, 1376]. Wij zullen dan ook

slechts de spinwaarden weerhouden waarvoor beide auteurs overeenstemming beko-

men.

Uit Tabel III 7 blijkt dat de T/B-waarden beduidend variëren van resonantie

tot resonantie. Alhoewel de korrelatie niet eenduidig is, vertonen de meest

intense J « 2 resonanties hogere T/B-waarden dan de meest intense J' = 3

resonanties. Oe gewogen gemiddelden van T/B voor beids spingroepen zijn :

T 7 B CJ « 2) « 99.S ± 0.9

T 7 B (J • 3) * 96.4 + 1.0

hetgeen eveneens wijst op een lichtjes grotere T/3-waarde voor de J = 2 re-

sonanties. De gemiddelde T/B-waarde in het thermisch gebied CO.02 - 0.15 eV3

is 96.3 ± 1.4, hetgeen een aanduiding is dat J « 3 hier overwegend is.

Deze T/3-metingen zijn de enigen voor de 2l|1Pu (n,f)-resonanties, zodat geen

vergelijkingsmateriaal voorhanden is.

3.4. Besluit

In de hierboven beschreven metingen hebben wij aangetoond dat de waarschijnlijk-

heid voor ternaire a-emissie gekorreleerd is met de spintoestand J van de

samengestelde kern. Dit is niet in tegenstrijd met het beeld dat de ternaire
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deeltjes uitgezonden warden vóór de eigenlijke splitsing van de kern, omdat na

de splitsing de eigenschappen van het gebruikte fissiekanaal vervagen.

TABEL III 7 T/B-WAARDEN VOOR DE 2lflFu (n,f)-RESONANTIES, GENORMALIZEERD OP

T/B - 100 VOOR DE 5.92 eV RESONANTIE

ENERGIE (eV) T/B STAT. FOUT SPIN J* (a)

0.025

0.038

0.060

0.104

0.260

4.30

4.58

5.92

6.33

8.60

9.5

10.1

12.78

13.40

14.75

16

16.7

17.8

23

24

26.4

28.8

30.9

98.2

90.4

101.6

95.1

100.8

33.8

99.7

100

98.4b)

97.2

97.4

102.1

95.2

93.5

100.2

103.2

102.8

101.6

102.6

101.9

100.9

93.8

99.6

3.5

2.7

2.5

2.5

2.4

1.6

2.1

1.1

1.5

2

2.7

2.3

3.7

2.6

1.4

3.2

3.3

3.6

5.9

4.8

3.3

3.3

5

3

3+

2 +
+

a) alleen de overeenstemmende spinwaarden van Sauter en Bowman C13S3]

en Blons C1976) werden behouden.

b) voor ongeveer 60 % bepaald door de brede 5.92 eV resonantie
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1. BESPREKING VAN DE FISSIEKARAKTERISTIEKEN IN HET RESONANTIEGEBIED IN

HET KADER VAN DE THEORIE DER FISSIEKANALEN

1.1. Inleiding

In de volgende paragrafen zullen wij trachten de door ons bekomen resultaten

voor de tsrnairs ct-smlssie en voor de energie- en massadistributie van de bi-

naire fissiefragmenten in het resonantiegebied te verklaren, steunend op de

theorie der fissiekanalen van Bohr C1955). Volledigheidshalve zullen wij hier-

bij ook enkele andere fissiekarakteristieken beschouwen (?-, M] waarvoor wij

een afhankelijkheid van de fissiekanalen vermoeden.

1.2. 2 3 9Pu Cn.f)

Voor het splitsend systeem 239Pu (n,f) is de toestand zser duidelijk. Als wij

het in Figuur I S gegeven spektrum der transitietoestanden beschouwen stellen

wij vast dat de 0 toestand voorkomt in de grondtoestand en in de S-kwadrupool-

vibratieband, welke beiden symmetrische toestanden zijn. 3eide 0 toestanden

liggen beneden de bindingsenergie B . Dit is niet het geval voor de 1 toe-

stand, walks bij B + Q.2 ïïeV gesitueerd wordt Cniet weergegeven op figuur).

