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I, BEVEZETÉS ÉS KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A hasadási hozamok, azaz a parciális hasadási hatáskereszt-

metszetek mérése és értelmezése a hasadás fizikájának egyik köz-

ponti kérdése a jelenség felfedezése óta. Az erősen deformált

nehéz magok potenciális energia felületeit kialakító erők termé-

szetére, a felületeket perturbáló héj- és párkölcsönhatásokra a

hasadásban keletkező termékek tömeg- és töltéseloszlása, ill, az

ezekben mutatkozó durva- és finomszerkezet adja talán a legtöbb

információt, A tömegeloszlás szerkezetének a hasadó mag nukleon-

összetételétől és gerjesztési energiájától függő változásaira

manapság elegendő kisérleti anyag áll rendelkezésünkre ahhoz,

hogy az elmélet számára a legfontosabb kérdéseket megfogalmazhas-

suk. Más a helyzst a töltéseloszlás területén, ahol a kisérletek

még a legalapvetőbb kérdéseket sem tisztázták egyértelműen. Ez

nem jelenti azt, hogy a tömegeloszlás kisérleti tanulmányozása

elvesztette aktualitását. Sőt, az elmélet - miután jelentősen

továbbfejlesztette hasadási modelljeit - a kisérleti adatok pon-

tositását, az ellentmondások kiküszöbölését és a vizsgált hasadó

rendszerek körének jelentős kibővitését sürgeti.

Vannak olyan műszaki és alkalmazott tudományok /reaktorfi-

zika, reaktortechnika, reaktorok sugár- és környezetvédelme, ra-

diokénia, stb,/, amelyek a hasadási hozamokat a legalapvetőbb

paraméterek illetve anyagjellemzők között tartják számon. Ezek

is egyre nagyobb követelményeket támasztanak a hozam-adatok szá-

mával és pontosságával szemben, A gyors szaporító reaktorok fej-

lesztésével kapcsolatban különösen nő a gyors neutronokkal lét-

rehozott hasadásokban keletkezett termékek hozamai iránti érdek-

lődés, A O-T üzemű fúziós-hasadási hibrid reaktorok fizikai-mü-

szaki tervezése pedig a 14 MeV-es neutronokkal indukált hasadás

hozamainak ismeretét igényli.
238

A természetes urán, vagyis az U egyrészt a gyors reakto-

rok egyik legfontosabb szaporító anyaga, másrészt a hibrid reak-

torokban mint hasadó anyag, ill, a T újratermeléséhez szükséges

neutronsokszorozó és -lassító közeg jön számításba. Ezért min-

den, az 2 3 8 U E n^15 MeV energiájú neutronokkal indukált hasadá-

sával kapcsolatos munka az atomenergia-kutatások és -fejleszté-



sek számára is több-kevesebb jelentőséggel bir. Méréstechnikai

szempontból fontos továbbá, hogy az U/n14,f/ reakció a 14

MeV-es /sőt, általában a gyors neutronokkal létrehozott/ hasa-

dások körében egyre inkább a standard folyamat szerepét tölti

be.

Az elmúlt évtizedben a hozammérési módszerek is nagy fej-

lődésen mentek keresztül, elsősorban a nagy energiafelbontású

félvezető detektorok és az on-line tömegszeparátorok alkalmazá-

sa révén. A prompt neutronemisszió utáni tömeg- és töltéselosz-

lás vizsgálatára pl, a klasszikus radiokémiai és az off-line tö-

megspektrometriai módszer mellett napjainkban egyre gyakrabban

használják a roncsolásmentes v*-spektrometriai módszert, mely a

besugárzott minta v -spektrometriai analízisén alapul,

A hasadási termékekre vonatkozó magadatok /így a hozamok/

gyakorlati fontosságát jelzi, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügy-

nökség 1973-ban Bologna-ban, 1977-ben pedig Pettenben /Hollan-

dia/ szakértői értekézietet szervezett a fenti témakörben. Az

értekezletek anyagában részletes ismertetést lehet találni a kü-

lönböző hasadási hozamok gyakorlati felhasználásáról, továbbá ar-

ról, hogy a felhasználók mely termék hozamát, milyen pontosság-

gal, mely magok hasadásában és milyen energiáknál, milyen prio-

ritással igénylik, 1975 óta ugyancsak a NAÜ félévenként össze-

gyűjti a világon folyó, a hasadási termékekkel kapcsolatos ki-

sérleti, elméleti és kompilációs munkákról szóló rövid összefog-

lalókat, s "Progress in Fission Product Nuclear Data" cimmel

közzéteszi, ill. az érdekelteknek eljuttatja őket.

A disszertációban részletezett kérdésekről, ill. a munka

során elért legfontosabb új eredményekről az olvasó elegendő in-

formációt nyerhet a tartalomjegyzékből, ill, az összefoglalóból.

Hasznosnak tűnik viszont rövid történeti áttekintést adni a mun-

ka előzményeiről és folyamatáról.

1969 tavaszán kezdtem foglalkozni a KLTE Kisérleti Fizikai

Tanszéke első 6e/Li/-detektorának a 14 MeV-es hasadás vizsgála-

tában lehetséges alkalmazásával, A korábbi években az MTA ATOMKI

neutronfizikai csoportjában az aktivációs módszer alkalmazásá-

ban szereztem némi jártasságot, a Oubnai EAI Magreakciók Labo-

ratóriumában pedig megfigyelhettem a Ge/Li/-detektor segitségé-



vei folyó hasadási vizsgálatokat. Ezek a tapasztalatok segitet-

tek ahhoz, hogy a III.3. fejezetben bemutatott direkt Ge/Li/-

-módszer alapgondolata kialakuljon bennem, A tanszéken a kezdet-

hez szükséges tárgyi feltételek adottak voltak, de sem a hasadá-

si hozamok mérése, sem a Ge/Li/ £ -spektrométria alkalmazása te-

rületén nem voltak hagyományok. Ezzel magyarázható, hogy a mód-

szer kipróbálása, kidolgozása és ellenőrzése 3-4 évet igényelt,

annak ellenére, hogy a munkában rajtam kívül két közvetlen kol-

légám és több hallgató is részt vett. Más kérdés, hegy részben
238a metodikai munka részeként, további 2-3 éven át az U 14 MeV-

-es hasadása tömeg- és töltéseloszlásának vizsgálatára is tör-

téntek mérések, amelyeknek a feldolgozása és értelmezése új mag-

fizikai eredményekre is vezetett.

Az alábbiakban kronológiai sorrendben összefoglalom a mun-

ka főbb fázisait és megpróbálom érzékeltetni a kollektiva tag-

jainak személyes hozzájárulását a munka sikeréhez:
238

a/ A direkt Ge/Li/-módszer ellenőrzésére az U 14 MeV-es

hozamainak mérése látszott a legalkalmasabbnak; egyrészt erre

találtunk a legtöbb mérést az irodalomban, másrészt a szükséges

néhány gramm mennyiségű hasadó anyag könnyen hozzáférhető volt.

Az első besugárzást 1969 decemberében végeztük és a spektrummé-

réseket 5 hónapon át folytattuk; a munkában rajtam kivül Raics

Péter, Germán Endre és Sztaricskai Tibor vett részt. A kisérlet

előzetes eredményeiről Germán Endre diplomamunkája jjGer70j szá-

molt be,

b/ Ugyanerre az időszakra esett Raics Péterrel végzett kö-

zös munkánk a Ge/Li/ £ -spektrumok simitásával kapcsolatban

[RaD7l] .
c/ A Ge/Li/-detektor hatásfokát kiterjedt forrásra Raics

Péterrel együtt kezdtük tanulmányozni 1970 tavaszán. Feltétele-

zésünkkel ellentétben a használt Ra-forrás önabszorpciója

nem volt elhanyagolható, ezért a hasadási spektrumokból első-

nek kiértékelt 2 3 8U/n,2n/ reakció hatáskeresztmetszetére hibás

eredményt publikáltunk LDRC72^. A korrekcióra csak később,

[pa+74] munkánkban keríthettünk sort, miután l 4 9Nd- és új 2 2 6Ra-

-forrásokat sikerült preparálnunk /ez utóbbiakat Nagy József

/KLTE Izotóp Laboratóriuma/ segítségével/, amelyeknek a segít-



ségével megismételtük a hatásfok meghatározását, A tanszék máso-

dik Ge/Li/-detektora hatásfokának a meghatározása már ezeknek a

tapasztalatoknak a birtokában történt, s a jelentős továbbfej-

lesztés - a pontforrásokkal történt mérések, a hatásfok-energia

függvények illesztésére készült program, a relativ hatásfok-függ-

vény abszolutizálásának tökéletesítése - elsősorban Nagy Sándor

és Sailer Kornél munkája Qja+74]. A fenti források mellett Raics

Péter harmadik Ge/Li/-detektorunk hatásfokának meghatározásánál
182

Ta forrást is használt,

d/ Az 1969-70-ben mért hasadási spektrumokat Germán Endre

az MTA Izotóp Intézete doktori ösztöndijasaként 1971-72-ben ér-

tékelte ki Budapesten, a KFKI ICT-1905 tipusú számitógépén, a

SIRIUS programrendszer p<NP72] felhasználásával. A spektrumok

és a bomlásgörbék kiértékeléséhez, az eredmények feldolgozásá-

hoz Nagy Sándorral közösen igen sok segitséget nyújtottunk, A

magfizikai eredményeket [JDa+74] munkánkban publikáltuk,

e/ 1971 második felében Nagy Sándorral, Raics Péterrel és

Mikó Sándor hallgatóval több 5-perces besugárzást végeztünk a

rövid felezési idejű termékek hozamának vizsgálatára, A spektru-

mok kiértékelésére tett első próbálkozásaink eredményét Mikó Sán-

dor diplomamunkája [Mik723 tartalmazza. Az önabszorpciós korrek-

ció kisérleti meghatározására irányuló méréseink is ennek a dip-

lomamunkának a keretében történtek, Raics Péter irányitásával.

A fluxussürüség mérésére használt fóliák fi>-aktivitásának meg-

határozása érdekében Farkas István a tanszék 4JT(J-számlálójának

a paramétereit vizsgálta diplomamunkájában \far72j , témavezető-

je Nagy Sándor volt, A nagyon bonyolult hasadási spektrumok ki-

értékelési módszerének kidolgozására és az első hozamok megha-

tározására került sor Kövér László diplomamunkájában |_Köv73]] és

Hamvas István diákköri dolgozatában, A rövid besugárzások ki-

sérleti anyagának végleges és teljes feldolgozását zömében ma-

gam végeztem 1972-74-ben; a bomlásgörbék analízisében Nagy Sán-

dor volt nagy segítségemre,

f/ Saját mérési eredményeink ellenőrzése céljából Raics Pé-
238

térrel és Nagy Sándorral közösen feldolgoztuk az u/ni4*"':/
reakció hozammérési irodalmát 1973-mal bezárólag JjDRN74].

d/ Az 1969-70-es mérést a rossz statisztika és a Ge/Li/-



-detektor alacsony feloldása miatt 1973-74-ben a tanszék harma-

dik Ge/Li/-detektorával megismételtük, A besugárzást és a mé-

rést Raics Péter és Nagy Sándor végezte, a spektrumok kiértéke-

lésében nagyon sokat segitett Pham Trung Thanh vietnámi hallga-

tó, aki diplomamunkáját [Pha75^] irányitásom mellett készitette,

h/ A hozam-számításokat, az ezekhez szükséges magadatok
kritikai feldolgozását, a három különböző besugárzás-mérés so-

rán kapott nyers hozam-adatok normálását és az eredmények értel-

mezésével kapcsolatos munkát'gyakorlatilag magam végeztem; Raics

Péter a neutronenergiával és a fluxussürüséggel kapcsolatos

problímák tisztázásával volt nagy segitségemre, A direkt Ge/Li/-

-módszer alkalmazásával szerzett legfontosabb tapasztalatokat
238

és az U 14 MeV-es hasadására nyert magfizikai eredményeket

[ba+76, Da+77, DNR77] munkáinkban publikáltuk.

i/ A több éves metodikai fejlesztő munka eredményeként a

direkt Ge/Li/-módszert ma már rutinszerűen használjuk a hasadá-

si termékek hozamának mérésére. Legutóbb pl. Hamvas István az

U / n . f / hasadás hosszú felezési ~dejü termékeinek hozamáthatározta meg diplomamunkájában jjham77]; a spektrumok kiértéke-

lése ezúttal már a tanszék MULTI-20 számitógépén történt. Nagy '

Sándor 1975-ben, az Argonne National Laboratory-ban, az
23 S

u/n,f/ hasadás tömegeloszlása energia-függésének vizsgálatá-

ra irányuló munkában eredményesen használta és továbbfejlesztet-

te a módszert [jMa+78j, bebizonyitva, hogy a rövid hülési idővel

felvett spektrumok is kiértékelhetők gépi úton, ha rendelkezés-

re áll a szükséges feloldású Ge/Li/-spektrométer és az alkalmas

program és számitógép.

Szeretnék még szólni Csikai Gyula hozzájárulásáról e munka

sikeréhez. Én is és közvetlen munkatársaim is korábban az ő köz-

vetlen irányitása mellett dolgoztunk. Nagyon sokat tanultunk tő-

í le, többek között magát az aktivációs módszert, a neutronjak-

or - vizsgálatának egyszerű, de hatásos eszközét. Az élet úgy

hozta, hogy neki e munkánál nagyobb és felelősségteljesebb fel-

j adatok megoldásán kellett fáradoznia, nekünk pedig meg kellett

j tanulnunk önállóan dolgozni. Állandó és a munka részleteit is

jj kisérő figyelmét, sokoldalú gondoskodását azonban a munka min-

| den fázisában éreztük, megjegyzései és tanácsai mindig segitsé-



günkre voltak. Személy szerint engem baráti bizalmával is ki-

tüntetett, amikor a munka szervezését és irányitását rám bizta.

Mindezt ez úton is hálásan köszönöm. Külön köszönetet szeretnék

mondani türelméért, amelyet e disszertáció irásának elhúzódása

ellenére tanúsitott irántam.

Hálás köszönettel tartozom mindazoknak, akiket az előzőek-

ben név szerint is megemlítettem. Rajtuk kivül Pócs Lajosnak

/KFKI/ a SIRIUS programrendszer rendelkezésünkre bocsajtását

és a programok használatába való bevezetést; üékel Pálnak és

munkatársainak /KLTE, Számolóközpont/ a gépi számitásokban nyúj-

tott segitséget; Brücher Ernőnek /KLTE, Szervetlen és Analitikai

Tanszék/, Daróczy Zoltánnak /KLTE, Analizis Tanszék/ és Pető

Gábornak a hasznos eszmecseréket; Scharbert Tibornak az elektro-

nikus berendezések. Halmi Antalnak és Szegedi Jánosnak a neut-

rongenerátorok gondozását köszönöm.

Hálás, baráti köszönetet mondok közvetlen munkatársaimnak.

Nagy Sándornak és Raics Péternek, akikkel kezdettől fogva közö-

sen dolgoztam és akik jelentős részt vállalva a munkából,alko-

tó módon járultak hozzá annak eredményességéhez; Sailer Kornél-

nak, aki ugyan közvetlenül nem vett részt a munkában, de számos

probléma megoldásában nyújtott rendkivül hathatós segitséget.

Különösen hálás vagyok feleségemnek, akinek önfeláldozó

segitsége, lemondása és türelme nélkül ez a munka nem készülhe-

tett volna el.



II, TÖMEG- ÉS TÖLTÉSELOSZLÁS AZ ALACSONY ÉS KÖZEPES ENER-

GIÁJÚ HASADÁSBAN

Alacsony energiájúnak szokás nevezni a spontán-, valamint

a termikus és rezonancia neutronokkal létrehozott hasadást,

azaz amikor a közbenső mag gerjesztési energiája /£*/ közel
c

egyenlő a neutron kötési energiájával /B /. A "közepes ener-

giájú hasadás"-ra nem alakult ki ilyen egyértelmű konvenció;

ebben a munkában a fenti kifejezésen olyan hasadásokat értünk,

amelyekre
8 ^ 5 - 6 MeV«cE*íC25 MeV,r* c

Mivel ebben a gerjesztési energia tartományban csak a Z á l

töltésű, könnyű bombázó részekkel létrehozott hasadási reak-

ciók rendelkeznek sz&mottevő keresztmetszettel, ez azt is je-

lenti, hogy nem foglalkozunk a Z^2 töltésű, "nehéz" bombázó

részekkel kiváltott hasadással. Ha nem szükséges különbséget

tennünk alacsony és közepes energiájú hasadás között, akkor a

továbbiakban egyszerűen alacsony energiájú hasadásról fogunk

beszélni.

További megszorítás, hogy csak az indukált kettes /biná-

ris/ hasadás tömeg- és töltéseloszlásának leirásával fogunk

részletesebben is foglalkozni; a hasadás egyéb jellemzőit csak

annyiban érintjük, amennyiben feltétlenül szükségesek az előb-

biek jobb megértéséhez, A hasadás egész jelenségkörének /bele-

értve a tömeg- és töltéseloszlást is/ behatóbb tanulmányozásá-

ra a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által szervezett leg-

utóbbi két nemzetközi konferencia /Bécs - 1969 és Rochester

/USA/ - 1973/ anyagán kivül néhány összefoglaló müvet [>;yd64,

Wil64, Br+72, Nix72, VaH73. HoH74, Spe74, Gra76, Mic76, Pol77]

ajánlhatunk az olvasó figyelmébe.

Illusztratív példaként a kialakult szokásnak megfelelően

mi is a kísérletileg és elméletileg egyaránt legtöbbet tanul-

mányozott alacsony energiájú hasadást, az ^ 3 5u termikus neut-

ronok okozta hasadását /röviditve: U/n . ,f/ vagy U+n

tn

hasadás/ használjuk, ezért ha a hasadásra általában teszünk

kijelentéseket vagy közlünk számadatokat, azok mindig erre vo-

natkoznak.
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II.1. Néhány válogatott probléma a hasadás fenomenológiá-

jából; a hasadás leirására szolgáló legfontosabb elméleti mo-

dellek rövid áttekintése

Az alacsony energiájú magreakciók között a hasadás több

szempontból is különleges magreakció, A legszokatlanabb benne
az, hogy a keletkező, általában két primer reakciótermék /ha-

sadvány/ tömege és töltése igen nagy és ráadásul széles hatá-

rok között változik: a könnyű hasadványnál A, *=*/0,3-Q,5/Ap és

Z^/O.S-O.ö/Zp. a nehéznél Ah«yo,7-O,5/AF és Zh«*/0,7-0,5/Zp,

ahol Ap és Zp a hasadó mag tömeg- és rendszáma. Ezzel magyaráz-

ható, hogy a hasadásban legalább 500, különböző nukleonösszeté-

telü hasadvány keletkezik.

A hasadásban felszabaduló reakcióenergia nagysága is szo-

katlan: az U+n... hasadásban Q,»15O-19O MeV a fenti aszim-

metrikus ill. szimmetrikus határesetnek megfelelően. Ez az

energia a legnagyobb rendszámú /Z^90/ elemek nehéz izotópjai

esetében spontán hasadás révén is felszabadulhat; a spontán ha-

sadás valószinüsége Z növekedésével rohamosan nő, miközben a

Z /A paraméter függvényében bonyolult durva- és finomszerkeze-

tet mutat. Tekintettel arra, hogy a két, közel egyenlő tömegű

hasadványra történő hasadás valamennyi a természetben előfordu-

ló, A >92 tömegszámú atommagra exotermikus folyamat, felmerül a

kérdés: miért csak a legnehezebb magok instabilisak a spontán

hasadással szemben? A magyarázatot a hasadás mechanizmusában

kell keresnünk, amely ugyancsak különlegesnek tekinthető az

alacsony energiájú magreakciók között.

A hasadás mechanizmusának felvázolásához a hasadványok

nukleonösszetétel szerinti mérete és gazdagsága, a hasadás va-

lószinüségének a hasadványok tömeg-, proton- és neutronszáma

függvényében tapasztalt változása /a primer vagy "prompt-neut-

ronemisszió-előtti" tömeg-, töltés- és neutroneloszlás ill.

diszperzió/ adja a legkézenfekvőbb kiindulási alapot. Ahhoz,

hogy ezeket akárcsak kvalitative leirjuk, a hasadó magot erő-

sen megnyúlt, bonyolult felületű nukleonrendszernek kell elkép-

zelnünk, legalábbis a szétszakadáshoz közeli állapotaiban, és

számolnunk kell azzal, hogy egy adott nukleonkonfigurációjú



szétszakadás valószínűségét a felület alakján kivül a hasadó

mag és a naszcens hasadványok héjszerkezete és párossága is be-

folyásolja, továbbá statisztikus jellegű folyamatok is szerepet

játszanak az eloszlások és diszperziók alakulásában. A mag alap-

állapoti alakját a hasadáshoz szükséges mértékben általában

csak energiafelvétel révén képes megváltoztatni, ami azt jelen-

ti, hogy az energetikailag kedvezőbb /a két, közel azonos töme-

gű, egymástól végtelen távolságban lévő hasadvánnyal reprezen-

tált/ állapothoz vezető úton a rendszernek az 06-bomláshoz ha-

sonló módon egy potenciálgáton kell keresztülhaladnia. Szintén

ezt a modellt sugallja a spontán hasadási felezési idők rohamos

csökkenése a Z /A paraméter /azaz a mag Coulomb- ill, felületi

energiája hányadosával arányos mennyiség/ növekedésével; c po-
p

tenciálgát magassága Z /A növekedésével csökken és forditva. Ez

és a mai mérési módszerek érzékenysége a magyarázata annak,

hogy csak Z S90 esetén sikerült megfigyelni a magok alapállapot-

ból alagúteffektus révén végbemenő, radioaktivitásszerü hasadá-

sát. Ha a magot a feltételezett gát magassága alatt egyre maga-

sabbra gerjesztjük, a hasadás valószinüsége rohamosan nő és

ugyanigy csökken a mag hasadással szembeni átlagos élettartama

/gát-alatti hasadás/. Amikor a gerjesztési energia eléri vagy

túlszárnyalja a gát magasságát, a hasadás késleltetés nélkül

végbemegy /gát-feletti vagy prompt hasadás/. A már emiitett

E*«-25 MeV határenergia kb, a Bi-izotópok gátmagasságának felel

meg, s ennek megfelelően csak a ZS83 rendszámú magok alkalmas

izotópjaira engedi meg a prompt hasadás tanulmányozását.