Ook de symmetrieeigarischappen van deze 1 toestand zijn zeer verschillend,

vermits hij ontstaat door de koppeling van de K * 0 en K • 1 oktupoolvibra-

ties, welke beiden asymmetrisch zijn CGriffin, 1965). Hieruit volgt dus dat

de 0 toestanden veel symmetrischer zijn dan de 1 toestand. Hun verschillen-

de positie ten opzichte van 8 heeft verder tot gevolg dat het sffektief aan-

tal open 0 kanalen veel groter zal zijn dan het effektief aantal open 1 ka-

nalen Ccfr I ' .2). Uit de analyse van de experimentele ^.-waarden blijkt in-

derdaad dat M (O*) • 1.43 en N C1+) - 0.07 CMichaudon, 197S).

Het sterk verschillend karakter van beide fissiekanalen doet dus verschillen

in de gemeten fissiekarakteristieken verwachten. Dit is duidelijk het geval

voor de gemeten r -waarden, dis tot zeer verschillende gemiddelde waarden lei-

den voor beide spingroepen CBlons e.a., 1970) :

^ C0+) « 2.27 eV

Y C1+) » 0.035 eV

in overeenstemming met de theorie van 3ohr.
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QoK de piek-vallei verhoudingen in de massadistriouties vertonen duidelijke

verschillen. Cowan e.a. (1966) toonden aan dat de gemiddelde symmetrische

fissie-apbrengst voor de 0 resonanties beduidend groter is dan voor de 1 re-

sonanties. Dit kondan wij in II 4.3 eveneens aantonen door vergelijking van

het thermisch gebied («= 53 % J = 0 ) met de 0.296 eV resonantie (waarschijnlijk

J = 1). Deze resultaten zijn in overeenstemming met de hierooven geformuleer-

de verwachtingen.

Onze in vorig hoofdstuk bekcmen resultaten voor de ternaire a-emissie toonden

aan dat T/B ongeveer 5 a 7 % groter is voor de O dan voor 1 toestanden. Een

mogelijke verklaring hiervoor steunt op de waarnemingen dat de ternaire a-emis-

siewaarschijnlijkheid groter is voor deze splitsingsreakties die zouden geleid

hebben tot fragmenten met minder dan gemiddelde kinetische energie an dus met

groter dan gemiddelde vervormingsenergis (Halpern, 1971j Vandenbosch en Huizen-

ga, 1973]. Deze toestand doet zich voor bij symmetrische massaverdelingen. De

door ons geobserveerde grotere T/B-waarden voor de 0 toestanden (die ook het

meeste symmetrische fissie vertonen} is hiermee in overeenstemming. Overigens

heeft dit effekt nauwelijks invloed op de energiebalans. Rekening houdend met

de in III 2 bekomen resultaten E * 16 NeV en LRA/B = 2.32 10"?,levert sen 7 %

grotere T/3-waarde voor het -0 kanaal slechts * 2 KeV verschil in excitatieener-

gie op.

Het gemiddeld aantal fissisneutronen (v) uitgezonden door de 239Pu Cn,f3-reso-

nanties was gedurende vele jaren esn twistpunt tussen kernfysici. De voorhan-

den zijnde resultaten van Weinstain s.a. (1969] en van Ryabov e.a. (1969 en

1972] waren immers tegenstrijdig. Nieuwe metingen door Weston e.a. (1971) en

Trochan e.a. (1972) leverden nog andere v-waarden op. Pas in 1974 werd üszs

verwarde toestand opgeklaard door nauwkeurige metingen van Shackleton (1974),

die tegelijk met v ook de gemiddelde energie Ê van de tijdens het fissiepro-

ces uitgezonden ystralen bepaalde. Hierdoor was hij in staat de vermenging

van (n.f) en (n^^'rea^ties aan te tonen. In dit laatste geval zendt de sa-

mengestelde kern eerst een y-straal uit en komt pas daarna tot splitsing.

Door het uitzenden van deze y-straal vermindert de excitatie-energie van de sa-

mengestelde kern, hetgeen een verminderde neutronen-emissie tot gevolg heeft.

De gemiddelde y-desexcitatie van de kern daarentegen neemt toe door het toe-

voegen van deze prs-flssie ystralen. Door nu de gemeten v en E -waarden te

verbeteren voor de (n.yf)-bijdrags, kon Shackleton een kleine maar beduidende

invloed van de fissiekanalen aantonen :

_J
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v (O ) - v (1 ) * 0.0130 ± 0.0055 neutronen, hetgeen neerkomt op een

energieverschil van 99 ± 42 keV. Voor de fissie-gammas bekwam hij :

E [0 ] - E (1 ]
Y Y

10 ± 10 keV.

Samengevoegd levert dit volgend verschil in excitatie-energie van de fissie-

fragmenten op tussen fissis via hst 0 en het 1 kanaal :

E f C0+) - E f

sxc exc 109 ± 43 keV.

Deze kleine maar beduidende korrelatie tussen J en v (en dus ook de excita-

tie-energie van de fragmenten] veroorzaakte echter een ander probleem. De gro-

te verschillen (1 resp. 0.7 MeV) door Nelkonian en Mehta C196S] en Toraskar en

Melkonian £1971) gevonden tussen de gemiddelde kinetische energie Ê, voor de 0

en de 1 resonanties Ccfr II 4), werden inderdaad niet teruggevonden in de neu-

tronen- en v-emissie van de fissiefragmenten, zodat geen sluitende energiebalans

kon opgesteld worden. Dit probleem werd opgelost door onze Ë..-metingsn (zis

II 4], die volgend resultaat opleverden in het resonantiegebied :

Ê* CO*] ' 177.99 en C1+) - 178.0+ MeV.

Een re-evaluatie van de metingen van Melkonian en Mshta (1965] leverde sen aens-

luidend resultaat op. Onze Ê.,-metingen tonen dus duidelijk aan dat het ener-

gieverschil tussen de 0 en de 1 kanalen grotendeels omgezet wordt in excita-

tie-energie. Gekombineerd met de metingen van Shackleton C1974) laveren zij te-

vens een sluitende energiebalans op.

Samenvattend kunnen wij dus stellen dat de theorie der fissiekanalen van Bohr

tamelijk goed geverifieerd wordt door de fissiekarakteristieken van de 239Pu

Cn.f]-resonanties, alhoewel de grootte van de effekten soms kleiner zijn dan

verwacht. Oeze verzwakking is mogelijk te wijten aan de interakties en de ener-

gieomzettingen die optreden tussen het drempelpunt en splitsingspunt.

1.3. 2 3 SU (n,f)

Voor de 2 3 SU (n.f]-transitietoestanden is de situatie minder duidelijk. Figuur

I 6 toont aan dat de 3 toestand voorkomt in de oktupoolband, die gekarakteri-

seerd wordt door zeer asymmetrische peervormige oktupoolvibratiss waarbij de

J
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waarschijnlijkheid voor symmetrische fissie nul is [Moore, 1970). De andera

3 toestanden komen samen met de 4 toestanden voor in de K = 1 en 2 oktu-

poolbanden, die symmetrische fissie niat uitsluiten. Uit hetgeen voorafgaat

blijkt dus dat, alhoewel geen grote verschillen moetan verwacht worden tusssn

de 3 an de 4 kanalen, het 3 kanaal een weinig meer asymetrisch is dan het

4 kanaal.

Een serste experimentele aanduiding van de gelijkaardigheid van beide fissis-

kanalen wordt gegeven door hun .f -waarden CMoore e.a., 1378) :

J

f (3 ) * 180 meV en 7 C4 ] = 91 meV

hetgeen laidt tot volgende waarden voor het aantal open fissiakanalan :

N C3 ) - 1.19 en N C4 ) ' 0.71

In tegenstelling tot 239Pu Cn,f) bekomen wij hier dus zser naburige waardan.

De massadistributies in de 2 3 5U (n,fj-resonanties werden bestudeerd ccor Cowan

e.a. (19/0), die beduidende verschillen voor üe P/V-waarden vaststeldan. Er

bestaat echter gean senduidige korrelatie tussen deze P/V-waarden en de reso-

nantiespins. Dit is ook het gaval voor onze T/B-verhoudingsn [cfr III 3),

waar wij gemiddeld nochtans een lichtjes grotere LRA-emissie vaststaldsn voor

fissie via het 4 kanaal.

Zoals voor 239Pu (n,f) waran ook voor 23SU(n,f) de v-metingen van Ryabov e.a.