A hasadványok tulajdonságai is különlegesek. A szétszaka-

dás pillanatában születő új magok általában rendkívül erősen

deformáltak és neutrongazdagok, magas gerjesztési energiával

rendelkeznek és a kölcsönös Coulomb-taszitóerő hatására csökke-

nő gyorsulással és növekvő sebességgel távolodnak egymástól, s

eközben a felületi feszültség hatására egyensúlyi alakjuk fel-

vételére törekednek, A szétszakadás időpontjától számitva kb.

I0~17s-ig a hasadványok a közös elektronburkon belül, gyakor-

latilag elektronárnyékolás nélkül mozognak; ez az idő arra is

elegendő, hogy sebességük és kinetikus energiájuk csaknem el-

érje a végtelen /makroszkopikus/ távolságokhoz tartozó /kisér-
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letileg meghatározható/ maximális értékét: a maximális sebes-
q

ség 10 cm/a nagyságrendű, a kinetikus energia formájában fel-
—17

szabaduló teljes energia átlaga, TKE»Í-170 MeV. Kb. 10 s szük-

séges ahhoz is, hogy az elektronok feltöltsék az új atommagok-

hoz tartozó belső, atomi elektronhéjakat; a héjak feltöltődését

X-sugárzás emissziója kiséri, A hasadványok nagy sebessége

miatt a külső héjakon átlagosan 20-22 vakancia marad; ha a ha-

sadvány-ionok fékeződnek, ionizáltságuk mértéke csökken.

A szétszakadás után a hasadványok deformációs-, forgási-,

vibrációs- és gerjesztési energia formájában jelentős "belső"

energiával rendelkeznek, A hasadásnak ebben a fázisában a

rendszer kollektiv mozgását egyetlen kordináta /a hasadványok

tömegközéppontja közötti távolság/ jellemzi, és az ehhez ren-

delt energia a hasadványok teljes kinetikus energiája, A rend-

szer belső és kollektiv mozgása a Coulomb kölcsönhatás révén

tehát még mindig csatolt egymással, mégis - a csatolás gyenge-

sége miatt - a szétszakadás utáni konfigurációk esetén nem

okoz nehézséget a teljes energia kollektiv és belső energiára

való szétválasztása. Ugyanakkor a szétszakadás előtt, amikor a

rendszer termodinamikailag zártnak tekinthető, ez a szétválasz-

tás nem ilyen egyszerű és világos. Mindmáig megoldatlan problé-

ma pl,, hogy a/ alacsony gerjesztési energiáknál a hasadó mag

kollektiv energiája miképpen disszipálódik, aza;- ' :'.;ul át a

hasadványok gerjesztési energiájává, b/ az a ;,— - /15-20

MeV/ gerjesztési energia, amely a közepes energiájú hasadásnál

a hasadó mag sztatikus potenciálfelülete felett rendelkezésre

áll, milyen kölcsönhatások révén /és milyen arányban/ alakul át

a hasadványok gerjesztési ill, kinetikus energiájává. Egyetlen

dolog látszik többé-kevésbé bizonyitottnak: az energiadisszi-

pácic szerepe a hasadás azon utolsó állapotaiban válik különc-

sen jelentőssé, amikor a megnyúlt mag a potenciálgát maximumá-

hoz /nyeregpontjához/ tartozó instabil egyensúlyi deformációs

állapotából elindul, pontosabban szólva felgyorsul a szétsza-

kadási pontnak megfelelő /nagyobb/ deformációhoz vezető úton.

A szétszakadás irányába a nyeregponti állapot statisztikus

fluktuációi inditják el a magot; a nyeregponti deformáció kis-

mértékű növekedése jelentősen megnöveli annak valószinüségét,
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hogy az addig a mag közös potenciálvölgyében mozgó nukleonok

radikálisan átrendeződjenek. Az átrendeződés eredményeként a

nukleonok egy része két, energetikailag kedvezőbb nukleon-

törzset /naszcens hasadványt/ képez a magon belül; a két törzs

nukleonjai a közös potenciálvölgy alján egy-egy szeparált po-

tenciálvölgy kialakitására törekednek, mig a kivülrekedt nuk-

leonok a mag változó közös potenciálvölgyének magasabb ener-

giájú állapotaiban mozognak. Az átrendeződéshez az teremt

kedvező feltételeket, hogy a nukleonok nyeregponti rendezett

mozgása a deformáció növekedésével kezdetben rendezetlenné vá-

lik, majd az új feltételeknek megfelelően átrendeződik. Mind-

ez valószinüleg a mag kollektív energiájának disszipációja

árán megy végbe.

A naszcens hasadványok kialakulása azzal jár, hogy a kö-

zös potenciálvölgyben mozgó nukleonok által közvetitett vonzó

magerő már nem képes egyensúlyt tartani a taszitó Coulomb-erő-

vel; a mag instabillá válik a további megnyúlással szemben. Az

egymástól távolodó naszcens hasadványok között a maganyag el-

vékonyodik, kezdetét veszi egy nyakszerü képződmény kialakulá-

sa, melynek nukleonjai nem tartoznak egyik hasadványhoz sem, A

mozgásba lendült naszcens hasadványok a Coulomb-erő hatására

és tehetetlenségüknél fogva tovább távolodnak egymástól a ha-

sadó magon belül; a nyak hossza nő, vastagsága csökken. Ez azt

jelenti, hogy egyre kevesebb azoknak a nukleonoknak a száma,

amelyek a mag közös, s egyre több azoké, amelyek a naszcens

hasadványok önállósuló potenciálvölgyében mozognak. Amíg a

nyak vastag, a benne mozgó nukleonok között ható magerők na-

gyobbak mint a taszitó Coulomb-erők és a mag stabilis a. nyak

elszakadásával szemben. A nyak-vastagság csökkenésével a mag-

erők gyorsabban csökkennek mint a Coulomb-erők, s végül annál

a vastagságnál, amelynél a Coulomb-erők nagyobbak mint a mag-

erők, a nyak elszakad.

A nyak kialakulása növeli a hasadó mag kollektív mozgásá-

nak sebességét, függetlenül attól, hogy a maganyag viszkozitá-

si koefficiense elhanyagolható-e vagy sem, azaz a kollektív és

belső szabadsági fokok közötti csatolás gyenge-e vagy erős,

/A kollektív szabadsági fokok a hasadó mag teljes geometriai
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alakjának, a belsők pedig a nukleonok ezen rögzített alakhoz

viszonyított mozgásának a leírására szolgálnak,/ Ha a maganyag

viszkozitása elhanyagolható, akkor a makroszkopikus hasadási

modelleknél a kollektív és belső szabadsági fokok szétválasz-

tását megengedhetőnek tekintik /adiabatikus modellek/. Adiaba-

tikus közelítésben a kollektív mozgás jó közelítéssel mechani-

kai jellegű, s a mozgástrajektóriákat a hasadó mag deformációs

energiája deriváltjaként értelmezett erők és a rendszer ezekre

való reagálását leiró inerciaparaméterek szabják meg. Ilyenkor

a nyak viszonylag gyorsan kialakul, formája az elszakadáskor

valószínűleg rövid és vastag, szakadása hirtelen következik be.

Ha a maganyag elegendően viszkózus, akkor a kollektív és belső

szabadsági fokok szétválasztása nem megengedhető egyetlen mak-

roszkopikus hasadási modellben sem /statisztikus modellek/; a

csatolás kvantitatív leirására szokás bevezetni a maganyag

viszkozitási koefficiensét. Statisztikus közelítésben az iner-

ciaparaméterek mellett a megfelelő súrlódási együtthatók is

megjelennek a mozgásegyenletekben. Viszkózus esetben a rend-

szer kollektív kinetikus energiájának növekedésekor nő az

energiadisszipáció valószínűsége, a mag "melegedése" ugyanak-

kor lassítja a kollektív mozgást; a nyak vékonyodása időben

lelassul, alakja a szakadáskor hosszú és vékony, szakadása las-

sú, kvázistacionárius folyamat,

A hasadás utolsó, a nyeregponttól a szakadási pontig ter-
—21 —20

jedő, 10 -10 s időtartamú szakaszában tehát olyan bonyo-

lult, kísérletileg csak közvetetten tanulmányozható jelensé-

gek /a naszcens hasadványok és a nyak kialakulása, a nyak alak-

jának időbeli és térbeli fejlődése, a nyak elszakadásának fo-

lyamata/ játszódnak le, amelyek nemcsak a hasadó mag kollektív

energiája disszipálódásának, de pl. a hasadványok tömegelosz-

lása és -diszperziója valamint töltéseloszlása és -diszperzió-

ja kialakulásának a problémájával is a legszorosabb kapcsolat-

ban vannak. Ezen utolsó szakaszban különösen megnő a dinamikai

hatások szerepe, ezzel együtt a dinamikai tárgyalásmód szüksé-

gessége. Ezen a téren az elmélet ma még aránylag szerény ered-

ményeket tud felmutatni, A jelenlegi makroszkopikus modellek

alacsony gerjesztéseknél általában adiabatikus, magas gerjesz-
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téseknél statisztikus közelítésben foglalkoznak a hasadás di-

namikájával, s egy-egy speciális jelenségkörön belül néha egé-

szen jól leirják a kisérletek erec'aiényeit. A hasadás egész je-

lenségkörét kvantitative is jól leíró dinamikai modell kidol-

gozása azonban ma még várat magára,

A hasadás szigorú dinamikai modellje egyenértékű a folya-

mat teljes kvantummechanikai leírásával. Ehhez ismernünk kel-

lene a mag teljes soktest Hamilton-operátorát és meg kellene

oldanunk az időtől függő Sohrödinger-egyenletet. Egy ilyen,

tiszta mikroszkopikus modellben automatikusan megoldódna az

energiadisszipáció kérdése, nem kellene foglalkozni a kollek-

tiv és belső szabadsági fokok szeparálásával ill. csatolásá-

val, A hasadásnál számításba jövő nehéz magok tartományában

azonban az időtől függő soktest mozgásegyenletek megoldása ma

még több okból kifolyólag is meghaladja a lehetőségeinket. A

makroszkopikus dinamikai hasadási modellek tehát a kényszerű,

de ugyanakkor az elmélet számára is rendkívül hasznos kiutat

jelentik, amelyek elősegíthetik a feladat közelítő jellegű

mikroszkopikus megoldását. A hasadás dinamikájával foglalkozó

nagyszámú munka közül itt csak néhányra LWil64, Br+72, Nix72,

Pai_73, DSN76, Gra76, Da+77~\ szeretnénk az olvasó figyelmét

felhívni.

Térjünk vissza a hasadványok tulajdonságainak vizsgálatá-

ra, A szétszakadás után a hasadványok amúgy is jelentős ger-

jesztési energiája az egyensúlyi deformáció felvétele közben

tovább nő. Miután a hasadványok neutrongazdagok, gerjesztési

energiájuktól kezdetben 1-2 /prompt/ neutron emissziója révén

igyekeznek megszabadulni; egy neutron átlagosan 8-9 MeV ener-

giát visz el a hasadvány gerjesztési energiájából. A neutron-

emisszió a teljesen felgyorsult hasadványokból, 10*" s-nál

rövidebb idő alatt történik. A prompt neutronemisszió után a

hasadványok tömege csökken, s ezért megkülönböztetésül a ma-

radék hasadványokat primer hasadási termékeknek nevezzük. A

primer termékek gerjesztési energiája még mindig 3-4 MeV, a

gerjesztett állapotok átlagos spinje pedig /5-7/A/-sal na-

gyobb mint az alapállapoté. A legerjesztődés ezekből az álla-

potokból átlagosan 3-4, kb. 1 MeV-es v>-kvantum emissziója ré-
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— 12 —9vén történik, zömmel a 10 -10 s időintervallumban; néhány

%-ban izomer állapotokon keresztül megy végbe a legerjesztő-
dés, s ez a magyarázata annak, hogy a prompt v^-sugárzás a

—9 —310 -10 s intervallumban is folytatódik. A ^-kvantumokat
belső konverziójuk eredményeként elektron- és X-sugárzás kisé-
ri.

A prompt neutron- és r-sugárzás vizsgálata a hasadványok
gerjesztési energiájára, ezáltal a hasadó magnak a nyeregpont
és a szakadási pont közötti mozgására, a hasadványok kinetikus
energiája vizsgálatával kiegészitve pedig a hasadás energia-
mérlegére vonatkozóan ad rendkivül fontos információkat, A ha-
sadás egész folyamatának mélyebb megértéséhez vezettek pl.
azok a jól ismert kisérletek, amelyek fényt deritettek a o» mt
neutronok és £-kvantumok számának a hasadványok tömegszámától

ill. kinetikus energiájától való függésére. A hazai hasadási

kutatások legfigyelemreméltóbb eredményei is a prompt neutro-

nok és £ -sugarak kisérleti és elméleti tanulmányozása terén

születtek; ezek összefoglalása megtalálható pl. Kluge Gyula és

CJéki László kandidátusi disszertációjában j[l<lu75, 3ék76J. Az

egész jelenségkör részletes összefoglalását adja Nifenecker és

munkatársai munkája [_Ni+73]}.

Az alapállapotú primer hasadási termékek döntő többsége az
M/2/ izobár-parabolák neutrongazdag oldalán, azaz a Z < 2 ér-
tekéknél helyezkedik el, ezért instabil a /b'-bomlással szem-
ben /M/Z/ az A=const tömegszámú termékek rendszámfüggő nyugal-
mi tömege, ZQt a stabil izobár rendszáma/. A legnagyobb nyu-
galmi energiájú primer termékek /í>~-bomlási felér,-si ideje

-2 -110 -10 s nagyságrendű, ezért a prompt neutronemissziót kö-
—3 —2vetően 10 -10 s-ig semmi olyan nem történik, ami a primer

termékek rendszámát /neutron- és tömegszámát/ az energetikai-

lag kedvezőbb rendszámok felé mozgatná. A szétszakadás utáni
-15 -2

10 -10 s időintervallum vonatkozásában ezért a primer ha-
sadási termékek tömeg-, töltés- és neutroneloszlásáról, ill.
szekunder vagy "prompt-neutronemisszió-utáni" eloszlásról
szokás beszélni.

10 s-tól kezdődik a hasadás utolsó, igen lassú szakasza,
amely alatt a primer hasadási termékek zöme /keletkeznek ui.
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stabil alapállapotú termékek is/ egy vagy több egymást követő

/2f-bomlást szenved mindaddig, mig stabil termékké nem alakul

át. A (b-bomlás útján keletkező termékeket szekunder hasadási

termékeknek nevezik; egy adott hasadási termék eredetét te-

kintve tehát lehet primer és szekunder.

Egyes hasadási termékek /az un, késő neutron prekurzorok/

(5~-bomlása során a leánymag olyan magas gerjesztett állapot-

ban is keletkezhet, amely meghaladja a leánymagbeli utolsó

neutron kötési energiáját; ebből az állapotból a leánymag nagy

valószinüséggel /prompt/ neutront emittál. Az igy keletkező

neutronok aktivitása végülis a prekurzor felezési idejével vál-

tozik az időben /késleltetett vagy késő neutronok/. A késő

neutronemisszió eredményeként a prompt-neutronemisszió-utáni

tömeg- és neutroneloszlás egyes tömeg- és neutronszámoknál

megváltozik, ezért értelmeznünk kell a "késő-neutronemisszió-

-utáni" tömeg- és neutroneloszlást is, amely a szétszakadás
—2 2

utáni 10 -3»10 s intervallumban nyeri el végleges formáját.

Ez a változás általában kisebb mint 10 % és elegendő pontos-

sággal korrekcióba vehető /1 # a II,2.fejezetben/; ezáltal le-

hetőség nyilik arra, hogy a prompt-neutronemisszió-utáni tö-

meghozamokat /tömeg- és neutroneloszlást/ zömmel a fölbomlá-

sok eredményeként keletkező, hosszú felezési idejű hasadási

termékek hozamának mérése révén határozzuk meg. Ez a mérés-

technikai szempontból kedvező körülmény képezi az alapját va-

lamennyi klasszikus hozammérési módszernek, sőt a direkt Ge/Li/

módszernek is /részletesebben 1. a III,fejezetben/.

Szemben a tömeg- és neutroneloszlással, a hasadási termé-

kek töltéseloszlása a lo~-bomlások időszakában minden esetben

az idő függvénye. Ez nagyban megnehezíti a klasszikus hozam-

mérési módszerek alkalmazását a prompt-neutronemisszió-utáni

töltéseloszlás tanulmányozására.

Végül térjünk még vissza a hasadási potenciálgát kérdésé-

re,

A hasadás olyan kollektív folyamat, melynek során a mag

valamely kezdeti állapotából szétszakadási állapotába jut. A

kezdeti állapot hasadási tulajdonságait /pl, az állapot Íl

szélességét/ a hasadási gáton való áthatolás dinamikája hatá-
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rozza meg. Ezért a hasadási folyamat tulajdonságainak és mecha-

nizmusának teljes leírásához az alábbi három fizikai mennyiség

ismeretére van szükség:

a/ A hasadási gát, azaz a rendszer teljes energiája a de-

formációs paraméterek függvényében; az erősen megnyúlt hasadó

mag alakjának leírására több deformációs paraméter szükséges,

ezért a gát lényegében a deformációs paraméterek több dimen-

ziós terében értelmezett potenciális energia felület. /Mint

általában, a továbbiakban "hasadási gát"-on mi is e több di-

menziós felület valamely egy dimenziós metszetét értjük,/

b/ A hasadó rendszer inercia-paramétere minden lehetséges

deformációnál; ez a mennyiség a gáton való áthatolást, s ez-

zel a "hasadási úf-at befolyásolja,

c/ A csatolás a hasadás és más szabadsági fokok között; e

mennyiség szerepe a nyeregponttól a szétszakadási pontig tar-

tó mozgás során válik fontossá,

A továbbiakban csak a hasadás sztatikájával, azaz a hasa-

dási gát kérdésével tudunk foglalkozni. Szeretnénk azonban új-

ra hangsúlyozni, hogy a hasadási utat nem egyedül a gát hatá-

rozza meg, hanem a rendszer inercia-paramétere is, s ez utób-

bi változik a deformációval; ugyanakkor a csatolás erőssége

módosíthatja mind a hasadási gátat, mind az inercia-paramé-

tert,

A hasadási gát számítása hosszú időn át a folyadékcsepp-

-modellel /LOM/ vagy annak továbbfejlesztett változataival

történt [Wil64, Nix72, Gra76]. Bár ezek a modellek jól leir-

ják az alapállapoti magtömegek általános viselkedését, a se-

gítségükkel számolt, a deformáció függvényében egy nyeregpont-

tal bíró hasadási gátak a hasadás számos tulajdonságáról még

kvalitative sem képesek számot adni.

Döntő lépést jelentett a gát szerkezetének jobb megisme-

résében Sztrutyinszkij makro-mikroszkópikus módszere [J5tr67,

Str683» amely az erősen deformált hasadó mag potenciális ener-

giáját a héjeffektusok figyelembevételével számolja. A mód-

szer alapgondolata: a hasadási út mentén a hasadó mag teljes

potenciális energiája /V/ minden deformációnál egy makroszko-

pikus tag és egy mikroszkopikus korrekció összegeként irható
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fel:

makroszkopikus + A mikroszkopikus*

A makroszkopikus tag adja a potenciális energia döntő részét és

az LOM segitségével számolható; a modellben szereplő energia-

-tagok közül csak a mag Coulomb- és felületi energiája alakfüg-

gő, ezért a hasadás esetén:

Vmakroszkópikus = VCoulomb + Vfelületi*

A mikroszkopikus korrekció értéke kisebb mint a makroszkopi-

kus energia 1 %-a, szerepe mégis óriási; ez azzal magyarázható,

hogy pl, az aktinidák tartományában a korrekció értéke össze-

mérhető a gát magasságával. A mikroszkopikus korrekció, amely

az egyrészecske-snodellel számolható, ugyancsak két fő kompo-

nens, a héj- és a párkorrekció összege:

^mikroszkopikus = A Vhéj + * Vpár'

A héjeffektust az idézi elő, hogy bizonyos nukleor.szar.ok-

nál a Fermi-felület közelében az egyrészecske-állapotok dege-

neráltak. Ezt a jelenséget a klasszikus héjmodell csak a szfé-

rikus magok esetén tanulmányozza, E modell szerint ha a szfé-

rikus magban az állapotok degeneráltsk, akkor ugyanszen mag

deformált állapotaiban a degenerált állapotok felhasadnak: az

egyrészecske-nivók egy részének nő, más részének csökken az

energiája a deformáció növekedésével, Sztrutyinszkij ismerte

fel, hogy az a fluktuáció, amely a Fermi-felület közelében lé-

vő egyrészecske-állapotok sűrűségében a deformáció növekedé-

sekor fellép, lehetővé teszi az alapállapotú magokra értelme-

zett héj-fogalom általánosítását a deformált magállspotokra.

Az áilapotsürüség fluktuációjának az a következménye, hogy a

A V y . korrekció a deformáció függvényében oszcillál, azaz ér-

téke pozitív vagy negatív aszerint, hogy a sűrűség nagyobb /a

héjak között/ vagy kisebb /a héjak közelében/, mint az átlagos

áilapotsürüség, A számitások szerint az aktinidáknál pl, két,

az alapállapoti és az LDM-nyeregponti deformációnál is nega-

tív a AV. -. korrekció értéke. Ezért a héjkorrekciók figyelem-

bevételével számolt gát az alapállapoti minimum mellett egy

második minimummal /az LDM-nyeregpont környékén/ is rendelke-

zik, s ennek megfelelően nyeregpontja is kettő van. Egy ilyen
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gát szerkezetét látjuk a 2.1. ábrán a fermi-ben mért D nyaksu-

gár /mint deformációs paraméter/ függvényében, a nyak sikjának

két oldalán lévő msganyag 'X térfogat-aránya /tömeg-aránya/ né-

t h hasadásra \HViS7Z\; /\ =1 a szimmetri-hány értékénél az 2 3 5U+n

kus hasadás esete.

2.1. ábra. A V/D/ potenciális e

nergia a nyaksugár függvényében né

hány % térfogat-aránynál, az 2 3 5 U

termikus hasadása esetén [MMS73J.

Dfrm]

Az egyrészecske-állapotok generálásához kezdetben egy-cent-

rumú /elsősorban Woods-Saxon tipusú/ héjmodell-potenciálokat

használtak. Manapság a két-centrumú potenciálokat részesitik

előnyben, mert bebizonyosodott, hogy ezek segitségével az egy-

részecske-állapotok az alapállapottól egészen a szétszakadás!

pontig számolhatók [Gup773. Egy aszimmetrikus két-centrumú

egyrészecske-potenciál 2-függő részét és a hozzátartozó magala-

kot láthatjuk a 2,2. ábrán [MMS73].

2.2. ábra. Három, simán illesztett

kvadratikus forgásfelülettel leírható

magalak és a hozzátartozó aszimmetrikus

két-centrumú egyrészecske-potenciál

2-függő része, V/Z/ {MMS73],

A magalak leirása a V m a , < r o s z k ó p i k u Q energia kiszámolása

szempontjából is alapvető kérdés. Az egyszerűség kedvéért ál-

talában feltételezik, hogy a hasadási út a két naszcens hasad-

vány tömegközéppontját összekötő egyenesre forgásszimmetrikus

felületeken át vezet, s a hasadó mag felülete jól leirható
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három, simán illesztett kvadratikus forgásfelülettel, pl. két

forgási ellipszoiddal és egy, az ezeket összekötő hiperboloid

nyakkal /ilyen magalakot látunk a 2.2. ábrán/. Ilyen feltéte-

lek mellett a hasadás lényeges tulajdonságainak leirására ele-

gendő három kollektív koordináta; ezek: a/ a naszcens hasadvá-

nyok tömegközéppontjai közötti távolságot jellemző szeparációs

koordináta, b/ a hasadványok tömeg-arányát leiró tömeg-aszim-

metria koordináta és végül c/ a hasadványokat összekötő nyak

vastagságát /sugarát/ jellemző nyak-koordináta. A 2.3, ábrán

az U mag néhány számitott alakját {[MMS733 látjuk a minimá-

lis potenciális energiájú út mentén.

2.3. ábra. Az U mag alakja
a minimális potenciális energiájú
út néhány jelié:.ző pontján j~MM373j,
Az A, B és C jelzésű alakok tükör-
szimmetrikusak /*\ =1/ és rendre
7,05 fm /alapállapot/, 6,4 fm /el-
ső nyeregpont/ és 5,3 fm /második
minimum/ nyak-sugárnak felelnek
meg. A D, E és F jelzésű alakok a-
szimmetrikusak és rendre az alábbi
nyak-sugárnak és térfogat-aránynak
felelnek meg: 5,9 fm, 1,5 /második

nyeregpont/, 2,5 fm, 1,45 /megközelítően a szétszakadás! pont/
és 0,5 fm, 1,45.

A AV, ,. korrekció értékei a deformációs paraméter és a

neutronok /protonok/ száma függvényében a térképészetben hasz-

nált szintvonalrajzhoz hasonló módon ábrázolhatok. A 2.4. áb-

rán egy ilyen felület rajzát látjuk a hasadványok neutronszáma

es [b deformációs paramétere függvényében; a Wilkins és munka-

társai által kidolgozott sztatikus Mszétszakadási-pont-modell"

JJVSC76I1 szerint a rendszer teljes AV.». korrekciója a két ha-

sadvány neutron- /és proton-/ héjkorrekciójának összege, s ha-

sonló a hslyzet a párkorrekciónál. A szintvonalak között 1 KeV

az energiakülönbség, a fekete tartományok /a legnagyobb héj-

korrekciók/ minden, -4 MeV-nél alacsonyabb, a belső fehér tar-

tov.ányok /a legkisebb héjkorrekciók/ pedig minden, +2 MeV-nél

nagyobb értéket magukban foglalnak, //i-t az alábbi egyenletek

definiálják: c=kr oA
1 / 3/l+2 [h/3/ és a=kr oA

1 / 3/l- (i>/3/, ahol c

és a az ellipszoid nagy- és kistengelye, k a térfogatnegmaradá-

-5 0 5 Ö

HOSSZÚSÁS [fm]
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si faktor, r a magsugár-paraméter, A a hasadvány tömegszánia./

A 2.4. ábrán a 0^/i-á:0,l deformációhoz tartozó, N=50 és 82

neutronszámmal jellemzett, jól ismert "mágikus" minimumokon

2.4. ábra. Neutronhéj-kor-

rekciók a hasadványok neut-

ronszáma és /o deformációja

függvényében \JJSC76}. /Rész-

letesebben lásd a szövegben!/

70 78 86
NEUTRONSZÁM

/A és G jelzés/ kivül más, Ji S 0,3 deformációs paraméterekkel

rendelkező minimumok is vannak, amelyek közül a legjelentőseb-

bek az N «*58 //i>*»0,4/, N=64-66 /ft=0,53-0,63/ és az N«-88

/ft«*0,65/ neutronszámokkal jellemzettek /B, C és H jelzés/.

A hasadványok protonszámára végzett hasonló számitások azt mu-

tatják, hogy a O^/b —0,1 deformációhoz tartozó Z=50 mágikus

minimumon kivül a Z»38 //i^-0,37/, Z«*44 //&«* 0,55/ és a

Z*s66 /(bzsl,Q/ protonszámoknál is jelentős minimumok lépnek

fel JJA/SC76].
A A V . korrekciók kicsik a héjkorrekciókhoz képest és

általában ellentétesen viselkednek mint a héjkorrekciók: ahol

a héjkorrekciók kicsik /az állapotsürüség nagy a Fermi-felület

közelében/, ott a párkorrekciók nagyok, és forditva. így a két

egyrészecske-korrekció részben kioltja egymást. Másrészt azon-

ban a két korrekció egymáshoz viszonyított aránya olyan, hogy

a párkorrekciók nem befolyásolják számottevően a fő héjak /és

antihéjak/ helyzetét. Ezért a héjkorrekció bármely deformáció-

nál és nukleonszámnál kvslitative általában jól jellemzi a
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teljes egyrészeeske-korrekciót.

A gát szerkezetére kapott új eredmények fényében revízióra

szorult az A.Bohr által kidolgozott, s a hasadási küszöbhöz kö-

zeli energiáknál a hasadási keresztmetszetekben és a hasadvá-

nyok szögeloszlásában megfigyelt erős változások leirására jól

bevált, un. csatorna-modell [_Boh5öJ is, E modell szerint az
alacsony energiájú hasadásnál az erősen deformált nyeregpont-

ban a deformáció potenciális energiája csaknem egészében fel-

emészti a mag teljes gerjesztési energiáját, ezért a gerjesz-

tési energia növekedésével a nyeregponton olyan kvázistacioná-

rius állapotok alakulnak ki, melyeknek nivószerkezete nagyon

hasonlit az alapállapoti deformációhoz tartozó kollektiv nivók

szerkezetéhez, A második minimum és nyeregpont megjelenése a

hasadási gátban oly módon módosítja a hasadási csatornák modell"

jét, hogy a jelenségek értelmezésénél figyelembe kell venni a

minimumokban és a nyeregpontokon kialakuló gerjesztett állapo-

tok egymással való kölcsönhatását, keveredését is [_Mic76,

Pol77j. Ez a kölcsönhatás csak akkor elhanyagolható, ha a ger-

jesztés elegendően nagy a gát magasságához képest. A makró-mik-

roszkopikus csatorna-modell a hasadás számos olyan jelenségére

/a spontán hasadó alak-izomerek felezési ideje JJPOÍ773. a ha-

sadási küszöb alatti hasadási rezonanciák szokatlan csoporto-

sulása ill, széles rezonanciák megjelenése a hasadási gerjesz-

tési függvényekben a küszöb közelében [MÍC763, stb,/ is magya-

rázatot képes adni, amelyek a klasszikus csatorna-modell kere-

tein belül megmagyarázhatatlanoknak bizonyultak.

Eddig csak kevés figyelmet szentelt az elmélet annak a

fontos kérdésnek, hogy a makro-mikroszkópikus modellel számolt

sztatikus potenciális energia felületet milyen gerjesztési

energiákig "érzékelik" a hasadó rendszerek? A héjkorrekciók

szerepére /a tömegeloszlás aszimmetriájára/ vonatkozóan

Schmitt és Mustafa végzett ilyen számításokat az U hasadó

magra j~ScM73[J. E számitások szerint a héjkorrekciók szerepe a

közepes energiájú hasadásban még igen jelentős.
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II.2. Hasadási hozamok

Azt, hogy egy /A,2/ hasadvány vagy primer hasadási termék

milyen valószinüséggel keletkezik a hasadás során, az un, füg-

getlen hozammal mérjük. A termékek nagy száma /kb. 450 az azo-

nositott termékek száma/ miatt célszerű néhány integrális ho-

zamot is definiálni: pl. a kumulatív-, a tömeg-, a töltés- és

neutronhozamot. Minthogy az irodalomban elég ritkán találko-

zunk e fogalmak és elnevezések egységes és következetes hasz-

nálatával, szükségesnek tűnik kissé részletesebb megvilágítá-

suk.

Az IYCA/Z.) független hozam annak /százalékos/ valószínű-

sége, hogy a hasadásban az /A,2/ mag a prompt neutronemissziót

követően, de bármiféle /i-bomlást megelőzően keletkezik. Más-

ként szólva: 1Y(A,2) az adott /A,2/ primer hasadási termékre

vezető hasadás parciális hatáskeresztmetszetének /^lrAy\/ a

teljes hasadási keresztmetszethez /€& / viszonyított /százalé-

kos/ aránya. Tehát:

ahol NJCA^) az /A,2/ primer hasadási termék atomjainak, NÍ*

pedig a hasadásoknak a száma.

A független hozamot szokás az Y(A) tömeghozam /l, a /2.5/

kifejezést/ százalékos arányában is kifejezni; ez a független

részhozam, FIY(A,2) :
y);H /2.2/

Hasonlóan definiálható a hasadványok független hozama és

részhozama.

A CYCA^) kumulatív hozam annak /százalékos/ valószínűsé

ge, hogy az /A,2/ mag függetlenül, az A izobár-láncban előtte

álló primer termékek fi~-bomlásából és az A+l láncban lévő késő

neutron prekurzorok bomlásából együttesen keletkezik. Nem ne-

héz belátni, hogy ha sem az A, sem az A+l láncban nincsenek

izomerek, akkor:
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t=o i=/i j-4

S 2 IV(A+1/Z-1-i-j)PjA4-^l/Z-4-O / 2.3/
i=0j=o

ahol (̂ (Â Z.) a késő neutronemisszió valószinüsége /amelyet az

/A,2/ prekurzor neutronemisszióra vezető /^bomlásainak arányá-

val szokás mérni/; általában a í 5 , az a > 5 magok figyelembevé-

tele elhanyagolható járulékot ad a kumulativ hozamhoz,

A kumulativ hozam /2,3/ definiciójával kapcsolatban né-

hány kiegászitést kell tennünk:

a/ Ha az /A,Z/ magnak nincs izomer állapota, de az A,

A+l láncban előtte álló magok közül egyiknek-másiknak van, ak-

kor ezek két taggal szerepelnek az összegzésekben. Ha az /A,Z/

magnak is van izomer állapota, akkor a /2.3/ kifejezésben a

megfelelő elágazási arányokat is figyelembe kell venni.

b/ A definició az izobár-láncoknak csak a neutrongazdag

oldalán elhelyezkedő, genetikailag rokon fb-radioaktív ill.

első stabil magjaira vonatkozik. /A íb^-bomlás révén történő

kumuláció az alacsony és közepes energiájú hasadásban elhanya-

golható./ A stabil magok kumulativ hozamát lánchozamnak is

szokás nevezni: CY( A Zs.ps CUYCA). Az un, védett, azaz két
stabil mag közé ékelődött radioaktiv izobárok és a genetikai-

lag idegen izomer- vagy alapállapotú magok kumulativ hozama a

definició szerint független hozamukkal azonos.

c/ Az irodalomban - teljesen figyelmen kivül hagyva a ge-

netikai kapcsolatokat - a kumulativ hozamot egyszerűen a meg-

felelő független hozamok összegeként definiálják:

= á ÍY(A,2-Í) » !YCA/2)-rCY
í0)(A/2-i). / 2. 3.i/

Ez a definició nincs összhangban a klasszikus hozammérési mód-

szerek méréstechnikai lehetőségeivel, ezért nem tekinthetjük

kielégitőnek. A /2.3.1/ szerinti "idealizált" kumulativ hozam

ui, csak akkor egyezik meg az általunk definiált, /2.3/ sze-

rinti "valódi" kumulativ hozammal, ha mind az A, mind az A+l
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izobár-láncon minden ^,= 0 vagy legalábbis minden ^ , ^ 0 ; ezért

használjuk a /2.3.1/ definicióban a megkülönböztető (o>-indexet

a kumulativ hozam jelölésénél.

d/ A /2.3/ és a /2.3,1/ összefüggéssel definiált kúmjlativ

hozam között az alapvető különbség az, hogy mig az előbbi min-

den esetben, az utóbbi csak a c/ pontban emiitett feltétel tel-

jesülése esetén mérhető mennyiség /eltekintve az on-line tömeg-

spektrometriai hozammérési módszertől - 1. III. fejezetben/.

Ezért ebben a munkában kumulativ hozamon mi mindig a /2,3/

egyenlettel definiált, un. késő-neutronemisszió-utáni kumula-

tiv hozamot értjük,

e/ A /2.3/ kifejezésben a kumulativ hozamot a független

hozamok /és a r^ függvények/ segitségével definiáltuk. A füg-

getlen hozamok azonban nem mindig ismertek, ezért célszerű a

kumulativ hozamot a megfelelő C Y -hozamokkal is kifejezni;

/2.3/ és /2.3.1/ alapján belátható, hogy ekkor:

/ 2.3.2/

ahol vn,̂  és tts /TjS =1,2,3,.../ jelöli az A és az A+l izobár-

-láncon a késő neutron prekurzor helyét. Az összegzésben sze-

replő C Y -hozamok helyett első közelitésben használhatjuk a

megfelelő, mérés útján meghatározható C Y -értékeket; néhány ki-

vételtől eltekintve ez az eljárás elhanyagolható hibát okoz. A

fenti összefüggés segitségével a mért késő-neutronemisszió-utá-

ni kumulativ hozamot átszámíthatjuk ••késő-neutronemisszió-előt-

ti" hozamra, pontosabban: korrigálhatjuk a késő neutronok okoz-

ta hozamcsökkenést és hozamnövekedést.

Megjegyzésre méltó, hogy a /2,3,2/, esetleg a /2.3/ ösz-

szefüggés segitségével a késő neutronokra korrigálni a mért ku-

mulativ hozamot nerc ugyanaz, mint a /2.3.1/ összefüggéssel de-

finiálni azt.

f/ Az /A,Z/ mag független hozamát /2.3.1/ szerint az

/A,2/ és /A,2-1/ Izobár kumulativ hozama különbségeként is meg
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lehet határozni ill, mérni, ha teljesedik a c/ pontban emii-

tett feltétel. Késő neutronemisszió esetén a mért kumulativ ho-

zamok különbsége az un, "késő-neutronemisszió-utáni független

hozam"-ot adja. Bár a független hozam ilyen értelmezése ellent-

mond a fejezet elején adott definiciónak, használatát mégis el-

fogadhatónak tekinthetjük, elsősorban azért, mert a késő-neut-

ronemisszió-utáni független hozam egyszerű eszközökkel és mód-

szerekkel is mérhető, s értéke az esetek többségében nem tér

el jelentősen a /2,1/ által definiált hozam értékétől,

g/ A kumulativ hozam fogalma a hasadványok esetében el-

veszti értelmét,

A kumulativ hozamot is szokás az YfA) tömeghozam százalé-

kos arányában kifejezni; ez a kumulativ részhozam, F C Y C A ^ ) :

FCY(A,Z) = [CY(A/Z)/Y(A)].'1OO. /2.V

Az Y(A) tömeghozam az A tömegszámú izobár-lánc valamennyi

olyan primer hasadási terméke független hozamának összege,

amely a hasadásban számottevő valószinüséggel keletkezik:

Y(A)=SlY(A 2 t). /2.5/
i

Az alacsony és közepes energiájú hasadásnál a töltésdiszperzió

olyan, hogy /ha a késő neutronemisszió hatásától eltekinthe-

tünk/ a tömeghozam az esetek zömében megegyezik a lánchozam-

mai: Y(A) « ChY(A).
Az Y(Z) töltéshozam /elem-hozam, izotóp-hozam/ az azonos

rendszámú, de különböző tömegszámú primer termékek független

hozamának összege:

Az V(N) neutronhozam /izotón-hozam/ az azonos neutronszá-

mú primer termékek független hozamának összege:

i
i

Az Y(A), Y(2) és Y(N) hozamok a hasadványokra hasonlóan
definiálhatók.

Az eddigiekből nyilvánvaló, hogy a kettes /bináris/ hasa-

dásban a független-, a tömeg-, a töltés- és neutronhozamok ősz-
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szege külön-külön 200 %:

1YCA,Z) =2Y(A) - S Y(Z) = E
A,2 A 2 N

Végül meg kell még jegyeznünk, hogy általában csak a füg-

getlen, a kumulatív és a /kumulatív/ lánchozamok mérhető meny-

nyiségek, a többi hozamot ezekből származtathatjuk le. A ho-

zammérési módszerekkel a III,fejezetben foglalkozunk.

11,3. Tömegeloszlás és -diszperzió

A hasadványok ill, a hasadási termékek Y/A/ tömeghozama

az A tömegszám függvényében az un, primer ill. szekunder tö-

megeloszlás. A különböző nukleonösszetételü és gerjesztési

energiájú magok hasadási termékeinek tömegeloszlására vonatko-

zó kisérleti vizsgálatok a hasadás számos alapvető tulajdonsá-

gára deritettek fényt, ösztönözték és ösztönzik az elméletet

a hasadás dinamikája törvényszerűségeinek kutatására. Az aláb-

biakban áttekintjük a tömegeloszlásra vonatkozó legfontosabb

kisérleti eredményeket.

A 2,5. ábrán a hasadványok tömegeloszlása látható néhány,

különböző nukleonösszetételü és közepes gerjesztési energiájú

hasadó magra QjnH64~j; az ordinátán feltüntetett "eseményszám"

arányos az Y/A/ tömeghozammal. A könnyű hasadó magok / Z p ^

N P<132/ nagy valószínűséggel hasadnak közel azonos tömegű ha-
213sadványokra /A jelzésű görbe - ocAt közbenső mag/, A közepes

hasadó magoknál /88Í= Z_^9l, N p>132/ a szimmetrikus és aszim-

metrikus hasadás valószínűsége összemérhető /B és C jelzésű

görbe - 2|gTh közbenső mag/. Sajnos a Zp=86 és 87, N p^l32

átmeneti magok tömegeloszlására jelenleg nincs érdemleges ki-

sérleti információ. A nehéz hasadó magokra /92í=Z p^98/ a

szimmetrikus hasadás valószínűségének erős csökkenése a jel-

lemző /D és E jelzésű görbe - g^Pu közbenső mag/; alacsony

gerjesztési energiáknál az aszimmetrikus hasadás aránya a

szimmetrikushoz, a tömegeloszlás un, csúcs/völgy aránya 100-

-as nagyságrendű, azaz a tömegeloszlás gyakorlatilag teljesen

aszimmetrikus. /A 2.5, ábrán a B és C, ill. a D és E jelzésű

görbék összehasonlítása azt is jól szemlélteti, hogy a gerjesz-
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tési energia növekedése minden esetben együtt jár a szimmetri-

kus hasadás valószinüségének növekedésével./ Végül az igen ne-

héz hasadó magok /2p=99 és 100/ neutrongazdag izotópjai ala-

csony energiájú hasadásánál a szimmetrikus hasadás valószinü-

sége rohamosan nő Qjn+733; a 2Q 0Fm termikus hasadása termékei-

nek tömegeloszlásában már a szimmetrikus hasadás az uralkodó

Qjo+71],

2,5. ábra. Hasadványok tö-

megeloszlása különböző nukleon-

összetételű és gerjesztési ener-

giájú hasadó magok esetén [llnH64];

A - 2 0 9Bi/oi 4 2.f/,

B - 2 2 5Ra/oC 3 1.f/.

C - ^ b Ra/oC 3 9 , f/ .

D - 2 3 8 U / o t 2 9 , f / .

E - 2 3 8 U/oC 4 2 . f/;

indexben az <?C-részek MeV-ben

mért energiája.

CO 80 100 120 MO ISO IBO

7ÓMBGSZÁM

A tömegeloszlás durvaszerkezetének /alakjának/ a hasadó

mag nukleonösszetételétől függő bonyolult változásainak értel-

mezésére több makro-mikroszkópikus sztatikus modell kvalitativ

magyarázatot képes adni, pl. [MMS73, M U S 7 5 , WSC76]. Anélkül,

hogy a részletekre kitérnénk, megemlitjük, hogy a durvaszerke-

zetért valamennyi modell szerint a Sztrutyinszkij-féle héjkor-

rekciók a felelősek; ezek értéke ui. a második nyeregpont tar-

tományától kezdődően egészen a szétsza'adási pontig erősen

függ a tömeg-aszimmetria koordináta értékétől /pl. 1. a 2.1.

ábrát/, E modellektől némileg eltérő módon, de ugyancsak si-

keresen magyarázza a tömegeloszlás durvaszerkezetét a hasadás

cluster-modellje jjGö+763; az N p>132 neutronszámú magok hasa-

dásánál a legfontosabb, energetikailag favorizált cluster-ek

az 2=50 és N=82 kétszer mágikus nehéz cluster és az N=50 neut-
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ronszámú /a Fm-tartományban a Z=50 protonszámú/ egyszer mági-

kus könnyű cluster. A cluster-modell természetes következmé-

nye, hogy NF-<132 esetén csak LDM-mechanizmusról /szimmetri-

kus hasadásról/ lehet szó, N p>132 esetén pedig a cluster-

-mechanizmus /az aszimmetrikus hasadás/ fokozatos uralkodóvá

válása várható; a Fm-tartományban a cluster-mechanizmus is a

szimmetrikus hasadást favorizálja /Z,=Z.=50/. A hasadás LDM-,

ill, cluster-mechanizmusa két, egymástól független bomlási

módnak tekinthető /két módusú hasadási hipotézis/.

A legtöbb kisérleti vizsgálatot a 90^0 Z p ^ 100 rendszámú

magok alacsony energiájú hasadásában keletkező hasadványok /és

hasadási termékek/ tömegeloszlására végezték. Néhány, termikus

neutronok okozta hasadás primer tömegeloszlását látjuk a 2.6,

ábrán [jJn+73]], amelyről az aszimmetrikus hasadás több kvantita-

tiv jellemzőjét is leolvashatjuk. A legszembetűnőbb, hogy a ha-

sadó mag tömeg- és rendszámának növekedésével a nehéz hasadvá-

nyok átlagos tömegszáma közel állandó marad /A H^l4l-l ate/, a
230 —könnyű hasadványoké pedig lineárisan nő /a Th-nál A-,

ate, az Es-nél A,«*113 ate/. Ez arra enged következtetni,

hogy a tömeg-aszimmetria /a durvaszerkezet/ kialakulásában a

nehéz hasadványok meghatározó szerepet játszanak, aminek az

lehet az oka, hogy energetikailag különösen kedvező nukleon-

összetételű képződmények,
230

A 2.6. ábrán jól látható, hogy a/ a Th tömegeloszlá-

sa - amely közepes gerjesztési energiáknál jelentős szimmet-

rikus komponenssel rendelkezik /2,5, ábra, B és C jelzésű gör-

be/ - alacsony gerjesztésnél gyakorlatilag teljesen aszimmet-

rikus; radiokémiai mérések alapján a csúcs/völgy arány 500;

b/ az Es/n,f/ hasadásban a szimmetrikus hasadás valószinü-

sége már számottevő; a csúcs/völgy arány kb, 8 Qun+733.

A tömegeloszlás durvaszerkezete mellett sokatmondó lehet

finomszerkezete is. A 2.6, ábrán feltüntetett hasadó magok kö-
230

zül a Th tömegeloszlása rendelkezik a legerősebb finomszer-

kezettel, de az 2 3 4 U , az 2 3 6 U és a 2 4 6Cm tömegeloszlásában is

jelentős finomszerkezet van. A finomszerkezet periodikusan,

kb, 5 tömegegységenkent jelentkezik, ami arra utal, hogy a fi-

nomszerkezet kialakulásában Z-szerinti páros-páratlan effektus
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TOMEGSZÁM

2.6. ábra. Hasadványok tö-
tnegeloszlása néhány nehéz mag
termikus neutronok okozta ha-
sadásánál l_Un+733« Vastag
függőleges vonalak jelölik a-
zokat a tömegszámokat, ame-
lyeknél a számitások szerint
a hasadványok átlagos töltése
közel van valamely páros egész

számhoz. Az aktuális Z-értékek
239

a Pu/n,f/ reakció tömegel-

oszlásánál olvashatók le.

játszhat szerepet /a hasadványokra ui. A/Z«2,5/. Wahl és mun-
katársai mutattak rá először, hogy a páros rendszámú aktinidák
alacsony energiájú hasadásában a páros Z-jü elemek nagyobb ho-
zammal keletkeznek mint a páratlan Z-jüek [yta+692; az effektus
közvetlen kisérleti igazolása Reisdorf és munkatársai l_RUG73j
nevéhez fűződik. A 2.6. ábra tömegeloszlásain függőleges vona-
lakkal vannak jelölve azok a tömegszámok, amelyeknél a számitá-
sok szerint fun+73"] a hasadványok átlagos töltése közel van va-
lamely páros egész számhoz /az aktuális Z-értékeket a Pu/n,f/
reakciónál olvashatjuk le/; az ábrán jól látható a korreláció a
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tömegeloszlás helyi maximumai és a hasadvány-párok Z-szerinti

párossága között. Hogy a finomszerkezet elsősorban a hasadvá-

nyok rendszáma /és nem neutronszáma/ párosságával kapcsolatos,
233

arra a Th hasadásánál megfigyelt finomszerkezet a bizonyiték;

ugyanakkor a Np hasadásánál nem észleltek semminemű finom-

struktúrát a tömegeloszlásban Q<SS70, Kuz76]].

A nehéz csúcsban a finomszerkezet mindig a Z.=52; 54; 56

és 58 protonszámoknál jelentkezik, s ez nyilván a nehéz csúcs

átlagos tömegszáma állandóságával, vagyis a durvaszerkezettel

kapcsolatos, A 2.6. ábra páros rendszámú hasadó magjainál a

töltésosztódás tapasztalati törvénye /l. a II.4, fejezetben/ a-

lapján a fenti protonszámokhoz rendre az Nh=82; 84 vagy 86; 88

és 90 vagy 92 neutronszámok tartoznak. E számokból, különösen

pedig a [zh; N h3 = ̂ 52; 82^. [54; 8 4 v a9Y 8 6 1 és [̂ 56; 8s3 nehéz
hasadványok minden hasadó magnál kiemelkedő hozamából nyilván-

való, hogy a durvaszerkezet kialakulásában a nehéz hasadványok

neutronszámai /elsősorban az Nh=82 és 88 zárt héjak/ döntő sze-

repet játszanak. A £zh; N. ] = £58; 90 vagy 92^ hasadványok

részben az Nh=88 zárt héj közelsége, részben a komplementer

könnyű hasadványok zárt vagy közel zárt proton-, ill. neutron-

héjai /pl. a 2 3 0Th, az 2 3 6 U és a 2 4 0Pu esetén rendre £z±: N J =

= [32; 50j, |j34; 52] és [36; 56^/ miatt egyfajta átmenetet ké-

peznek a nagy és az igen nagy aszimmetriájú hasadások között.

Ugyanakkor a C z
n
; NhH = C50»' 7 8 va9Y 8 O 3 hasadványok a szimmet-

rikus és az enyhén aszimmetrikus hasadások közötti átmenetet

biztositják.

Ugyancsak a durvaszerkezet problémakörébe tartozik a ne-

héz /és a könnyű/ csúcs "simitott" alakjának változása a hasa-

dó mag tömeg- és rendszáma függvényében. E probléma ma még a
234

fenomenológia szintjén sem tisztázott, a 2.6. ábra U- és
236U-tömegeloszlása összehasonlításából az azonban sejthető,

hogy az alakváltozásért a komplementer könnyű hasadványok neut-

ronszámai is felelősek.

A hasadási termékek tömegeloszlása /a szekunder tömegel-

oszlás/ a Vp(A') neutronemissziós függvény ismert "fürészfog"

alakja miatt nem tükörszimmetrikus; a továbbiakban a hasadvá-

nyok tömegét A'-vel, a hasadási termékekét A-val jelöljük. A
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primer tömegeloszlás durvaszerkezetének legfontosabb jellemzői

azonban a szekunder eloszlás durvaszerkezetében is fellelhetők.

Más a helyzet a szekunder eloszlás finomszerkezeténél, amely

oly erősen különbözhet a primer eloszlás finomszerkezetétől,

hogy ez utóbbi rekonstruálása még a Vp(A') függvény ismereté-

ben sem lehetséges. Ennek valószínű oka az, hogy az A' tömeg-

számú hasadványok közül egyesek anomálisan nagy, mások anomáli-

san kis valószinüséggel emittálnak prompt neutronokat, A fi-

nomstruktúrában lévő különbségek kialakításában méréstechnikai

okok is közrejátszanak: a hasadványok tömeghozama csak korláto-

zott, a hasadási termékeké pedig "végtelen" tömegfeloldás mel-

lett mérhető.

A termékek tömegeloszlásának /vagy az eloszlást jól repre-

zentáló néhány termék kumulatív hozamának/ energiafüggése csak

egy szűk, néhány MeV-es gerjesztési energia intervallumban

vizsgálható "tiszta" feltételek mellett. E n»5-6 MeV neutron-

energiánál ui. energetikailag lehetségessé válik az /n,nf/ má-

sodlagos-, E «12-13 MeV-nél az /n,2nf/ harmadlagos-, stb. ha-
238

sadás is, aminek eredményeként pl. az U 14 MeV-es hasadásá-

nál mért tömegeloszlás az 2 3 9 U , 2 3 8 U és 2 3 7 U magok különböző

gerjesztési energiánál történő hasadása tömegeloszlásának szu-

perpoziciója. Ez a körülmény nagyon megnehezíti a tömegelosz-

lás energiafüggésének interpretálását.

A neutronindukált hasadás termékei tőmegeloszlásának ener-

giafüggésére eddig kevés kísérleti vizsgálat történt; a legtöb-

bet az 2 3 8U/n x,f/ reakciót tanulmányozták [̂ FoL65, BO+67, Na+78,

Ch+783. Gyakorlatilag a teljes tömegeloszlás energiafüggését

határozták meg Nagy Sándor és munkatársai [Na+78]] az En=l,5-7,7

MeV, valamint Chapman és munkatársai JjCh+78]] az E =6,0-9,1 MeV

energiatartományban. Az előbbi munkából Idézzük a 2.7, ábrát,

amelyen néhány hasadási termék hozamának energiafüggését lát-

hatjuk az U/n ,f/ reakció gerjesztési függvényével együtt.

Az ábrán jól látható, hogy az aszimmetrikus hasadást képviselő

Mo hozama gyakorlatilag nem érzékeny a gerjesztési energia

változására; hasonló a helyzet az aszimmetrikus tartományba

eső többi termék /A=83-106 és 131-153/ hozamánál is. A szimmet-

rikus tartományban vizsgált termékek /AB109-129/ kumulatív ho-
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zama ugyanakkor minden esetben exponenciális energiafüggést

mutat: Y/En/
sY
0
e*P[p/£n-

E
no/']'

 aho1 Y
o
 az Eno ener9±^n^1 mért

hozam, b pedig a hozam energiaérzékenységének mértéke /b=

=dlnY/dEn/, A 2.7. ábrán jól látható, hogy az energiaérzékeny-

ség a leginkább szimmetrikus termékeknél, ill, az /n,f/ el-

sődleges hasadás En*« 1,5-5,5 MeV tartományában a legnagyobb

/a l l 5 gCd-ra és a l 2 l gSn-ra b«50 %/MeV/, s a termékek tömeg-

-szimmetriájának csökkenésével, valamint a másodlagos-, ill.

harmadlagos hasadás belépésével egyre csökken.

A 2.7. ábráról leolvasható adatokból kiderül, hogy a

csúcs/völgy arány En=l,5 MeV-nél kb. 800, 5,5 MeV-nél 80, 14

n
MeV-nél pedig 7. Első közelitésben LBaB7l]:f ) /2.s/

ahol és az aszimmetrikus és szimmetrikus hasadás

10

5f 0,1

§0,0

0,01

0,01

2 3 lU(n,f)

A Ford 8 L«ochnian (1965)
a Boriwvo «tol(l%8)
« Adams tt 01(1975)

2.7, ábra. Az
2 3 8U/n x,f/ reakció ha-

táskeresztmetszetének

/Oí/ és néhány hasadá-

si terméke hozamának

függése a neutronener-

giától [Na+78],

10 12 14 16 18 20

o

0,1 V>
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keresztmetszete; E =1,5 MeV-nél tehát a szimmetrikus hasadás

mindössze 0,06 %-a, 5,5 MeV-nél 0,62 %-a, 14 MeV-nól pedig 6,7

%-a az összes hasadásnak. A neutronenergia növekedésével a

szimmetrikus hasadás részarányénak növekedése szemmel látható-
238

an telitési jellegű. Az U/p ,f/ hasadás termékei tömegelosz-

lására az E =13-55 MeV tartományban Baba és munkatársai LBU871,

BaB71J által végzett vizsgálatok szerint a csúcs/völgy arány

l-hez tart a protonenergia növekedésével, azaz a szimmetrikus

hasadás részaránya maximálisan 33 % körül lehet, £ meglepő

eredmény magyarázata abban van, hogy a protonenergia növekedé-

sével az átlagos gerjesztési energia növekedése is telitési

jellegű.

Az 2 3 3 U , 2 3 4 U , 2 3 5 U , 2 3 6 U és 2 3 8 U magok 14,8 MeV-es neut-

ronok okozta hasadás-a szekunder tömegeloszlásának mérése és

összehasonlítása révén Nethaway és Mendoza {j\leM72̂  arra az

eredményre jutott, hogy a csúcs/völgy arány a tömegszám növe-

kedésével lineárisan nő /2.8,a, ábra/, a kompaund mag gerjesz-

tési energiájának növekedésével pedig lineárisan csökken

/2.8, b, ábra/, Ez utóbbi esetben a páros-, illetve páratlan

ii A> öt iSTTSCiO

AZU/ZQTÓP TÖMEGE

. M

2.8, a, és b, ábra, A
csúcs/völgy arány a
targetmag tömegszáma
/a/, ill, a kompaund
mag gerjesztési ener-
giája /b/ függvényé-
ben néhány U-izotóp
14 MeV-es hasadásá-
nál [NeM723.

r l • • • • i • • . • i • • • •
• U 21 '•

GEPJESZTÉSI ENERGIA [MevJ

tömegszámú targetmagok csúcs/völgy aránya két, 1,44 MeV-vel

elkülönülő párhuzamos egyenesen helyezkedik el, aminek két ma-

gyarázata is lehet: páreffektus a f̂ /fj! nivószélesség-, ill.

a C£V/O^p hatáskeresztmetszet-arányban a targetmagok tömeg-

száma függvényében.

Az Y/A/ versus A függvényen kivül bármely elem izotópjai

független hozamainak tömegszám szerinti eloszlása /az un. izo-
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tóp tömegeloszlás/ is sokat mond a hasadás fizikájáról. Ez az

eloszlás a kit .ti eredmények szerint Gauss-függvénnyel irha-

tó le; az eloszlás diszperzióját tömegdiszperziónak nevezik:

IYÍA'Z)= [CA,(2)JT] , L ^

ahol Y(Z) a /2,6/ egyenlettel definiált elem-hozam; F N G 0 a

neutronszám párosságát figyelembe vevő empirikus paraméter,

amely pozitiv, ha N páros, és negativ, ha N páratlan; A\>(Z) az

eloszlás maximumához tartozó tömegszám /az un, legvalószinübb

tömegszám; általában nem egész szám/; CA>(Z) az eloszlás disz-

perziós paramétere, amely a Sheppard-korrekció miatt az elosz-

lás (X»(Z) tömegdiszperziójával az alábbi függvénykapcsolatban

van:

CJZ) -2[(X,2(ZH 1/12] ; /2.10/

tö-és végül A=A.~Vp(A), ahol A azon hasadványok átlagos

megszánta, amelyek átlagosan VpCA') prompt neutront emittálva

A tömegszámú primer termékekké alakulnak át [_Wa+693.
235

Az u + nth n a s a d 3 s r a vonatkozó kisérleti eredmények fel-

dolgozása révén Wahl j_Wah77j arra az eredményre jutott, hogy az

elemek izotóp tömegeloszlása csak a nagy és közel állandó tö-

meghozamú tartományokban közelithető Gauss-függvényekkel; a

tömegeloszlás azon tartományaiban, ahol a tömeghozam gyorsan

változik, a fenti közelités nem érvényes. Az előbbi tömegtar-

tományokba eső elemeknél Wahl nem talált lényeges rendszámfüg-

gést sem a tömegdiszperzió, sem a párosság-paraméter értékei-

ben; a kapott átlagértékek: C5̂> =1,5 ate, F^ =0,07. A tömeg-

osztódást leiró Ap(H) versus Z. függvényről a következő feje-

zetben, a töltésosztódás törvényszerűségének tárgyalásakor

szólunk.

Az izotóp tömegeloszlás paramétereinek változása a ger-

jesztési energia növekedésével gyakorlatilag ismeretlen. Az
2 3 3 U , 2 3 5 U , 2 3 8 U és a 2 3 2 T h 14 MeV-es hasadásában keletkező

Kr és Xe izotópok tömegeloszlását vizsgálva Bocquet és munka-
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társai jj3o+72]] az átlagos tömegdiszperzióra 0^=1,64^0,05 ate

értéket kaptak és nem tapasztaltak számottevő páreffektust.

Mindkét megfigyelés megfelel a várakozásnak.

II. 4. Töltéseloszlás és -diszperzió

A hasadási termékek /ill. a hasadványok/ Y/Z/ elem-hozama

a Z rendszám függvényében az un. töltéseloszlás, amely az ala-

csony energiájú hasadásnál a tömegeloszláshoz hasonlóan aszim-
235metrikus. Pl. az U termikus hasadásánál a nehéz csúcsban a

2^=50-59, a könnyű csúcsban a Z-, =33-42 rendszámú elemeket ta-

láljuk; ezen 20 elem Y/Z/ hozamainak összege közel 200 %

fjNa+69~]. E töltéseloszlás jellegzetes tulajdonsága az erős,

mintegy Í25 %-os páreffektus, vagyis a páros Z-jü elemek hoza-

ma 25 %-kal nagyobb, a páratlan Z-jüeké 25 %-kal kisebb, mint

a simitott /un. normál/ eloszlás megfelelő hozama; a legna-

gyobb Y/Z/ hozammal a Sr-Xe és a Zr-Te páros rendelkezik [_Wa+69,

Minthogy az Y/Z/ elem-hozam nem mérhető mennyiség, az

irodalomban az A tömegszámú izobár termékek független hozamai-

nak rendszám szerinti eloszlása, az un. izobár töltéseloszlás
235

fogalmával dolgoznak szivesebben. Az U termikus hasadásá-

nál mért valamennyi független és kumulatív részhozam tanulmá-

nyozása révén Wahl és munkatársai [yJa+69] arra az eredményre

jutottak, hogy valamennyi izobár töltéseloszlás jó közelités-

sel leirható egyetlen, Ö^ =0,56^0,06 töltésegység diszperzió-

jú Gauss-függvénnyel. Ezt az eredményt - kellő kisérleti el-

lenbizonyitékok hiján - más hasadó magokra és közepes gerjesz-

tési energiákra is érvényesnek fogadták el az irodalomban. A

későbbi vizsgálatok [_MCT74, AmF75J kideritették, hogy az * U

és az 2 3 5 U termikus hasadása esetén a páros Z-jü termékek füg-

getlen hozama kb, 25 %-kal nagyobb, a páratlan Z-jüeké 25 %-

-kai kisebb, mint amit a Wahl-féle "normál" izobár töltésel-

oszlás jósol; a neutronszám páros-páratlan effektusa a proton-

száménál háromszor gyengébbnek bizonyult. Ezt az eredményt

ugyancsak érvényesnek fogadták el az alacsony energiájú hasa-

dásra általában.
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A fentiek alapján manapság az izobár töltéseloszlás alak-

jára a legáltalánosabb esetben az alábbi feltevéssel szokás él-

ni :

FIY(A z)

ahol F!Y(A,2)^a /2. 2/ egyenlettel definiált független részho-

zam; r^(A) ós hj^Á) a proton- és neutronszám párosságát figye-

lembe vevő empirikus paraméterek, s értékük pozitiv, ha 2 és N

páros, ill. negativ, ha 2 és N páratlan;ZpCA) az un. legvaló-

szinübb töltés /általában nem egész szám/;C^CA) a diszperziós

paraméter, amely a Ő^(A) töltésdiszperzióval a

CZ(A) « zlo£(A) +- 1/1 2,1 n, 12/

függvénykapcsolatban van; MCA) a párosság-paraméterek miatt

szükséges normálási faktor / Fy= F,=• 0 esetén N(A)=1/,
?T? Pí'í 9TQ

A legismertebb négy hasadás, az U, az U, a Pu
252

termikus- és a Cf spontán hasadása kisérleti anyagának a

fenti modellel történő feldolgozása alapján Wahl legújabban

az alábbi eredményekre jutott [wah77]{:

a/ A töltésdiszperzió és a párosság-paraméterek nem mu-

tatnak tömegszám-függést, ezért a különböző tömegszámoknál ka-

pott értékek az egyes hasadó magokra átlagolhatok.

b/ A három termikus hasadásra egyetlen (3% átlagos töl-

tásdiszperzió használható: űí =0,54^0,02 töltésegység; a

Cf spontán hasadására a töltésdiszperzió kissé nagyobb:

0X=0,58Í0,02 töltésegység. _

c/ Az U-izotópokrá F^ =í/0,2£Í0,02/ és F^ =Í/0,07Í0.02/,

a 239Pu-re F^ =í/0,07^0,04/ és 1^*0. a 252Cf-re F z«F N«í0;

a 239Pu-.re más szerzők az U-izotópokéhoz hasonló F 2 értékeket

kaptak.

d/ A hasadó mag töltésének /és tömegének/ osztódására a

legegyszerűbb modell az un, UCD-modell /Unchanged Charge Den-

sity/, mely szerint a hasadványok töltéssürüságe ugyanaz, mint

a hasadó magé. Az 2 3 5 U termikus hasadására vonatkozó kisérleti
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7 „(Árértékeket ezzel a modellel összehasonlítva Wahl és munka-
tá rsa i korábban jjVa+69j[ azt kapták, hogy a

AZ - ZpCW -Z^UCD)=ZpCUCD)-Zp(O /2.13/

mennyiség a tömegeloszlás nagy és közel állandó hozamú tarto-

mányaiban /A<105 és A>129/ az A£, ill. A£ tömegszámok függvé-

nyében jó közelítéssel állandó; Zp(UCD)=A'ZF/AF.

Wahl újabb vizsgálatai a négy legismertebb hasadásra meg-

erősítették ezt az eredményt és az alábbi átlagértékekre ve-

zettek : A Z / 2 3 3 U . 235U/=-/0,5l±0.02/ töltésegység , A 2 / 2 3 9 P U .
252Cf/=-/0,56±0,04/ töltésegység. Ezek az értékek azt mutat-

ják, hogy az alacsony energiájú hasadásban töltéspolarizáció

történik, aminek eredményeként a könnyű hasadványok átlagosan

0,5 protonnal több, a nehezek pedig ugyanennyivel kevesebb

protonnal rendelkeznek, mint amennyit az UCD-modell alapján

várnánk,

e/ Azokban a tömegtartományokban, ahol a tömeghozam gyor-

san változik /pl. az 2 3 5U-nél A=1O5-1O7 és 126-129/, 0^ és

AZ. is változik a tömegszámmal, aminek az a magyarázata, hogy

a 2=50 protonhéj több tömegszámon keresztül képes igen erős

Zp-stabilizáló hatást kifejteni.

Wahl fenti eredményei a radiokémiai és az off-line tömeg-

spektrometriai mérések analízisén alapulnak. Az on-line tömeg-

spektrometria eddigi eredményei £ci+75, Ri+76, Si+76j több vo-

natkozásban is megkérdőjelezik az izobár töltéseloszlásról

Wahl által adott, s az irodalomban általánosan elfogadott ké-

pet. Ezek az eredmények azonban további megerősítésre szorul-

nak.

Bizonyos reaktorfizikai számítások nem nélkülözhetik az

eredeti és a reaktor működése során felszaporodó hasadó izo-

tópok hasadványai, ill, primer hasadási termékei független ho-

zamainak közelítő ismeretét. A közvetlen mérési adatok még a

legtöbbet vizsgált 2 3 5 U + n t h hasadásra sem elégségesek, s mind-

máig nem sikerült a feladat megoldására képes elméleti modellt

cem kidolgozni. Ezért a független hozamok prognosztizálása

Coryell és munkatársai 1961-ben tett javaslata £CKF6l] óta az
2 3 5U termikus hasadására kapott 5^ és Zp(Á)értékekből kiindul-
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va, empirikus alapon történik. Az eredeti modellt azóta többen

finomitották, ill. továbbfejlesztették [\fo+77]: itt csak a

Nethaway által továbbfejlesztett modellt [Net747 mutatjuk be,

amely a Th-tól a Fm-ig, ill, a spontán- és a termikus hasadás-

tól a 14 MeV-es hasadásig alkalmas a független hozamok prog-

nosztizálására.

Az U termikus hasadásánál kapott 0^=0,56^0,06 töltés-

egység diszperziót jj,Va+69_j minden, a fenti mag- és neutronener-

gia-tartományba eső hasadásra azonosnak fogadva el, a modell az

ismeretlen hasadó rendszer CZnCA)] legvalószinübb töltésére az

alábbi összefüggések közelitö érvényességét tételezi fel:

ahol i-2^p(A)J2J5y^ az U termikus hasadásánál kapott legva-

lószinübb töltés, 2 p i A r es E- az /ismeretlen/ hasadó korri-

paund mag rendszáma, tömegszáma és gerjesztési energiája /MeV-

-ben/. Az CL, U és C koefficiensek értékeit a fenti mag- és

neutronenergia-tartományban mért valamennyi független és ku-

mulativ részhozam /közel 300 adat/ legkisebb négyzetek módsze-

rével történő feldolgozása alapján határozta meg a szerző. Az

CL és D koefficiensre kapott értékek: könnyű termékeknél: d=

=0,414^0,016, b =-0,143±0,007; nehéz termékeknél: CL=0,547±

^0,010, b =-0,188Í0,004; völgyben lévő termékeknél: CL =0,50^

Í0,03, b =-0,165^0,020. A C =dZp/dE* koefficiens értéke erősen

függ a tömegszámtól: a könnyű termékeknél 0,020 és 0,016, a

nehéz termékeknél 0,051 és 0,020 között változik a tömegszám

növekedésével j^Net74],

A töltéseloszlás és -diszperzió problémakörének részle-

tesebb és mélyebb megismerésére Volkov és munkatársai L V o + 7 7H»

valamint Denschlag [ben77] összefoglaló munkáját ajánlhatjuk

az érdeklődőnek.
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III. HOZAMMÉRÉSI MÓDSZEREK

A hasadási termékek különböző hozamainak mérésére szolgá-

ló módszerek száma ma már oly nagy, hogy ezek mindegyikének is-

mertetése e munka keretében nem lehetséges. Figyelmünket ezért

elsősorban saját vizsgálataink metodikájára, a Ge/Li/ v -spek-

trometriára, ennek előzményeire, és a közvetlen konkurrens mód-

szerekre, a klasszikus radiokémiai és az off-line tömegspektro-

metriai módszerre összpontositjuk. E módszerek csak a késő

neutronemisszió utáni hozamok mérésére alkalmasak, mert segit-

ségükkel általában az 1 óránál hosszabb felezési idejű termékek

tanulmányozhatók.

A rövid felezési idejű termékek független és kumulativ ho-

zamának méréséhez, a késő neutron prekurzorok tulajdonságainak

tanulmányozásához gyors kémiai elválasztásra van szükség; az

előbbieknél általában 5-10 percnél, az utóbbiaknál 2-5 sec-nál

rövidebb idő alatt kell az elválasztásnak megtörténnie. A gyors

kémiai elválasztási módszerek ismertetésére itt nem térhetünk

ki, csupán néhány összefoglaló munkát [HeD69, MHH73] ós speciá-

lis cikket [KrH70, KrH73, Ar+74, Tr+75, Ska77, Zv+70, Zv+7l,

Bö+73, BaM75][ ajánlhatunk az olvasó figyelmébe.

Az elmúlt évtizedben a legrövidebb /10" sec nagyságrendű/

felezési idejű hasadási termékek bomlástulajdonságainak vizsgá-

latára mintegy tucatnyi on-line tömegspektrométert és tömeg-

szeparátort épitettek és telepitettek nagy fluxusú reaktorok

mellé, hozammérésre azonban eddig csak néhányat használtak kö-

zülük. Hasonló a tervezés, az építés ill. a hitelesítés stádiu-

mában lévő ISOL-rendszerek /ISOL = Isotope Separator On-Line/

száma jj_am77]. A már működő berendezések részletes leirása né-

hány összefoglaló munkában jj<la70, Tal70, Kla74J is megtalál-

ható; a segítségükkel kapott legfontosabb hozammérési eredmé-

nyek megismertetésére az alábbi munkákat közöljük: jj<o+67f

Ko+70, Gu+72, Bo+72, BaF74, Cl+75, Ri+76, Si+76].
1 Nem részletezhetjük azokat a bonyolult, több paraméter

korrelált mérésén alapuló fizikai módszereket sem, amelyekkel

prompt neutronemisszió előtti hozamok mérhetők. Ezek a módsze-

rek azonban oly nagy mértékben gazdagították ismereteinket a
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hasadásról, hogy a legfontosabb munkák idézésétől nem tekint-

hetünk el: [MÍF62, SNW66, Un*73, Za+73, SKW65. DeM70, FMH71.

Re+7l]. A prompt neutronemisszió előtti hozamok mérésére szol-

gáló fizikai módszerek közös hátránya a korlátozott tömeg- és

töltésfeloldás, továbbá hogy csak a nagy hatáskeresztmetszetü

hasadások /ahol 20-50 /aq/cxo, target-vastagságoknál is elegen-

dő számú hasadás jön létre/ tanulmányozhatók segitségükkel. Ez

utóbbi körülménnyel magyarázható, hogy gyors neutronokkal lét-

rehozott hasadásra egyetlen ilyen mérés sem található az iro-

dalomban.

III.1. A radiokémiai módszer

A hasadási termékek azonositására, hozamuk mérésére a leg-

régebbi módszer a radiokémiai módszer. A hasadás felfedezését

is a radiokémiának köszönhetjük [[HaS39J. A módszer alapjait már

a második világháború előtti években tisztázták, a részletek

kimunkálására pedig a h'áború alatt került sor, legelőször az

USA atomfegyver-programja, az un, Manhattan Project keretében

[CoS5l] .
A hasadási termékek tömeg- és töltéseloszlására az első

információkat /melyek alapján az első reaktorokat és atombom-

bákat megépitették, a hasadás első elméleti modelljeit megal-

kották/ kizárólag a radiokémiai módszer szolgáltatta, s ha

mostanára csökkent is jelentősége, a nagyon alacsony hozamok

tartományában megőrizte csaknem kizárólagos szerepét. Teljesi-
—30 —32 2

tőképességére jellemző, hogy segitségével még a 10 -10 cnr

Parciális hasadási keresztmetszetű termékek is tanulmányozha-

tók [NeM72, Og+73, Ra+74J.

A módszer lényege: a besugárzott mintát vagy az abból ki-

szakadt hasadási termékeket felfogó fóliát alkalmas oldószer-

ben feloldják, a vizsgálandó elemet vagy a hasonló kémiai tu-

lajdonságú elemek egy csoportját kémiai reakciók segitségével

elválasztják az oldatban lévő többi elemtől, az elválasztott

és az oldatból kinyert frakciót kémiai úton tisztitják, végül

a £- vagy ^-számláláshoz szükséges módon preparáljak. Az

igy kapott minta az adott elem mindazon radioaktív /és stabil/

izotópját tartalmazza, amely a hasadásban keletkezett és fele-
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zési ideje olyan, hogy az oldás, elválasztás, tisztítás és pre-

parálás együttes ideje alatt nem bomlott le teljesen. Oelen van-

nak a mintában a megfelelő bomlástermékek is. Ezért bármiféle

kvantitativ analizishez mérni kell a minta aktivitását az idő

függvényében, mert a tömegszám /csoportos elválasztásnál a

rendszám és a tömegszám/ szerinti azonosítás csak ennek alap-

ján valósitható meg,

III.1.1. Elválasztási módszerek

Ha a gyors neutronos hasadási kísérletekben tipikus 10

hasadásból indulunk ki, azt kapjuk, hogy még a legnagyobb

Y/2/ hozammal keletkező elemek súlya is csak 10 g nagyság-

rendű. Ilyen koncentrációk mellett az oldatba vitt radioaktív

elein rendszerint nem képes önálló szilárd fázist képezni, mi-

vel egyetlen vegyülete oldhatósági szorzatának értéke sem ér-

hető el. Ezért valamely elem izotópjainak a többi elem izotóp-

jaitól való elválasztása, az elválasztott frakció kinyerésé-

nek hatásfoka, az un. kémiai hozam meghatározása érdekében az

esetek többségében az illető elem természetes izotóp-összeté-

telü, ismert mennyiségét /nagyságrendben 1-10 mg-ot/ szokás

hordozóként az oldathoz hozzáadni. Ha az elválasztandó elem-

nek nincs stabil izotópja, akkor hordozóként valamely kémiai

analógját használják. Az elválasztásra ill, kinyerésre leggyak-

rabban alkalmazott módszerek: lecsapatás, elgőzölögtetés, fo-

lyadék-folyadék extrakció és ioncserélő kromatográfis.

A lecsapásos reakciókban oldhatatlan csapadék keletkezik,

ami leszűrhető vagy centrifugálással elválasztható. A módszer

a hasadásban keletkező elemek többségének elválasztására alkal-

mas.

Az elgőzölögtetésnél azt használják ki, hogy az adott

elemnek illékony vegyülete keletkezik az oldatban. Ilyen ele-

mek: Ge, As, Se, Ru. Sn és Sb. A nemes gázok /Kr, Xe/ termé-

szetesen közvetlenül, elemi formában hajthatók ki az oldatból.

A folyadék-folyadék extrakciónál az illető elem valamely

szerves komplexképzővel semleges komplexet képez, amit egy meg-

felelő, vízzel nem elegyedő szerves oldószerbe ráznak át, A ha-

sadásban keletkezők közül extrakcióval elválaszthatók pl, a
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következő elemek: Ga. As, Zr, Nb, Mo, Pd, Sb és Ce. Extrakció-

val lehet eltávolítani azokat a vegyületeket /pl, Fe/0H/3/ is,

amelyeket sok elem együttes lecsapására és kinyerésére szoktak

felhasználni. /E vegyületeket csoport-hordozóknak is nevezik,

s hatásuk alapját a másodlagos adszorpció alkotja./

Az ioncserélő kromatográfiát elsősorban a hasonló kémiai

tulajdonságokkal rendelkező elemek /pl, ritka földfémek/ elvá-

lasztására fejlesztették ki. Az elválasztás rendszerint ion-

cserélő oszlopon történik; az ioncserélő anyag szerves poli-

mer vázán pozitiv vagy negativ töltésű aktiv csoportok vannak,

amelyek anionokat vagy kationokat képesek megkötni. Az oszlop

felső részén megkötött ionokat leggyakrabban komplexképző ol-

datokkal mossák át az oszlopon. Az elválasztandó elemek ionjai

mind megkötődési-, mind komplexképző képességük szerint külön-

bözőek, igy az átmosás azt eredményezi, hogy a különböző ele-

mek az oszlop alján időben elválasztva jelennek meg.

Az elgőzölögtetés, a folyadék-folyadék extrakció és az

ioncserélő kromatográfia nem feltétlenül igényli hordozók al-

kalmazását /hordozómentes elválasztás/. Ilyenkor a kémiai ho-

zamot külön meg kell határozni; ezt gyakran úgy oldják meg,

hogy a vizsgálandó elem egy olyan radioaktiv izotópját is az

oldatba viszik ismert mennyiségben, amely a hasadásban nem ke-

letkezik, majd a vizsgálandó és a bevitt izotópot együtt tár-

ják fel.

A kémiai hozam hordozók segítségével történő meghatáro-

zásának az a feltétele, hogy teljes izotóp-kicserélődés menjen

végbe az inaktiv hordozó és a nyommennyiségü radioaktiv anyag

között, továbbá hogy pontosan ismert összetételű csapadék ke-

letkezzen. A teljes kicserélődés az elemek többségénél az ol-

dat egyszerű keverésével el is érhető. Néhány elemnél /a leg-

ismertebb példa a 1/ azonban csak bizonyos kiegészitő kémiai

müveletek sorozatával biztositható a teljes kicserélődés, rá-

adásul ennek bekövetkeztéig /amihez néha 1 óra sem elegendő/

a kicserélődés hatásfoka erős időfüggést mutat. Ha biztosi-

tott a teljes kicserélődés, akkor az inaktiv hordozó és az

aktiv nyomelem kémiai feltárásának hatásfoka egyenlőnek vehe-

tő, s ennek alapján a kémiai hozam egyszerű tömegméréssel ha-
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tározható meg,

A gáztöltésű {b- és a szcintillációs Y^-számlálókkal vég-

zett aktivitás-méréseknél fontos kérdés a minta radiokémiai

tisztasága. Ez azonnal belátható, ha figyelembe vesszük, hogy

pl. az * U/n^.f/ hasadásban a nikkeltől /Z=28/ az erbiumig

/2=68/ mintegy 40 elem keletkezik. A megkövetelendő tisztaság

természetesen függ a mérni kivánt izotópok hozamától, felezé-

si idejétől, az általuk emittált sugárzások energiájától és

intenzitásától. Vannak olyan feladatok, amelyeknél a szükséges

radiokémiai tisztasághoz a dekontaminációs faktor el kell hogy

érje a 1 0 - 1 0 értéket. A tisztitás történhet az elválasztás-

sal egyidejűleg vagy az oldatból történt kinyerés után. Ha pl.

a lecsapásos reakciónál komoly a veszélye más, nemkívánatos

elemek lecsapódásának is, akkor hordozó mennyiségben és termé-

szetes izotóp-összetételben ezen elemeket is az oldathoz adják;

ezek az un. visszatartó hordozók. Gyakran használják a tiszti-

tásnál a már emiitett csoport-hordozókat is.

A tárgyalt elválasztási módszerek fiziko-kémiai alapjai-

ról, az egyes elemek elválasztására kidolgozott számos speciá-

lis kémiai eljárás részleteiről, a kémiai hozam mérésének fi-

.nomságairól, a tisztitás bonyolult fogásairól, egyéb elválasz-

tási módszerekről, stb. itt nem emlékezhetünk meg; az érdeklő-

dő olvasó számára a következő összefoglaló müveket ajánljuk:

jjtfaB52, MNS60, Cu+67, Vdo69, Fly75],

III.1.2. Abszolút és relstiv hozamok

E fejezetben olyan kérdésekkel foglalkozunk, amelyek nem-

csak a radiokémiai, hanem minden hozammérési módszert érinte-

nek. Ugyanakkor figyelmünket elsősorban a 14 MeV-es hasadás

vizsgálatánál használt módszerekre, az itt fellépő problémák-

ra és megoldásuk lehetőségéire koncentráljuk.

A független hozamot definiáló /2.1/ összefüggés a többi

mérhető hozam számára is alapvető, amint az a II.2. fejezetből

kiderül. Ezen összefüggés szerint a hasadási hozam abszolút

értékének meghatározásához a /meghatározott idejű és időben

általában változó fluxussürüségü besugárzás hatására a mintá-

ban/ végbement hasadások N f számát és a hasadás révén keletke-
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zett /A.Z/ termék atomjainak N/A,2/ számát kell megmérni. Ez

bonyolult és fáradságos feladat, amelynek megoldása során szá-

molni kell különböző eredetű szisztematikus hibák fellépésé-

vel. A kisérletezó'k többsége ezért nem is törekszik abszolút

eredményekre.

A hasadások számát többféleképpen nieg lehet határozni:

a/ N, közvetlen Kiárése igsn vékony hasadóanyag-mintát tar-

talmazó hasadási kamrával. Besugárzáskor a vizsgálandó vastag

minta - melynek átmérője ugyanolyan mint a vékony hintáé - köz-

vetlenül a kamra "érzékeny" ablaka előtt helyezkedik ei. Így

csaknem azonos fluxussürüség biztositható a két minta helyén;

a szükséges korrekció a besugárzási geometria függvénye és kí-

sérletileg meghatározható. A inért ás hatásfokra korrigált in-

pulzusszámból, a hasadási keresztmetszetek értékéből /amit az

irodalomból szokás venni/ és a mintákban lévő hasadó magok szá-

mából a vizsgálandó mintában végbement hasadások száma kiszá-

mi iható. Ha a két minta izotóp-összetétele azonos, a kereszt-

metszetek nem szerepelnek a számításban, s igy N- meghatározá-

sa impulzusszám- és tömegmérés segitségével végezhető el. Az

igen vékony /általában vastagabb fémfóliára felvitt/ hasadó-

anyag-minta miatt ez utóbbi jelenti a nagyobb problémát. A vé-

kony mintában lévő hasadó magok számát ezért gyakran abszolút

c<-aktivitás méréssel határozzák meg.

b/ Nr közvetlen mérése igen vékony hasadóanyag-minta és

szilárdtest nyomdetektor alkalmazásával. A módszer elvi alap-

ja megegyezik az előző módszerével. A detektorok különbözősé-

géből előnyös és hátrányos következmények egyaránt adódnak.

Előnyös pl,,hogy a szilárdtest nyomdetektornak stabilabb a

"uüködése", mint a hasadási kamráé, hátrányos viszont, hogy

lényegesen kisebb az intenzitás-tűrése. Ez utóbbin a kamrák-

nál szokásosnál is vékonyabb hasadóanyag-minta alkalmazásával

vagy a minta és a nyomdetektor távolságának növelésével lehet

segiteni. A módszer egyébként meglehetősen új [DeD73, CGVJ7Á} .

igy további tökéletesítésére és szélesebb körű alkalmazására

a hozammérésekben feltétlenül számitani lehet.

c/ A fluxussürOség mérése alkalmas magreakcióval és akti-

vációs módszerrel; a fluxussürüség, a hasadási keresztmetszet
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és a hasadó magok száma ismeretében N, meghatározása. A 14

MeV-es hasadás vizsgálatánál általában /n.p/-, /n.e*/- és

/n,2n/ reakciót használnak, a target nagytisztaságú vékony fém-

fólia, A fluxussürüség a / /^-számlálóval vagy \~-spektrométer-

rel/ mért abszolút aktivitásból, a targetmagok számából és a

kérdéses magreakció hatáskeresztmetszetéből számitható ki. A

magok számát tömegméréssel határozzék meg, a keresztmetszetet

és az abszolút aktivitás méréséhez szükséges magadatokat az

irodalomból veszik. A vizsgálandó hasadóanyag-mintát két moni-

tor-fólia közé helyezve sugározzák be, hogy ezzel növeljék a

minta helyén lévő fluxussürüség meghatározásának pontosságát.

A monitor-reakció keresztmetszete értékének pontatlanságából

eredő hibát néha két, vagy több monitor-reakció egyidejű al-

kalmazásával igyekeznek csökkenteni.

A vizsgálandó mintában lévő hasadó magok számát tömegmé-

réssel határozzák meg, a hasadási keresztmetszetet az iroda-

lomból veszik. Erről a módszerről az V. fejezetben részlete-

sebben is szólunk,

A hasadásban keletkező primer termékek túlnyomó többsége

radioaktív, a stabil izotópok elsősorban kumulatív úton kelet-

keznek. Ezért a termék-atomok N/A.Z/ számának meghatározása

általában aktivitásuk mérése révén történik. /A stabil termék-

-atomok abszolút számának mérésére elvben ugyan alkalmas a tö-

megspektrometriai módszer /l. 111,2./, gyakorlati példával

azonban csak a termikus hasadás vizsgálatánál találkozunk

Q.i+7Cfj, ahol lehetőség van elegendő számú termék-atom előál-

lítására./

A radiokémiai módszernél, mint láttuk, az aktivitás-mé-

rést a kémiai szeparálás és tisztítás valamint a minta-prepa-

rálás bonyolult műveletei előzik meg. Ezért N/A.Z/ abszolút

értékének meghatározásához a minta abszolút aktivitásán kivül

meg kell mérni a kémiai feltárás hatásfokát, az un. kémiai

hozamot is. A kémiai hozam méréséről már szóltunk; itt a leg-

fontosabb hibaforrásokat soroljuk még fel:

— a termék-atomok számában a kémiai müveletek során fel-

lépő, nem ellenőrizhető veszteségek

— bizonytalan összetételű csapadék keletkezése
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-- nem teljes vagy erősen időfüggő izotóp-kicserélődés

— a mg nagyságrendű anyagmennyiségek tömegmérése, külö-

nösen ha szürőpapiron helyezkednek el

— a kémiai müveletek eredményeinek reprodukálhatósága

— az izobár lánc megszakadása időpontjának bizonytalan-

sága; bizonytalanság a bomlási korrekcióban.

A korai hozammérésekben a minta /2>-aktivitását mérték,

végablakos GM-számlálóval, a meghatározott térszög módszeré-

vel. Később a proporcionális 4JT/2JT/-számlálók terjedtek el,

s még ma is használatosak. Ezeknél egyedül a minta önabszorp-

ciójának és a mintatartó /rendszerint igen vékony szerves

film/ abszorpciójának pontos figyelembevétele okoz nehézséget,

éppen a nagy térszög miatt.

Megjegyezzük még, hogy mind a végablakos-, mind a 4JT-szám-

lálóknál a korrekciók meghatározásának egyedüli megbízható és

pontos módszere a közvetlen kisérleti módszer.

Mindkét /i-számlálásos módszernél a teljes [b -aktivitás

időbeli változását, az un. bomlásgörbét mérik, melynek dekoci-

ponálása révén határozzák meg az egyes komponensek aktivitását.

Ez a feladat a radiokémiailag tiszta, egy-elemes frakcióknál

általában nagy pontossággal /matematikailag egyértelműen/ meg-

oldható, ha elég a statisztika, nincsenek közeli felezési ide-

jű izotópjai az adott elemnek és ha jól ismertek a szükséges

felezési idők. A rossz vagy hiányos magadatok és az ismeretlen

szennyezők jelentős hibákat eredményezhetnek a dekomponálás-

ban.

A több-elemes frakciók analizise a teljes /3-aktivitás

mérése révén ma még nem megoldott feladat. A 60-as évek máso-

dik felében megjelent, nagy feloldású és hatásfokú félvezető

Ge/Li/-detektorokra épülő v> -spektrometria azonban ennél bo-

nyolultabb feladat - a besugárzott minta közvetlen, kémiai

szeparálás nélküli £-spektrometriai analizise /l. III.3./ -

megoldására is képes. A hasadásban keletkezett termék-atomok

N/A.Z/ számának v -spektrometriai utón történő abszolút meg-

határozásáról az V. fejezetben részletesen is szólunk még. A

módszer elvi alapja egyébként ugyanaz, mint a Jb-számlálásos

módszeré, a gyakorlati teljesítőképességben azonban óriási kö-
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Iönb9égek adódnak a ^-spektrometria előnyére.

Az abszolút hozammeghatározás még egy módszeréről, az un.

200 %-ra történő normálásról kell megemlékeznünk. Itt arról

van szó, hogy ha elegendő számú és a tömegskálán megfelelő he-

lyen lévő tömegszámnál sikerül a lánchozamot relativ módszer-

rel meghatározni, akkor a tömegeloszlási görbe interpolálása

és az egész görbe alatti terület 200 %-ra történő normálása ré-

vén a hozam-értékek abszolutizálhatok, A módszer esetenként al-

kalmazható az eloszlás egyik csúcsára is; ilyenkor a normálás

100 %-ra történik. Ezzel az eljárással elfogadható eredményt

csak akkor várhatunk, ha az interpolált és mért hozamok össze-

gének aránya legalább 1:10 vagy leginkább 1:20. Sok szerző er-

re a követelményre nem fordit kellő figyelmet.

A hasadási hozamok túlnyomó többségét relativ módszerrel

mérték, bár az utóbbi 1-2 évben szaporodnak az abszolút méré-

sek. A relativ hozammérésnek több változata ismeretes, de

mindegyikre jellemző, hogy egyrészt nem szükséges N^ meghatá-

rozása, másrészt a termék-atomok számának csak a relativ érté-

két kell meghatározni valamely, standardnak választott termék

atomjainak a számához képest.

A legelterjedtebb változatban nagy pontossággal meghatá-

roznak egy, a Mo vagy a Ba hozamával /atomjainak számával/

arányos, aktivitás jellegű mennyiséget, majd ezt egységnyinek

véve meghatározzák ugyanezen mennyiség relativ értékét a többi

vizsgálandó termékre. A kémiai hozam értékének és az aktivitás-

-mérés feltételeinek különbözőségét természetesen korrekcióba

veszik.

Egy másik eljárásnál a vizsgálandó hasadó anyagot / Z /

egy ismert tömegeloszlású hasadó anyaggal / U / együtt sugároz-
235

zák be. A termikus hasadásnál referencia-magként az U izo-

tópot használják. Mindkét mintából szeparálják a vizsgálandó

hasadási terméket /X / és mérik aktivitásukat; legyen a besu-

gárzás végére és a kémiai hozamra korrigált aktivitás A C S )

és A ( Ü ) . Ezeknek és az ismert hasadási hozamnak / Y ^ C U ) / a

birtokában az ismeretlen hozam /Y,(H)/ az alábbi összefüggés-

bői számitható:
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ahol N C Z ) ós M ( U ) a megfelelő mintában lévő atommagok szá-

mát. O£(H.) és Ö^(U) Pedig a megfelelő hasadási keresztmet-

szetet jelöli.

Ha a besugárzott mintákból egy standard terméket / S /

is szeparálnak és mérik /majd korrigálják a besugárzás végé-

re és a kémiai hozamra/ az aktivitását, akkor lehetőség nyí-

lik az azonos mintára vonatkozó aktivitás-mérések normálásá-

ra. Ekkor, mint könnyen belátható, sem a hasadási keresztmet-

szetekre, sem a mintákban lévő atommagok számára nincs szük-

ség az ismeretlen hozam relativ értékének meghatározásához:

4(2)_A X(Z)/A 5(Z)Y X(U)^
AX(U)/AS(U) YS(U) ~ YsCü) ' '

ahol az s-indexü mennyiségek a standard termékre /általában
99 14-0

Mo vagy Ba/ vonatkoznak, a jelölések pedig ugyanazok

mint /3.l/-nél. E módszert a relativ aktivitások hányadosá-

ról R-mótíszernek szokás nevezni. Mind ennél, mind az előző

módszernél nagy előny, hogy az aktivitás-mérés szokásos

korrekciói kiesnek, s igy az eredmények kevésbé függnek a

magadatoktól, mint pl. az elsőként emiitett relativ módszer-

nél. Hátrányaik: a/ a mért hozam-értékek a referencia-r.ag

hozam-értékeitől függnek; b/ a vizsgált és a referenciaként

használt hasadó mag töltésdiszperziójának tömegszám-függé-

se különböző; c/ kétszer több kémiai elválasztást és akti-

vitás-mérést igényelnek.
235

A 14 MeV-es hasadás vizsgálatánál az U helyett ész-

szerűbb az 2 3 8 u izotópot használni referencia-magként, mert:

— a tömegeloszlása ennél az energiánál pontosabban is-

mert
az esetek többségében természetes uránból is kószit-

hető megfelelő 2 3 8 U minta
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— a besugárzáskor a mérőhelyiségben termalizálódott za-

varó neutronokra nem érzékeny. Ennek ellenére egyelőre egyet-

len ilyen példát találunk az irodalomban QNe+77],

A radiokémiai abszolút és relativ hozammérések pontossá-

ga /68 % konfidenciájú véletlen standard hibája/ igen válto-

zó: függ a konkrét módszertől, a hasadások számától, a vizs-

gált hasadási termék hozamától és magadatainak értékétől /és

pontosságától/, az alkalmazott elválasztási és aktivitás-méré-

si technikától, az adatfeldolgozás és kiértékelés módszeré-

től, stb. Azonos feltételek mellett a legpontosabb hozammérés

természetesen az R-módszerrel lehetséges; optimális esetben a

pontosság elérheti az 1 %-ot. Más radiokémiai módszereknél az

optimális pontosság jelenleg kb. 3 %; abszolút mérésnél továb-

bi, 3-5 %-os minimális szisztematikus hiba a magadatok mai

pontossága mellett elkerülhetetlen. A 14 MeV-es hozamok pon-

tosságáról a IV. fejezetben még szólunk,

I 111,2, A tötnegspektrometriai módszer

A törr.egspektrometriát a radiokémiához képest alig néhány

I éves késéssel kezdték alkalmazni hasadási hozamok mérésére

£CoS5l3. Kezdetben a nemesgázok, később más elemek stabil és

í hosszú felezési idejű radioaktiv termékei relativ kumulativ

hozamát határozták meg; manapság a tömegspektrometriát első-

sorban az alábbi elemek izotópjai kumulativ hozamának vizsgá-

i latára szokták alkalmazni: Kr, Rb, Sr, Y, Zr, Mo, Ru, Cd, Sn,

\ Xe, Cs, Ba, Ce, Nd, Sm és Eu, Ezen elemek közös jellemzője,

! hogy legalább három stabil vagy a mérések elvégzéséhez ele-

i gendően hosszú /minimálisan 1-2 órás/ felezési idejű radio-

i aktív izotópjuk van. Ezek az izotópok az A=83-155 tömegtarto-

| raányban helyezkednek el, igy segitségükkel majdnem az egész

i tömegeloszlási görbe tanulmányozható. Különösen kedvező a

j helyzet a nehéz termékeknél, ahol az A=131-155 tartomány min-

; den tömegszáma hozzáférhető a tömegspektrometria számára.

| Könnyű belátni, hogy a hasadási termékek tanulmányozása-

I hoz közepes tömegfeloldás /m/Am«1000, ahol Am=FWHM/ telje-

sen elegendő. Az egyszeres fokuszálásu, homogén mágneses te-

rű, szektor-tipusú tömegspektrométerek képesek biztosítani ezt
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a feloldást, s ezért valamint egyszerűségük miatt általában

ezeket használják. Ionforrásként elsősorban az alacsony energia-

szórású elektronütközéses és termikus ionizációs ionforrásokat

alkalmazzák. Az elektronütközéses módszernél a szilárd anyago-

kat vagy az ionforráson kivül gőzölögtetik el /és vezetik egy

igen S2ük nyilason keresztül az ionforrásba/ vagy megfelelő

fűtés alkalmazásával magában az ionforrásban; ez utóbbiakat

kemencés ionforrásoknak nevezik. Az iondetektálás rendszerint

Faraday-kalitkával vagy integrális üzemmódú elektronsokszoro-

zóval történik. Az ionoptika alapjairól, a különböző tömeg-

spektrométerek felópitéséről és működésük elvéről, az ionfor-

rásokról és a minta-beeresztő rendszerekről, az iondetektorok-

ról és az iontipusokról, a tömegspektrométerek vákuumrendsze-

réről, a tömegspektrum kijelzésének és kiértékelésének módsze-

reiről, a tömegspektrométerek alkalmazásairól számos részletes

összefoglaló munkát irtak; ezek közül elsősorban White köny-

vét [whi68] és Kaposi és Riedel egyetemi jegyzetét [j<aR76]

ajánljuk az olvasó figyelmébe.

A mintát általában hosszú ideig sugározzák be és ugyan-

csak hosszú ideig hütik, hogy elegendő számú stabil /ill.

hosszú felezési idejű/ termék keletkezzen; a kommerciális tö-

megspektrométerekben az elemek detektálásának alsó határa kb.

10 atom. A nemesgáz termékeket hevitéssel szabaditják fel

a mintából és gázbeeresztő rendszer segitségével juttatják

be az elektronütközéses ionforrásba. A többi terméknél a vizs-

gálandó elemet először radiokémiai módszerrel elválasztják ma-

gától a hasadó és minden más, a hasadás során keletkezett

elemtől, az oldatot vagy a csapadókot elgőzölögtetik és a

gőzöket minta-beeresztő rendszerrel vezetik be az ionforrás-

ba.

Termikus /felületi/ ionizációs ionforrás használatakor

elegendő a hasadási termékek együttesét elválasztani a hasa-

dó elemtől. Az oldatot vagy a csapadékot az ionforrás ionizá-

ló felületére preparálják, s a felület fűtésekor bekövetkező

deszorbeálódás során az elemek ionizálódhatnak; az ionizációs

koefficiens értéke függ a felület hőmérsékletétől és a deszor-

beálódó elem ionizációs potenciáljától, így az ionforrás maga
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is képes az elemek bizonyos fokú elválasztására. A ritkaföldek

elválasztására pl. ez a módszer sem képes, ezért ezeket a ra-

diokémiai szeparálás során /a hasadó elemmel együtt/ általában

elválasztják a többi hasadási terméktől. A ritkaföld-frakciót

ioncserélő kromatográfiával készitik elő a tömegspektrometriai

vizsgálatra.

A tömegspektrometriai mérések a vizsgált elem izotópjai-

nak relatív gyakoriságára szolgáltatnak információt. Felmerül

a kérdés : hogyan lehet ezekből az adatokból hozam-adatokat

kapni? Több megoldás is lehetséges:

a/ A legalkalmasabb izotóp relativ gyakoriságát egyenlő-

vé teszik az adott tömegszám radiokémiai módszerrel meghatá-

rozott hozamával /normálásos módszer/.

b/ Az izotóphigitásos módszerrel a keletkezett termék-

-atomok N/A,Z/ számát is meg lehet határozni. A módszer lé-

nyege: a hasadási termékeket, köztük a vizsgálandó elemet tar-

talmazó oldat /a továbbiakban: minta/ ismert mennyiségéhez a

vizsgálandó elem ismert mennyiségű standard oldatát keverik

"hordozókónt". A standard oldatban az elem lehet természetes

izotóp-összetételű vagy valamely izotópjában dúsitott; a leg-

előnyösebb eset, amikor a dúsitott izotóp olyan, hogy a hasa-

dásban nem keletkezhet. Fontos, hogy a vizsgálandó elem mind

a mintában, mind a standard oldatban azonos kémiai formában

legyen jelen. A vizsgálandó elemet a keverék-oldatból és a

minta maradékából egyaránt szeparálják, általában extrakciós

módszerrel, A minta- és a keverék-extraktum valamint a stan-

dard oldat lömegspektruménak mérése után a mért izotóp-ará-

nyokból és a standard oldatban lévő "hordozó" mennyiségéből

meghatározható a mintában lévő vizsgálandó elem mennyisége.

Végül ebből az adatból és a minta-extraktumra mért izotóp-

-arányokból kiszámítható az elem minden vizsgált izotópja

atomjainak N/A,2/ száma.

Ennek a módszernek nagy előnye, hogy egyrészt nem igény-

li a kémiai hozam ismeretét, másrészt a mért tömegspektrumok

közvetlen összehasonlítására épül /eltekintve az esetenként

szükséges bomlási korrekcióktól/. így N/A,Z/ meghatározásának

pontossága elsősorban a statisztikától és a standard oldat be-
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mérésének pontosságától függ, A módszer abszolút érzékenyséae
-15 "

azonban igen nagy /1O g/, ezért termikus hasadásnál a meg-

felelő statisztika biztositása általában nem okoz nehézséget.

Azt a kérdést, hogy N/A.Z/ értékének ismeretéből hogyan

jutunk el a megfelelő hasadási hozam értékéig, a 111.1,2. fe-

jezetben már érintettük.

c/ Ha valamely elegendően nagy tömegtartományban több

elem izotópjainak is ismert a relativ gyakorisága, s a mérési

pontok nemcsak maradéktalanul lefedik a tartományt, hanem bi-

zonyos tömegszámoknál találkoznak is /két elem izobárjára is

van mért relativ gyakoriság/, akkor a különböző elemek izotóp-

jaira vonatkozó mérések összenormálhatók; ez az un. izobár-

-csatolás módszere. Pl, a nehéz csúcsban ilyen találkozó izo-

bárok a l 3 3Xe - 1 3 3 C s . 1 3 7Cs - l 3 7 B a . l 4 0Ba - l 4 0 C e , l 4 4Ce -

- l 4 4Nd, l 4 7Nd - l 4 7Sm és a l 5 3Sm - l 5 3 E u ; segitségükkel az

A=131-155 tartomány relativ hozamaihoz juthatunk. Ha a radio-

kémiai mérésekből tudjuk, hogy az A=AQ-130 /AQ a tömegeloszlás

közepe/ és az A > 155 tartományban az abszolút tör.eghozamok

összege x %, akkor /10Q-x/%-ra normáivá a tömegspektrometriai

mérések összegét, a relativ hozamok abszolutizálhatok. Az

izobár-csatolás módszere kisebb tömegtartományok esetén is al-

kalmazható relativ hozam-értékek meghatározására. Ilyenkor az

abszolutizáláshoz a vizsgált 2-3 elem valamelyikére izotóp-

higitásos módszerrel abszolút mennyiségi meghatározást kell vé-

gezni.

Csupán felsoroljuk az off-line tömegspektrometriai mé-

rések legfontosabb hibaforrásait:

— a jó statisztika érdekében szükséges igen nagy

fluensek miatt a termikus hasadásnál nem elhanyagolható bi-

zonyos hasadási termékek radiációs neutronbefogása; a korri-

gáláshoz szükséges befogási keresztmetszetek többnyire rend-

kivül pontatlanok, s ráadásul nagyon erősen függnek a neut-

ronenergiától

-- a vizsgálandó tömegtartományba eső, természetes izo-"

' tóp-összetételü szennyező elemek magában a besugárzott min-

j táDan, a kémiai müveletek során használt vegyületekben és

] edényekben, a tömegspektrométer ionforrásában és vákuumrend-



53

szerében, stb,

— a vizsgálandó tömeggel'interferáló szervetlen és szer-

ves molekula-ionok a tömegspektrométer ionforrásából és vá-

kuumrendszeréből

— a gáz- ill, gőznyomás változása az ionforrásban.

Ha elegendő a statisztika és nem jelentősek ill. pontosan

korrekcióba vehetők a szennyeződések, akkor egy adott elem

izotópjainak relativ gyakorisága tömegspektrometriai módszer-

rel 1 %-on belüli pontossággal is meghatározható. A termék-a-

tomok N/A,2/ száma izotóphigitásos módszerrel optimális eset-

ben 0,5 % pontossággal mérhető meg. Ezek azonban még nem ho-

zam-adatok; a belőlük származtatott abszolút hozamok pontos-

sága általában 2-3 %. Kivételes esetben, amikor lehetőség

van az izobár-csatolás és a /közel/ 100 %-ra történő normálás

módszerét együttesen alkalmazni a tömegspektrometriai relativ

izotóp-gyakoriság mérésekre, a nyert abszolút hozam-adatok

pontossága 0,5-1,5 % is lehet. Ilyen eset pl. az 2 3 5 U termi-

kus hasadása termékeinek tömegeloszlásában a nehéz csúcs tar-

tománya.

III.3, A y^-spektrometriai módszer

A III,1.2, fejezetben emiitettük már, hogy a több-elemes

re-diokémiai frakciók esetén a hasadásban keletkezett ternák-

-atomok N/A,2/ számának meghatározása a teljes (b-aktivitás

mérése és analízise révén általában nem lehetséges. Ezen a

helyzeten az 50-es évek közepétől kezdődően a szcintillációs

V -spektrométerek alkalmazásával igyekeztek segiteni. A

Na3/Tl/-kristályos spektrométerek feloldása azonban csak a

legegyszerűbb, 2-3 elem izotópjait tartalmazó frakciók vizs-

gálatára bizonyult elegendőnek, A hasadási termékek szempont-

jából érdekes E^ =100-1600 keV-es energiaintervallumban ezek-

nek a spektrométereknek az energiafeloldása ui. meglehetősen

rossz, AE/E=l4-5 % /ahol AE=FWHM/, ezért már 15-20 vonal

jelenléte is szinte megoldhatatlan nehézségeket okoz a

spektrumkiértékelésben. Ez a probléma csak a 60-as évek köze-

pére vált megoldhatóvá, amikorra sikerült kifejleszteni a

nagy feloldású és elfogadható hatásfokú /néhány cm érzékeny
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térfogatú/ félvezető Ge/Li/-detektorokat, az alacsony zajú erő-

sitőket és a több ezer csatornás amplitúdó analizátorokat. Ez

a technikai fejlődés lehetővé tette, hogy a hasonló jellegű

feladatok megoldására a szcintillációs ^-spektrométereket a

kb. 20-szor jobb energiafeloldású félvezető V--spektrométerek-

kel váltsák fel.

Ugyanerre az időre esik annak a meghökkentően merész gon-

dolatnak a születése, miszerint a besugárzott vékony hasadó

mintából kiszakadt és alkalmas módon összegyűjtött termékek

együttes V*>-spektrumát kellene analizálni, elhagyva a rend-

kivül fáradságos és időigényes kémiai szeparálást. A gondolat

merészségének jellemzésére elég arra emlékeztetnünk, hogy kb.

450 hasadási terméket ismerünk, s még akkor is számolnunk

kell 300-350 termékkel, ha pl. az 0,1 %-nál kisebb kumulativ

hozamú termékek hozzájárulását az együttes \> -spektrumhoz el-

hanyagolhatónak tekintjük. A kitűzött cél elérése tehát re-

ménytelennek tűnik. A termékek felezési ideje azonban 10"
Q

sec-tól 10 sec-ig változik, s ebből a körülményből biztató

lehetőségek származnak:

a/ A hülési idő /a besugárzás befejezése és a mérés kez-

dete közötti idő/ változtatásával "szabályozható" a jelenlévő

termékek száma;

b/ Adott hülési és mérési idő mellett az alacsony fajla-

gos aktivitású termékek hatása a >.* -spektrumra elhanyagolha-

c/ A besugárzás idejének változtatásával szabályozható

a termék-atomok relativ /és abszolút/ száma, s ezzel együtt

relativ fajlagos aktivitása a besugárzás végén.

Azt, hogy ezek a lehetőségek hogyan hasznosithatók,

konkrét példán kell megvizsgálnunk. Erre a célra a 3.1. ábrán

az U/n,4,f/ reakció azon hasadási termékeinek felezési-idő

szerinti eloszlását tüntettük fel, amelyeknek legalább 0,1 %

a kumulativ hozama. Tételezzünk fel 1 napos /"•'10 sec/ besu-

gárzást. Ekkor minden olyan termék, amelynek a felezési ide-

je T 1 / 2 ^ 1 0
4 sec, a besugárzás végére eléri telitési akti-

vitását. Ezeknek a termékeknek a száma közel 300. A besugár-

zás alatt természetesen a T i ^ ^ " 1 0 s e c felezési idejű ter-
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összes termek, £ '363

könnyű termékek, £ -/SS
n't

nehéz termékek, ff-175 3.1. ábra. A ha-

sadási termékek fele-

zési-idő szerinti el-

oszlása az *" U/nj^.f/

reakcióban, ^s] = Lsec] .

10 10 10 1010 10 10 10 10
FELEZÉSI IDŐ [S]

mékek /számuk 65/ is aktiválódnak, felezési idejüknek és az

izobár-láncban előttük álló termékek felezési idejének megfe-

lelően. Legyen a hülési idő, t=l5 perc /<~1O sec/, a spektrum

ir.árés időtartama, At=5 perc. A várható spektrummal kapcsolat-

ban azonnal felmerül néhány fontos kérdés:

a/ A hozammérésre felhasználható un. teljes-energiájú

csúcsok /rövidebben: csúcsok, vonalak/ zöme milyen energia-

intervallumba esik?

b/ Kány termék hozamára tartalmaz információt a spektrum?

c/ Hány csúcs várható és kiértékelhető lesz-e a spektrum,

vagyis meghatározható-e a csúcsok alatti terület?

A r.agspektroszkópiai adatok azt mutatják, hogy a hasadá-

si termékek /o-bomlásuk során az E.S»1O keV-6 MeV energiain-

tervallumba eső y -sugarakat emittálnak és ezek simitott "ho-

zam-energia" görbéje az energia növekedésével csökken /2 MeV-

-enként durván egy nagyságrenddel/. Ekkora energiainter-

vallumban a ^-spektrum egyidejű és nagy felbontású mérése

komoly méréstechnikai nehézségekbe ütközik. Szerencsére "

azonban a magadatok differenciáltabb vizsgálatából az derül

ki, hogy kijelclhatő egy olyan szűkebb /Ey.w 130-1600 keV/

energiaintervallum is, amelyen belül a hasadási termékek túl-

nyomó többségének van legalább sgy, a hozammérésre alkalmas

V -vonala, Figyelembe véve a Ge/l_i/-detektorok hatásfokának
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energia-függését és az amplitúdó analizátorok általánosan hoz-

záférhető csatornaszámát, az E.̂ a* 130-1600 keV intervallum mé-

réstechnikai szempontból nemcsak elfogadható, hanem optimális

is.

A második kérdést a 3.1. ábra segítségével válaszolhatjuk

meg. A mérés kezdőiére minden, T 1 / o ^ 1 0
2 sec felezési idojü

termék teljesen lebomlik; ez majdnesn 200 termék. A T,/p=10 -10

sec felezési-idő intervallumba eső 60 termék mintegy egyharma-

dának, a T,,2=10 -10 sec intervallumba eső 20 termék felének,

végül pedig valamennyi T,y ?>10 sec felezési idejű terméknek

/ezek száma kb, 40/ olyan kicsi a mérés idején a fajlagos ak-

tivitása, hogy hatásuk a spektrumban elhanyagolható. A "t=l5

perc és At=5 perc paraméterű \>-spektrum tehát a 3,1, ábrán

látható 360 termékből 270 termékre vonatkozóan semmiféle in-

formációt nem tartalmaz, A fennmaradó 90 hasadási termék kb.

70 izobár-láncon /A=3O-15O/ helyezkedik el, igy a spektrum 70

tömegszám 90 termékének kumulativ hozamára hordoz több-keve-

sebb információt.

A harmadik kérdésre nehéz egyértelmű választ adni. Prob-

lémát okoz ui, annak megbecslése, hogy egy hasadási termék át-

lagosan hány intenziv §• -vonalat ad; intenzivnek tekintjük azo-

kat a vonalakat, amelyekre Ir>>5 % /5 foton/100 (b -bomlás/.

A magadatok alapján becsülve ez a szám 2^N /I v v>5 %/^ 4 le-
0 &

het. Így a 90 termék 180-360 intenziv \* -vonalat produkál a

spektrumban. Ka ezek egyenletesen oszlanának el az Eyv=130-l600

keV energiaintervallumban, akkor 8-4 keV távolságra lennének

egymástól, s kiértékelésük nem okozna nehézséget, A vonalak

energiaeloszlása azonban nem egyenletes, s ez azzal jár, hogy

a vonalak bizonyos energiáknál összesürüsödnek /a spektrumban

bonyolult komplex-csúcsokat képeznek/, más energiáknál pedig

megritkulnak /látni engedik a spektrum sima, Compton-szerü

tartományát, amely a teljes-energiájú csúcsok kiértékelésénél

háttérként szerepel/. Látható, hogy a vonalak nem egyenletes

snirgiaeloszlása miatt a spektrum kiértékelhetősóge romlik. A

gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egyes tartományok kiértéke-

léséről le kell mondanunk. Az ilyen tartományok szélessége és

száma annál nagyobb, minél kisebb a hülési idő és megfordítva.
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Egyrészt tehát számolnunk kell azzal, hogy nagyon rövid hülési

időnél az egész spektrum kiértékelhetetlenné válhat, másrészt

épithetünk arra, hogy az elegendően hosszú hülési idő biztosít-

ja a spektrum minden csúcsának kiértékelhetőségét. A két szél-

sőség között folyamatos az átmenet, s a kísérletező felkészült-

ségétől és a rendelkezésére álló mérő-kiértékelő eszközök

/^-spektrométer, száraitógép, spektrum-kiértékelő program/ tel-

jesítőképességétől függ, hogy milyen mértékben sikerül hozam-

mérésre felhasználni ezt a hülési-idő tartományt. Az átmeneti

tartomány minél teljesebb kiaknázása nemcsak azért fontos,

mert ezáltal növelhető a vizsgált hozamok száma, hanem azért

is, mert a csúcsok többségét csak egyidejű bomlásgörbe-analizis-

sel lehet megbízhatóan kiértékelni, amihez sok, különböző hülé-

si idejű spektrumra van szükség.

összefoglalva: a hasadási termékek együttes v* -spektrumá-

nak Ge/Li/ V -spektrométerrel történő kvantitatív analízise

reális és megoldható feladat, a megoldás mélysége azonban kül-

ső tényezők függvénye.

Hasadási hozammérésre elsőként Gordon és munkatársai al-

kalmazták a Ge/Li/ \\ -spektrometr ia i módszert jjGHMSS .̂ Az
233

U termikus hasadásában keletkező 18, hosszú felezési idejű

/T, / o > 1 óra/ termék kumulatív hozamát határozták meg R-mód-

szerrel /"°U és Mo standarddal/ és 1,2 cnT térfogatú Ge/Li/-

-decektorral. \ ikony hasadó mintákat sugároztak be, a kisza-

kadt magokat Al-fólia segítségével termalizálták és gyűjtöt-

ték össze, a mérést a besugárzás után 5 óra elteltével kezd-

ték. A módszer értékelésénél számos előremutató /és néhány

hibás/ következtetésre jutottak.

Ezzel az alapvető munkával szinte egyidőben Okazaki és
3 135

munkatársai egy 0,5 cm -es Ge/Li/-detektorral a Xe függet-
233 235len és kumulatív hozama arányát határozták meg az U, U,

Pu és Pu termikus hasadásában [pWB66j. A hasadó anyago-

kat hig Al-ötvözetükből készült, 70 mg/cm vastag korongocs-

kák formájában, vékony Al-fóliába burkolva sugározták be, s

e csomagszerű mintának vizsgálták az aktivitását az idő függ-

vényében. A besugárzás után 5 óra elteltével mérték sz első

spektrumot. A maga nemében ez a munka is ösztönző volt, bár a
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szerzők kizárólag a kapott hozam-arányok értelmezésére íordi-
tovták figyelmüket.

Szólnunk kell még két korábbi munkáról, amelyben nem mér-

tek ugyan hasadási hozamokat, de felhivták a figyelmet erre a

lehetőségre. Camp és Armantrout a Ge/Li/ -^-spektrométerekről

irt összefoglaló munkájukban [CaA65j foglalkoztak &z alkalma-

zásokkal is. Közölnek egy hasadási \*-spektrumot, amelyet 2

nappal a besugárzás után vettek fel egy 5 cm-es detektorral,

s amelyben legintenzívebb vonalai alapján nehézség nélkül azo-

nosítható 13 hasadási termék. Valószínűleg ez az első nyilváno-

san közölt hasadási \* -spektrum; a minta dúsitott "̂̂ LJ volt, a

besugárzás egy földalatti atombomba-robbantás neutronjainak

földf3lszinre kivezetett nyalábjában történt. Rasmussen és

munkatársai Pedig elsőként alkalmaztak Ge/Li/ \* -spektromé-

3 °
tért /0,5 cm -es detektorral/ használt reaktor-fűtőelemek ki-

égésének roncsolásmentes mérésére fRSMSS^.

1967-ben Dubnában Oganeszjan és munkatársai először alksi-

máztak Ge/Li/-spektrométert /3,5 cm -es detektorral/ a nehéz

ionok által létrehozott hasadás termékei tőmegelosziásának ta-

nulmányozására. Miután szimmetrikus tömegeloszlásról van szó,

logikus a lantanidák és az ittrium együttes kémiai elválasz-

tásával kombinálni a Ge/Li/-módszert, mert a spektrumok kiér-

tékelésének könnyítésére tett engedmény nem rontja jelentősen

a tömegeloszlásra nyerhető információ minőségét /az eloszlás

jobb oldalán helyezkedik el a lantanidák 10, bal oldalán pe-
pop OO

p p OO

dig az ittrium 2 izotópjának hozsna/. Az U/ Ne,f/ hasadás

tömegeloszlásának tanulmányozása során a vékony urán-target-

ből hátrafele kilépő termékeket gyűjtötték össze Al-fóliával,

30 perc alatt végeztek a szeparálással, s mivel az R-módszer

itt nem alkalmazható, a relatív hozamok kiszámításához a

Ge/Li/-detektor hatásfokát és a kémiai hozamot is meghatároz-

ták £Gv+63j.

Gordonék módszerét /a kiszakadt magok összegyűjtése ás

együttes ^-spektrumuk mérése az idő függvényében, R-módszer

alkalmazása a hozamok származtatására/ máig is használják a

nagy hatáskeresztmetszetü termikus hasadások és a nagy fluxus-

sürüségü reaktor-neutronokkal kiváltott hasadások tömegelosz-



59

lásának tanulmányozására. A módszer továbbfejlesztése és fino-

mítása, korlátainak és hibaforrásainak tisztázása szempontjá-

ból figyelemre méltó néhány korai munka f^Da+69, KKB70, KKB71J.

A monoenergetikus gyors neutronokkal kiváltott hasadás

keresztmetszete 1 barn nagyságrendű, ezért a termikus neutro-

nokra is szivsscn hasadó magoknál a gyors hasadási kereszt-

metszetek 2-3 nagyságrenddel kisebbek a termikus hacadás

keresztmetszeténél; az 2 3 5 U esetén pl. C-/14 MeV// 0"Vth/=
-2 ~ '

=2,15/582,2=3,7*10 . A gyors neutron források közül a 14 í-'.eV-
-es források a legnagyobb neutronhozamúak, de még az ezekkel

10 2elérhető fluxussürüségek /10 n/cm sec/ is 2-3 nagyságrenddel
alatta maradnak a reaktorokkal általában elérhető termikus-

és reaktor-neutron fluxussürüségeknek. Ennek az összességében

4-6 nagyságrendes hátránynak az ellensúlyozása egyetlen módon

lehetséges: hasonló nagyságrendben növelni kell a mintában lé-

vő hasadó magok számát.

A termikus hasadásnál már néhányszor lOyug hasadó anyag

is elegendő számú kiszakadt magot eredményez ahhoz, hogy a

Ge/Li/ r- -spektrornetriai módszert alkalmazni lehessen. Ezért

a gyors hasadás vizsgálatához kb. 1 g hasadó anyagra van szük-

ség, ami a legfontosabb hasadó magoknál könnyen elérhető meny-

nyiség. A gyors neutronok energiatartományában a totális ha-

táskeresztmetszet sima függvénye az energiának és értéke ál-

talában kisebb mint 10 barn, igy a vastag minta önárnyákolása

nem okoz nehézséget. Ha viszont továbbra is kizárólag a Ge/Li/

Y-spektrometriára épitjük a hasadási termékek azor.ositását,

akkor számolnunk kell a következő problémákkal:

a/ A Gordonék által alkalmazott magkiszakadásos techni-

ka nagy előnyéről, a hasadási termékek és a hasadó magok fi-

zikai elválasztásáról le kell mondanunk;

b/ A nagy tömegű minta miatt csak akkor számithatunk si-

kerre, ha a minta saját fajlagos £ -aktivitása elegendően

kicsi;

c/ A vastag mintában jelentős önabszorpció lép fel, igy

az önabszorpciós korrekció pontos meghatározása alapvető kér-

déssé válik.
A fentieken túl, függetlenül a minta tömegétől, a gyors

!i
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hasadás vizsgálatánál az U/nth,f/ standard hasadásra alapo-

zott R-módszer alkalmazásának célszerűsége és jogosultsága is

megkérdőjelezhető.

Több szempontból is szükséges tehát, hogy a gyors hasa-

dás hozamainak ¥>• -spektrometriai meghatározására új és járha-

tó utat keressünk. Mivel a hozamok lényegében parciális hasa-

dási keresztmetszetek, mérésükre kézenfekvő az abszolút hatás-

keresztmetszet-mérés jól ismert aktivációs módszerét alkalmaz-

ni. A módszer röviden az alábbiakban jellemezhető:

A parciális hasadási keresztmetszet meghatározása a

mért ^-intenzitásból /a teljes energiájú csúcs területéből/

történik a mintában lévő hasadó magok száma, a mintára eső

neutronok fluxussürüsége, a besugárzás-, a hülés- és a mérés

időtartama, a vizsgált termék bomlásállandója, az általa emit-

tált t -vonal abszolút hozama és a mintában történő önabszorp-

ciója, a Ge/Li/-detektor abszolút csúcs-hatásfoka, a ^-spektro-

méter holtideje és az impulzusszámlálás "pile-up*'-vesztesége

figyelembevételével. A mért parciális és az irodalomból vett

teljes hasadási keresztmetszetből a hasadási hozam egyszerű

osztással kapható meg.

Ezt a módszert, amelyben a hozammérést egyedül magának a

besugárzott mintának a v> -spektrometriai vizsgálatára alapoz-

zuk, vagyis mellőzünk mindenfajta kémiai és fizikai elválasz-

tást és R-módszert sem alkalmazunk, közvetlen ^-spektromet-

riai vagy direkt Ge/Li/-módszerne!< nevezzük. A módszer rész-

letes leirásával és elemzésével az V. fejezetben még találko-

zunk,

A direkt Ge/Li/-tnóoszert a szerző és munkatársai dolgoz-

ták ki az 1969-73 években és nekik sikerült először a v> -spek-

trometriai módszerrel abszolút hasadási hozamokat meghatároz-

ni [ba+74, Ger74J. Oelentősen továbbfejlesztették a Ge/Li/

V -spektrometriai módszert annak bizonyításával is, hogy nem-

csak a néhány órás, de a néhány perces hülési idővel felvett

spektrumok is kiértékelhetők /legalábbis részben/, s ezáltal

számos rövid felezési idejű termék kumulatív és esetenként

független hozama is meghatározható £pa+76, Da+77, Na+78]. A

módszer kidolgozása és továbbfejlesztése során a legismertebb-
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nek tartott 14 MeV-es hasadás, az 2 3 8U/n l 4,f/ termékei hoza-

mait vizsgálták.

Az irodalomból tudunk más próbálkozásokról is a direkt

Ge/Li/-módszer kidolgozására, de ezek mindegyike kompromisz-

szummal végződött; tekintsük át a legfontosabbakat.

Vastag /CO Í/IQ-GÍ/ ftintát először Gofíisn és TomlinsOri
?35

használt az U/n, ,,f/ hasadás hozásainak kombinált tömeg-

es Ge/U. —opektronetriai vizsgálatánál, de az R-mótíszer

/ " U+n . standard hasadással!/ alkalmazását nen tudta elke-

rülni [jGoT63j. Ugyanezt a "féldirekt" Ge/Li/-módszert vizsgál-
, —i 232

ták és ellenőrizték Blachot és munkatársai |31+71 a Th

14 MeV-es, Durova és munkatársai ĵ 33:<74~] Pedig az ^ U reak-

tor-neutronokkal kiváltott hasadása néhány hozamának mérése

révén. Általános ezekben a munkákban, hogy csak hosszú felezé-

si idejű termékek mérésével foglalkoznak.

A "féldirekt" Ge/Li/-módszer egy másik lehetséges válto-

zatát Germán Endre próbálta ki a szerző irányitása mellett;
233

diplomamunkájában az U/n^4,f/ hasadás néhány terméke rela-

tív hozamának vizsgálatánál a Ge/Li/-detektor relativ hatás-

fokának meghatározása révén elkerülte az R-módszer felhaszná-

lását és az abszolút fluxussürüség-mérés nehézségeit !_Ger70_j.

Slachot és munkatársai ezt a változatot is vizsgálták és vé-

gül szt alkalmazták a 2 3 2 T h , az 2 3 3 U és 2 3 3 U 14 MeV-es hasa-

dása hozamainak kombinált radiokémiai és Ge/Li/-spektrcmetriai

mérésére j_BCC72, Cha73, Sl+743. Ezekben a munkákban már 1 g

körüli hasadó mintákat használtak a mérésekhez.

E két "féldirekt" Ge/Li/-módszernei< ma is sok hive van, s

a gyors neutronokkal kiváltott hasadások hozamainak V -spektro-

metriai mérése csaknem kizárólag ezekkel történik.

A Ge/Li/ \* -spektrometriai módszer pontossága általában

már ma eléri, sőt számos esetben túlszárnyalja a radiokémiai

módszer pontosságát. A direkt Ge/Li/-módszer hibaforrásairól

és pontosságáról az V. és VI. fejezetben részletesen is szó-

lunk még.
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IV. AZ U/nl4,f/ REAKCIÓ HASADÁSI HOZAMAINAK MÉRÉSÉVEL

ÉS KOMPILÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS IRODALOM ÖSSZEFOGLALÁSA

A 14 MeV körüli vagy "14 MeV-es" neutronokat a H/d,n/ He

reakció útján, általában vastag TiT vagy ZrT targetnek ala-

csony energiájú deuteronnyslábbal /E^^400 keV/ történő bombá-

zásával állitják elő. Azokat az alacsony feszültségű gyorsító-

kat, amelyekben mindez r.egvalósitást nyer, neutrongenerátorok-

nak nevezik; a generátorok felépítéséről, az alapvető szerke-

zeti egységek szerepéről, működéséről, fizikai és tr.üszaki jel-

lemzőiről, stb. Nargolwaila és Przyfaylowicz £NaP73J valamint

Csikai LCsi73] összefoglaló munkájában található részletes in-

formáció. A keletkező neutronok energiája a bombázó deutsron-

nyaláb energiájának és a nyaláb irányától márt szögnek a függ-

vénye, A generátorok konstrukciója általában a 1^=0-150° szög-

tartományban engedi meg a besugárzást, intenzitás-problémák

miatt azonban - ha nem az energia-függés vizsgálata a cél -

nerr. szokták a mintát úgy elhelyezni a besugárzáshoz, hogy geo-

metriai középpontja 90 -nál nagyobb szöget zárjon be a deute-

ronnyaláb irányával, A v^=0-90° szőgtartoraánynak megfelelő

neutronenergia intervallumok vastag TiT targetre E ,=100 keV-

r.él En=l4,67-14,03 MeV, Ed=400 keV-nél En=l5,00-14,12 MeV. A

minták mérete és a besugárzás geometriája többnyire olyan,

I'iOgy a mintát érő neutronok átlagos energiája E.^400 keV-nél

az Én=l4,l-l4,8 MeV enargiaintervallumba esik, az energia ki-

szélesedése pedig néhány 100 keV, Ford és Leachman £FÓÍ_55J ,

Boriszova és munkatársai LSo+67J valamint Oubrovina és munka-

társai jJDu+73] mérései azt mutatják, hogy a fenti neutronener-

gia tartományban a hozamok energia-függése elhanyagolható,

pontosabban: a jelenleg elérhető mérési hibák határain belül

van.Ezért a hozamok vizsgálatánál minden olyan hasadást,

amelynél a bombázó neutronok átlagos energiája az En=l4,l-l4,8

MeV tartományba esik, az egyszerűség kedvéért "14 MeV-es hasa-

dás"-nak nevezünk. Természetesen a hasadás nem minden paramé-

tere vizsgálatánál tehető mcsg ez az egyszerűsítés.

Az U/n,4,f/ reakció hasadási hozamainak méréséről az

1953-73 időszakban összesen 27 tudományos munka /és 3 előzetes
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közlemény/ jelent meg; ezek részletes ismertetése és összefog-

lalása JJ3RN74] jelzésű munkánkban található. 1973 óta Blachot

és munkatársai [B1+74Q , Adams ás munkatársai [Ád+75j valamint

Rajagopalan és munkatársai [Ra+76j közöltek további adatokat.

Ezekben a munkákban összesen 344 méri hozam-adatot találunk

/közülük 319 kumulatív hozani/; a hozamok 71 %-át radiokémiai,

12 %-át tcmegspektrornstriai, 17 %-át peöiQ Gs/Li/ ?-spektro-

metriai módszerrel mérték. A mérések döntő többsége relativ,

az abszolút hozam-adatok száma mindössze 7 /5 a Mo és 2 a

3a kumulativ hozamára/.

A hozammárések az A=66-172 tömegszám-tartományra terjed-

nek ki, 37 tömegszámnál azonban nincs egyetlen mérés sem, s

további 20 tömegszámnál mindössze egy-sgy mért adat van. így

az eddig vizsgált tömeg-tartomány mintegy felére ismereteink

nem kielégitőek. Ugyanekkor 25 tömegszámnál a mérések száma

nagyobb mint 5, s ezen beiül 7 tömegszámnál nagyobb mint 10.

Az összes hozammérés 80 %-a a csúcsok tartományába /A=79-110

és 126-155/ esik, a szimmetrikus hasadás tartományára

/A=lll-125/ már csak 15 %. a szárnyakra /A=66-78 és 157-172/

pedig 5 % jut, A mérések számára a nehéz termékek tartománya

jobban hozzáférhető mint a könnyüeké: az A=66-117 tartomány

összhozamából /100 %/ 75 %-ot, az A=118-172 tartományéból pe-

dig 85 %-ot mértek meg. Valamennyi márt hozam összege tehát a

teljes hssadási hatáskeresztmetszet 80 %-át teszi ki, s ebben

a vonatkozásban az U/n-|,,,f/ reakció termékeinek tömegei-

oszlása a 14 MeV-es hasadások közül a legjobban ismert.

Az emiitett 30 munkából 22-ben kevesebb mint 15 /ezen be-

lül 11-ben kevesebb mint 5/ hozamot határoztak meg, de a 3

legfrissebb, külön is idézett munkában már 35, 46 ili. 33 márt

hozam-adatot találunk. A hozam-adatok száján kivül a hozamok

és a méréstechnika jellege is fontos értékmérője egy-egy mé-

résnek. Például, különösen értékes kumulativ hozamokat fértek

Nethaway és munkatársai [NMV69J a tömegeloszlás szárnyain /a

10~23-10 ca 2 parciális hasadási hatáskeresztmetszetek tar-

tományában/ ill. Adams és munkatársai [Ad+7ö] a szimmetrikus

hasadás tartományában radikémiai módszerrel, Gorman és Tom-

linson {J3oT68j a stabil és hosszú felezési idejű ill. Bocquet
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és munkatársai £BO+72J a rövid felezési idejű !<r és Xe izotó-

pokra tömegspektrometriai módszerrel,

A kisérleti eredmények bizonytalanságát /a mérések hibá-

ját/ a szerzők különböző módon becsülik és adják meg, nem egy-

forma gondossággal elemzik a lehetséges hibaforrásokat, nem-

ritkán brnlitést seri tesznek róluk. Általiban a közölt adat

több mérési eredmény középértéke, a közölt hiba Pedig a közép-

érték standard hibája /SS ,3 %-os konfidencia intervallummal/.

A legkisebb relatív hibák 5 %, a legnagyobbak 15 % körül szór-

nak; a 10 %-os relatív hibát tipikusnak tekinthetjük. Ugyan-

ekkor a mért hozamok normálás utáni összehasonlítása azt mu-

tatja, hogy a középértékek körüli 10-60 %-os intervallumban

szórnak, így a szerzők által megadott hibák nem képesek magya-

rázatot adni az adatokban gyakran előforduló 30-60 Jó-os elté-

résekre. Ezek az eltérések azt jelzik, hogy a hibák csak a mé-

rések reprodukálhatóságára, precizitására jellemzőek, vagyis

véletlen hibák. Valóban, a szerzők zöme a lehetséges sziszte-

matikus hibákról, az eredő szisztematikus hiba várható értéké-

ről említést sem tesz. Ha elfogadjuk a közölt hibákat, akkor

csak az összes hozam-adat közel 20 ^-ának elhagyásával kapunk

konzisztens adatcsoportokat.

A mért hozam-adatok gyűjtése, rendszerezése, értékelése,

feldolgozása és végül ajánlott hozan-adatok közlése /e több-

lúpcsős'.:ínunka egészét egyetlen összefoglaló szóval jelölve:

a hozamok kompiláiása/ 1960-ban, Katcoff munkájával Q<at50J

vette kezdetét. Ezt az irányzatot minden bizonnyal az energia-

termelő reaktorok fizikai-műszaki tervezésénél és gazdaságos

üzemeltetésénél felmerülő nehézségek hívták életre. Azóta szá-

ííos -kompixácfó jelent meg, többnyire intézeti kiadvány vagy

kézikönyv formájában. Általában a termikus, a hasadási /vagy

más szóhasználattal reaktor-/ spektrumú és a 14 MeV-es neutro-

nokkal kiváltott hasadás;-hozamait kompilálják, de vannak en-

nél szűkebb és 'Bővebb anyagot feldolgozó munkák is, Oelentős

különbségek vannak az egyes munkák között a gyűjtésbe bevont

magok száma, ,az adatok kezelése, kritikai és statisztikai ér-

tékelése, feldolgozása stb. tekintetében. Ezen kérdések ana-

lizálására itt nem térhetünk ki; az érdeklődő olvasó számára
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pl. Walker összefoglaló munkáját [Wal74] ajánljuk. Az alábbiak-

ban csak azokról a munkákról adunk rövid jellemzést, amelyek-

ben az u/ ni4' í/ reakció hozamaira is találhatók adatok.

100 MeV gerjesztési energiáig, az l97Au-től a 2 5 2Cf-ig

számos magra, a spontán-, a foto-, a neutronokkal és töltött

részekkel kiváltott hasadásra egyaránt tartalmaz kisérletileg

mért hozamokat az 1939-62 periódusból Züszin és munkatársai

gyűjteménye [_2LSS3j ; 1970-ig a legjobb összefoglaló munkának

lehetett tekinteni.

Csak a standard /termikus, hasadási spektrumú és 14 MeV-

es/ neutronenergiákra és a 2 3 ? Fh, 233'235,233y é s 239 p u ^gg^^

ra tartalmaz hozam-adatokat, az eredeti források megjelölése

nélkül, Gresilov és munkatársai gyűjteménye Qíl<D6Sf]. [ZLS63] -
hoz hasonlóan ebben a munkában sem találunk ajánlott hozamo-
kat, csupán a mért adatok felsorolását.

Forditott a helyzet von Gunten [Gur.69j ill. Flynn és
Glendenin [jrlG70j munkájában, ahol csak ajánlott hozanok van-
nak, s nem derül ki, hogy milyen eljárással adódtak ill. mi-
lyen elvek szerint válogatták őket. Az utóbbi munka a standard

232
neutronenergiákra és a standard hasadó magokra / Th,

233,235,238^ 239,24l p u^ t - r t a i r o a z adatokat; von Gunten a ter-

.v.ikus hasadás helyett a spontán hasadással foglalkozott, s pl.

14 MeV-nél a 2 3 2 T h és az 2 3 5 ' 2 3 8 ( j hasadására vonatkozó kísér-

leti anyagot dolgozta fel.
Nethaway és Barton kompiiációját Qs!eB73] az teszi külö-

nösen értékessé, hogy az ajánlott hozamok /itt is csak ilye-
nek vannak/ között igen sok a saját mért hozam. A gyűjtés a

24-"'standard neutronenergiákra és magokra /a ~Pu kivételével/
terjed ki.

A standard hasadó magokra és neutronenergiákra a legtel-
jesebb hozam-könyvtárral Meek és Rider rendelkezik: 1972-es
komoiiációjuk [MeR72] 6300 mért hozam-adatot tartalmaz. Ezek
alapján a szerzők az A=66-172 tömegszám-tartományban az egyes
izobár-láncok mindon egyes azonositott hasadási termékére
ajánlott kumulativ hozam-értéket adnak meg a mért hozam-ada-
tok és a töltésdiszperzió paramétereire /Z p-re és O^/A/-ra/
félempirikus úton kapott értékek alapján. A kompiláció második
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I kiadásában j_MsR74] nár 12400 hozam-adatot dolgoznak fel, s a
p kumulatív hozamok mellett minden termék független hozamát is
i] megadják. Meek és Rider ezen utóbbi munkája kétségtelenül a
;• legtöbbet idézett ilyen jellegű mü az irodalomban,
ij A gyors neutronokkal indukált hasadásra vonatkozó minden

információ összegyűjtését és feldolgozását tűzte ki célul
Crouch, akinek [Cro73j munkája a 14 MeV-es hasadás vonatkozá-
sában minden más kompilációnál gazdagabb. Nagyon szerencsés,
hogy e munkában a mért és ajánlott hozam-értékek ugyanazon
táblázatban találhatók, s igy az ajánlások könnyen ellenőriz-
hetők. Később Crouch a mért független és kunulativ részhoza-
mok felhasználásával és a rendszám szerinti pár-effektus fi-
gyelembevételével meghatározta a töltésdiszperzió paraméte-
reit [pro74] , majd a proton- és tömegszám megmaradás törvényé-
vel összhangban újranormálta a mért és számitott független
ill. lánchozamokat JjCro75].

Cuninghame-nek az 1973-as Bologna-i FPND-Panelre készült
összefoglaló munkája [Cun74] szintén igen gazdag anyagot tar-
talmaz a 14 MeV-es hasadásra. Sajnos ez a munka inkább te-
kinthető a különböző kompilációk és mérések egyszerű felsoro-
lásának, bemutatásának, mintsem kritikai analízisének vagy
érdemi összehasonlításának. Nagy érdeme viszont a teljesség-
re törekvés.

Guszev és munkatársai munkájának [Gu+74_] alapvető célja a
hasadási termékek radiációs jellemzőinek kiszámítása; a fel-
használt SO tömeghozam /amelyeknek a származtatásáról nem esik
szó/ és 274 független hozam, különösen pedig e jtóbbiak szár-
maztatásának eredeti módja igen figyelemre mél . A független
hozamokat a Pu kivételével valamennyi standard magra és
neutronenergiára kiszámították.

Saját mérési eredményeink ellenőrzése céljából az
2 3 8U/n,.,f/ reakció hozammérési irodalmát 1973-mal bezárólag
Raics Péterrel és Nagy Sándorral mi is feldolgoztuk [DRN74].
Az ilyen jellegű munkának ssa még nincsenek általánosan elfo-
gadott szabályai, ezért talán nem felesleges, ha a feldolgo-
zás általunk alkalmazott módszerét részletesebben is ismer-
tetjük.
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Első lépésünk az összegyűjtött közlemények alapos, a rész-

letekre is kiterjedő áttanulmányozása volt. Meg kellett győződ-

ni a kísérletek és a mérések körülményeinek és elvégzésének, a

mérési eredmények kiértékelésének és a hibák becslésének he-

lyességéről. Ez az eljárás nemcsak a durva hibák és a gyanús

adatok kiszűrésére alkalmas, hanem az egyes munkák és a bennük

közölt hozam-adatok megbízhatóságának egyfajta minősítésére is.

/A forrásmunkák megbízhatóságának kérdése különösen élesen ve-

tődik fel olyan esetekben, amikor mindössze egy adat áll ren-

delkezésre vagy ha az adatok száma 2-3, de ezek nem konzisz-

tensek./ A hozamok méréséhez és kiértékeléséhez a szerzők ál-

tal felhasznált magadatok aktualizálásából eredő korrekciók

kiszámitása és a közölt mérési hibák korrektségének elbirálása

szintén megköveteli a forrásmunkák gondos tanulmányozását,

kritikai elemzését.

Az eredeti mérési hiba elfogadása vagy felülbirálata /ál-

talában megnövelése/ az egész munka legfelelősségteljesebb

döntése, amely közvetlenül kihat a kompilátor által javasolt

hozam-értékre. Az ajánlott hozam-érték ui. rendszerint a mért

hozam-értékek súlyozott átlaga, az egyes értékek súlya pedig

standard hibájuk négyzetének reciproka, E döntés mechanizálá-

sa - pl, úgy, hogy a hozammérési módszertől függően alsó kor-

látot szabnak ki a mérés relativ hibájára \J4eR74\ - kényelmes

és látszólag nagyon hatékony megoldás, véleményünk szerint

azonban még akkor sem elfogadható, ha figyelembe vesszük a

nagyszámú adat feldolgozásával járó nehézségeket. E módszer

alapvető hiányossága, hogy megfoszthat bizonyos méréseket

megérdemelt súlyuktól. Ugyanakkor az eredeti mérési hibák kri-

tikátlan elfogadása meg nes érdemelt előnyhöz juttathat más

Kérési eredményeket. A tapasztalat szerint még a leggondosabb

ellenőrzés és korrigálás mellett is előfordul, hogy egy-egy

hozam-érték vagy hiba a későbbiekben, a többiekkel való össze-

hasonlításkor, vitathatónak vagy egyenesen hibásnak bizonyul.

Mindez azonban csak megerősiti az előbbiekben elmondottakat.

Az igy előkészített hozamok és hibák konzisztenciáját

Topping JjTop65] ajánlása szerint vizsgáltuk; a nem konzisz-

tens hozam-értékeket figyelmen kivül hagytuk, a hibák inkon-
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zisztenciáját pedig az átlagképzés módjának megválasztásával

igyekeztünk kiküszöbölni. Az Y^ mórt vagy normált hozamok egy-

szerű / A / és súlyozott átlagát /WA/, valamint ezek standard

hibáját / A A é s A W A / az alábbiak szerint képeztük:

r 4/2

z:
, AWA=

AVl=/ /4.2/

ahol Ai^ a mért vagy normált hozamok standard hibája.

Különválasztottuk az abszolút és relativ méréseket. Ab-

szolút kumulativ hozamot csak a 9 9Mo és a l 4 0Ba izotópra ha-

tároztak meg. Mivel ez utóbbiak száma mindössze 2 volt, a

CY/ Mo//CY/ Ba/ hozam-arány segitségével átszámitottuk
99

őket a Mo hozamára; az arány értékének meghatározásához fel-

használtuk az összes munkát, amelyben mindkét hozamot mérték

/akár abszolút, akár relativ módszerrel/. Az igy kapott és a
99

mért CY/ Mo/ adatok /4.2/ szerinti átlagát fogadtuk el aján-

lott értékként. A Ba ajánlott kumulativ hozamát ebből az

értékből számitottuk ki az előbb emiitett hozam-arány segit-

ségével.
99 Í̂ IO

Ezután a mért hozamokat a Mo vagy a Sa ajánlott ab-

szolút kumulativ hozamához normáltuk, ha az adott munkában
legalább az egyik termék hozamát is meghatározták. Ha a mért

99 140

hozamok között mind a Mo, mind a^ Ba hozama szerepelt,

akkor a normálást mind a kettőre elvégeztük, s ezek egyszerű

átlagát tekintettük normált hozamnak. Ha a két hozam egyikét

sem határozták meg valamely munkában, akkor a normálást egy

alkalmas termék kumulativ hozamára végeztük oly módon, hogy e

hozam értékét egyenlőnek vettük az általunk /más mérések fel-

dolgozása alapján/ ajánlott abszolút hozam-értékkel.

Ajánlott abszolút hozam-értékként általában a normált

hozem-értékek /4.2/ szerinti átlagát fogadtuk el; a /4.1/ sze-
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rinti átlagolás eredményét csak olyan ssetbcn ajánlottuk, ami-

kor valamelyik hozam-érték hibája jelentősen /néha 5-10-szer/

kisebb volt a hasonló technikával mért hozamok átlagos hibájá-

nál.

A mérések feldolgozása alapján ajánlott hozamok összege

140 %-ot tett ki, a fennmaradó 60 £-ot a hozamok interpolálá-

sával határoztuk meg. Ily módon tömegszámonként változó pon-

tossággal az A=66-172 tömegtartományban sikerült a tömegelosz-

lási görbét leírnunk. E görbe vizsgálata révén az eloszlás

durva- és finom-szerkezetére, a csúcs/völgy viszonyra /ebből

pedig a szimmetrikus és aszimmetrikus hasadás részarányára/,

a könnyű és nehéz csúcs helyzetére és szélességére, az elosz-

lás súlyozott közepére, a hasadásonként emittált neutronok

átlagos számára kaptunk értékes információt. Saját mérési

eredményeink értékelésekor ezekre az eredményekre még vissza-

térünk.

Felmerül a kérdés: a különböző feldolgozások, kompiiá-

ciók ajánlásai között milyen egyezések és eltérések vannak?

A helyzet jobb mint a mért adatoknál, de távolról sem olyan,

mint amilyet a felhasználók elvárnak. Tekintettel arra, hogy

a különböző kompilációkban feldolgozott kisérleti anyag

70-30 %-ban azonos, az ajánlásokban meglévő - néha igen je-

lentős - eltérésekre nehéz magyarázatot találni. Mégis, az

egyes szerzők között a feldolgozás módszerében, különösen pe-

dig a forrásmunkák kritikai analizisében fellelhető számot-

tevő különbségek talán elfogadható magyarázatul szolgálhat-

nak általában. A konkrét esetekben az eltérések okai könnyeb-

ben kiderithetők, itt azonban ezek részletezésébe nem bocsát-

kozhatunk.
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Ú V. AZ U/n l 4 #f/ REAKCIÓ ABSZOLÚT HASADÁSI HOZAMAINAK
í| MÉRÉSE DIREKT Ge/Li/-MÓDSZERREL

if A gyors neutronokkal végzett magfizikai kutatások jellem-

ig ző vonása, hogy a közvetlen kísérleti munkát szinte lehetetlen
-választani a méréstechnikai és metodikai problémák vizsgála-

tától. A neutronok ui. a legkisebb környezeti változásokra is
"érzékenyek", ezért minden kutató rákényszerül, hogy saját ki—

1 sérletének technikai-metodikai sajátosságait vizsgálja és az
eredmények kiértékelésénél figyelembe vegye, még akkor is, ha
jól ismert és általánosan használt technikával és módszerek-
kel dolgozik. Még inkább igaz ez, ha metodikai változtatások-
ra és fejlesztésekre, új technika vagy módszer alkalmazására
kerül sor. Ezzel magyarázható, hogy ebben és a következő feje-
zetben egyrészt nagy teret szentelünk a mérés és a kiértékelés
.módszertani kérdéseinek, másrészt a mérési eredmények tárgya-
lásánál és értékelésénél is vissza-visszatérünk rájuk.

Ezek után talán természetes, hogy az itt szóba kerülő
majdnem minden, kisebb-nagyobb mérés- és kiértékeléstechnikai
fogás, tapasztalat, módszer és eredmény ugyanúgy a szerző és
munkatársai munkájának gyümölcse, mint maguk a magfizikai mé-

i rési eredmények. Ezek jelentős része nem került publikálásra,
de a munkához kapcsolódó közel 15 irásos mű /egyetemi doktori
disszertáció, diplomamunka, szakdolgozat és tudományos diákkö-
ri munka/ sok olyat tartalmaz belőlük, amelyet ma is felhasz-
nálunk munkánkhoz. Ez nem jelenti azt, mintha bármely feladat
megoldását is véglegesnek tekintenénk; minden megoldást állan-
dóan revideálunk és tökéletesítünk.

V. 1, A módszer elvi alapjai

Az alacsony és közepes energiákon végbemenő egyszerű
neutronreakciók általában genetikailag idegen radioaktív ter-
mékekre vezetnek. A hasadásnál a helyzet más: azonos tömeg-
számmal 4-6 különböző rendszámú termék is keletkezik számot-
tevő hozammal. Miután ezek általában neutrongazdag magok, az
izobár láncban a stabil magoktól balra helyezkednek el és fi~-
-bomlás révén már a besugárzás alatt is egymásba bomlanak. A
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hasadási termékek tehát az egyszerű reakciótermékektől abban

különböznek, hogy.a besugárzás során nemcsak közvetlenül, ha-

nem kumulativ úton is keletkeznek. Ez a körülmény azzal jár,

hogy a hasadási termékek aktivitása és hozama között a függ-

vény-kapcsolat némileg bonyolultabb, mint a reakciótermékek-

nél. Ezért talán nem felesleges részletesebben is megvizsgálni

a kérdést.

Az egyszerűség kedvéért tekintsünk egy elágazások nélkü-

li, lineáris izobár láncot és tételezzük fel, hogy sem ezen,

sem a szomszédos,1-gyel nagyobb tömegszámú láncon nincs egyet-

len számottevő késő neutron prekurzor sem:

r> *M n *' . D ^3 . r> *í D *' D
•\i 4.1 n\ ft " 3 <J3

 K 2 ft " i ft " 0

k, k k k
Az ábrán ^ , /^ és ft , A^ rendre az R ± primer hasadási ter-

mék független hozama, bomlásmódja, bomlásállandója; R a lánc

stabilis hasadási terméke.

Az "fi. számú, Op hasadási keresztmetszetű atommagot tar-

talmazó mintát T ideig sugározzuk be monokromatikus neutronok

időben és a minta teljes térfogatában állandó § fluxussürüsé-

gü nyalábjával. A kérdés: mekkora lesz a lineáris izobár lánc

tagjainak aktivitása a besugárzás befejezésétől számitott tet-

szőleges "t hülési idő eltelte után?

A COjOo) időintervallumban a termékek A{, aktivitásának

időbeli változását egy

/5.1/

Ai(O) = 0
Baterr.an-féle differenciálegyenlet-rendszer / i = l , 2 . . . / írja

le, ahol

* m =l0 Ka
és A,—% N,- ; N; az aktiv magok száma.
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Az előbbi kérdés szerint bennünket csak a %>T interval-

lumban lévő megoldások érdekelnek; ez azt jelenti, hogy csak a

áMlU-^A^+^A^CT); AtCO-di /5.2/
redukált differenciálegyenlet-rendszert kell megoldanunk, ahol

a kezdeti feltételeket az /5.1/ differenciálegyenlet-rendszer

LQ(TJ -ben értelmezett megoldásaiból a

i - ilm

létező határértékek alapján határozzuk meg. Az /5.2/ differen-

ciálegyenlet-rendszer megoldásaiból egy új időskálát bevezető

*k="C-Tváltozóval"t^O-ra kapjuk hogy

E j ^ * ahol /5.3/
j-t J

Szerencsére a gyakorlatban nem kell végtelen láncokkal

foglalkoznunk, mert:

a/ A töltésdiszperzió olyan, hogy U <^0 « ha k^G ,

b/ A bomlási állandók értékében lévő nagy különbségek

miatt az CLj(O) kezdeti aktivitások kifejezéseiben csak néhány

tagot kell kiirnunk az összegzésből, a többi egy kumulativ

hozammal / Y / helyettesíthető. Pl. Cl^CO) kifejezésében ha

-C^b esetén A, S> A. , akkor

. \ - 1 es

helyettesítéssel élhetünk.

c/ A mérést "t>0 hölési idő elteltével kezdjük, emiatt az

aktivitás időfüggését leiró /5.3/ összefüggésben még az a/
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pontban emiitett, maximálisan 6 terméket sem kell figyelembe

vennünk, mivel "t értékétől függően a rövid felezési idejű ter-

mékek a mérés megkezdésóig teljesen lebomlanak. Pl. 1 % hibát

követhetünk el, ha /5.3/-ban nem vesszük figyelembe azokat a

termékeket, amelyekre Tj/^^CV?)"^ .
A direkt Ge/Li/-módszer általunk alkalmazott gyakorlatá-

ban általában az R, termék /^-bomlását követő ^ -sugárzás

egy vagy több y -vonalának intenzitását mértük a "t hülési

idő függvényében. Az esetek zömében teljesedett a "tS^r^/Aí

egyenlőtlenség j^3 mellett, ezért az egyszerű

A/í) =^(0) e~*<V a2(o) e^ /s. 5/
kétkomponensü összefüggést használhattuk az aktivitás időbeli

változásának leirására. Ha a fenti egyenlőtlenségen túl még a

AÁ $> A,j és A!^> A^ /j'^3/ egyenlőtlenségek is teljesedtek

/s ez is nagyon gyakori eset volt/, akkor a kezdeti aktivitá-

sok az /5,4/ összefüggések és a b/ pontban mondottak alapján:

/5.6/

\ Ezek az összefüggések A^ és A^ viszonyától függően különbö-

í ző tipusú bomlásgörbékhez vezetnek és különböző hozamok meg-

1 határozását teszik lehetővé. Ha pl. A ^ ^ A ^ vagy A ^ ^ A ^ •

\ akkor egykomponensü lesz a bomlásgörbe és csak az R^ vagy R„

termék kumulativ hozama határozható meg. Ha azonban ^ és

A^ összemérhető, akkor kétkomponensü a bomlásgörbe és a kez-

deti aktivitásokból a két termék kumulativ hozamán kivül az R,

független hozama is meghatározható.

Számos esetben az R 2, nagyon ritkán az R g termék fi> -bom-

lását követő )£ -sugárzás egy vagy több y-vonalának intenzitá-

sát mértük, azaz ezeknek a termékeknek a kumulativ hozamát ha-

tároztuk meg. Nyilvánvaló, hogy a lineáris izobár láncban R2

/vagy R3/ tekinthető R-̂ -nek is, s az indexek átirása után az

R o /vagy R«/ termék aktivitásának időbeli változására vissza-2 o
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kapjuk az /5.5/ és /5.6/ egyenleteket, ha a megfelelő feltéte-
lek teljesednek.

Nagyon ritkán előfordult, hogy az /5.5/ összefüggés fel-

tétele teljesült, de az /5.6/ összefüggéseké nem, vagyis

Aj^'Aj és Aj ̂ > A^ csak jjŝ - esetére teljesült. Ekkor 0,̂ (0)

és 0.̂ (0) kifejezésében összesen 3 ismeretlen (^/désNplép "
fel, s emiatt vagy bizonyos közelitésekre vagy legalább egy

hozam-adat előzetes ismeretére van szükség ahhoz, hogy az is-

meretlen hozamokat kiszáraithassuk, A konkrét esettől függ,

hogy melyik módszer a pontosabb,

A gyakorlatban olyan esettel nem foglalkoztunk, amikor az

/5.5/ összefüggés feltétele nem teljesült.

Az A/t) aktivitást az adott £• -vonal ^("t) intenzitásá-

val /teljes energiájú csúcsa területével/ mérjük; a két meny-

nyiség között az alábbi összefüggés áll fenn:

ahol £« a y^-vonal abszolút hozama, 8^ a detektor teljes

energiájú csúcs hatásfoka az adott energiájú ^-kvantumokra,

adott mintánál és mérési geometriánál, S s a mintában történő

önabszorpciót figyelembe vevő faktor, 6^