C19S9, 1970) en van Weinstein e.a. (1969) in tegenstrijd. Ook hier brachten de

gekombineerde v en Ë -metingen van Shackleton C1974) duidelijkheid. Na korrek-

tie voor de (n,yf)-reaktie vond hij echter geen beduidend spin-effekt voor v en

Ê , en dus ook geen beduidend verschil in de excitatie-energie van de fissie-

fragmenten voor fissie via het 3 en het 4 kanaal. Dit is in overeenstemming

met onze Ê,.-metingen voor de 8.8 aV CJ * 4) en de 12.4 eV (J = 3) rssonantias,

waarvoor geen beduidende verschillen bekomen werden Ccfr. II 4.3). Het is

echter in tegenstrijd met de Ë„-metingen van Melkonian an Mehta (1365) an van

Sochvarov e.a. (1969), dia wel beduidende verschillen van resonantie tot reso-

nantie rapporteerden, echter niet eenduidig gekorralaerd met J77.

Samenvattend kunnen wij dus zeggen dat ae toestand van de fissiekaraktaristieken

voor de 2 3 5U (n,f)-resonanties onduidelijk blijft. Nochtans kanden wij vast-
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stellen dat de invloed van de fissiekanalen op de verschillende fissiekarakte-

ristieken kleiner is dan voor 239Pu Cn,f).

1.4. 2ltlPu (n,f)

3ij de 2l+1Pu Cn,f)-rsaktie worden 2 an 3 toestanden gevormd. Uit het spek-

trum der transitietoestanden (Figuur I 3) blijkt dat de 2 toestand voorkomt

in de grondtoestand, welke zeer symmetrisch is. Een gedeeltelijk open 2 ka-

naal komt voor in de y-vibratieband CK. = 2), die overeenstemt met oscillaties

die de axiale symmetrie vernietigen. In dezelfde y-vibratieband komt eveneens

een gedeeltelijk geopend 3 kanaal voor. Globaal genomen zal het 2 kanaal

dus meer symmetrisch zijn dan het 3 kanaal.

Dit verschillend karakter wordt geïllustreerd door de ̂ »-waarden. Ondanks de

sterke overlapping van de resonanties en het gebrek aan betrouwbare J -waarden

konden Blons en Oerrien (19763 volgende resultaten bekomen :

F f C2+) » 595 MeV en f. C3+) * 87 MeV

Dit leidt tot volgende waarden voor het aantal open fissiekanalen :

N C2+] ' 1.87 en N (3+J - 0.33

in avereenstemming met de verwachtingen in het kader van de Bohr-theorie.

Dnze T/3-metingen (III 3.3] zijn tot heden de enige gegevens omtrent de fissie-

karakteristieken in de 2***Pu Cn,f]-resonanties. De door ons waargenomen hogere

T/B-waarde voor fissie via het 2 kanaal stemt overeen met de verwachtingen,

gezien het symmetrische karakter van de 2 grondtoestand.
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2. ALGEMEEN BESLUIT

In dit werk Konden wij duidelijk üe grots invloed van ds excitatieenergia CD scranigs

aspekten van het fissieproces aantonen. Deze invloed is het meest spektakuiair

cp da fissiewaarscnijnlijkheid zelf, waarvoor wij vaststelden cat aen verschil

van enkele MeV in excitatie-energie aanleiding kan geven tot een faktor 10° ver-

schil in a.. Deze verschillen konden wij kwalitatief zowel als kwantitatief ver-

klaren.

Door de energie- en massadistributie van de zware fissie-fragmenten te vergelijken

voor de spontane splitsing van 2t*°Pu CE = 0) en de thermische fissie van 239Fu
GXC

(E ,6.5 MeV] bekwamen wij belangrijke informatie over de dynamika van het:sxc

fissieproces. Aanvullende informatie hieromtrent werd bekomen door de stuais van

enkele juist onder de drempel splitsende systemen. Tevens bracht een vergelijkan-

de studie van N » even, Z * even en N " oneven, Z = oneven splitsende systsmen

beduidende onderlinge verschillen aan het licht, die konden geïnterpreteerd worden.

Oe in het rasonantisgebied bekomen resultaten voor da energie- en massadistributies

sn voor de tarnaire a-emissiawaarsohijnlijkheid lieten in ruime mate toe ae theoria

der fissiekanalen van BOHR te verifiëren voor de 239Pu (n,.f) -resonanties, alhoe-

wel de effektsn kleiner zijn dan verwacht.

Onze resultaten voor de door thermische neutronen geïnduceerde tarnaire fissie

waren konsistent met het door Carjan voorgestelde model voor de ternaire a-amissia.

Bovendien lieten zij toe de door Feather voorspelde lage terr.aire ct-smissiawaar-

schijnlijkheid voor N x oneven, Z * oneven splitsende systemen te weerleggen.

Samenvattend kunnen wij zeggen dat de excitatie-enargie van het splitsend systeem

sen belangrijke parameter is voor de studie en de interpretatie van de fissiekarak-

teristieken, in het bijzonder in de omgeving van de fissiedrempel.
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SAMENVATTING

In dit werk worden verschillende aspekten van de invloed van de excitatie-

energie op de karakteristieken van het fissieproces bestudeerd. Hiertoe on-

derzoeken wij door neutronen geïnduceerde fissie in het neutronenenergiegebied

IO~2 - 2.105 eV evenals spontane fissie.

In het eerste deel bepalen wij de reaktiewaarschijnlijkheid voor de door neu-

tronen in verschillende kernen geïnduceerde fissie. Hierbij schenken wij bij-

zondere aandacht' aan de theorie der fissiekanalen van Bohr en aan de verkla-

ring van sommige fissiekarakteristieken met behulp van een tweebulcige fissie-

barrière.

Tijdens metingen in het Instituut Laue-Langevin te Grenoble werden belangrijke

nieuwe resultaten bekomen voor de door thermische neutronen in 2 3 1Pa, 232Th en
237Np geïnduceerde fissie.

Metingen aan de lineaire versneller van het Centraal Bureau voor Nukleaire Me-

tingen te Geel leverden zeer nauwkeurige resultaten op voor de fissiewerkzame

doorsneden van 2 3 3U, 23^U, 23^Fu en 241Pu in het neutronen-energiegebied van

10~2 tot 3.10" eV.

Het tweede deel handelt over de energie- en massadistributies van de zware

fissiefragmenten. Na enkele algemene beschouwingen bespreken wij onze metingen

van de spontane fissie van 21*0Pu, welke wij vergelijken met onze resultaten

voor de thermische fissie van 239Pu. Hieruit leiden wij af dat 6.5 MeV verschil

in excitatie-energie tussen beide splitsende systemen resulteert in een verschil

in kinetische energie van slechts 0.8 ± 0.3 MeV. Dit verschijnsel interpreteren

wij met de dynamische fissietheorie van Lachkar.

Aan de hoge flux reaktor van het Instituut Laue-Langevin maakten wij een verge-

lijkende studie van de energie- en massadistributies van de H » even, Z * even

splitsende systemen 23^U, 2l*0pu en de N * oneven, Z » oneven splitsende systemen
2 3 2Pa, 238Np. Beduidende verschillen tussen beide systemen worden aangetoond en

verklaard. Aan de lineaire versneller van het Centraal Bureau voor Nukleaire

Metingen ten slotte onderzochten wij de energie- en massadistributies in 23SU-en
2 3 9Pu (n,f)-resonanties. Deze resultaten worden geïnterpreteerd met behulp van

de theorie der fissiekanalen van Bohr.

In het derde deel onderzoeken wij het verschijnsel ternaire fissie, beginnend

met een overzicht van de bijzonderste eigenschappen.
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Tijdens metingen aan de BB.2 reaktor van het Studiecentrum voor Kernenergie te

Mol bestudeerden wij de door thermische neutronen in 2 3 % , 2 ^ % en 239Pu geïn-

duceerde ternaire fissie (fissie boven de drempel). In het Instituut Laue-

Langevin deden wij soortgelijke metingen op 231Pa en 237Np (fissie beneden de

drempel). Deze resultaten zijn in. overeenstemming met het door Carjan voorge-

stelde model van ternaire a-emissie. Zij weerleggen echter de door Feather

voorspelde lage ternaire a-emissiewaarschijnlijkheid voor N = oneven, Z = on-

even splitsende systemen.

Tijdens metingen aan de lineaire versneller van het Centraal Bureau voor Nukle-

aire Metingen ten slotte konden wij een duidelijke spinafhankelijkheid van de

ternaire a-emissiewaarschijnlijkheid in de 239pu (n,£)-resonanties aantonen.

Voor de 2^^U en 21f*Pu (n,f)-resonanties is deze invloed geringer.

In het vierde deel ten slotte interpreteren wij de in het resonantiegebied be-

komen resultaten voor de energie- en massadistributies der fissiefragmenten en

voor de ternaire a-etnissiewaarschijnlijkheid met behulp van de theorie der fis-

siekanalen van Bohr.


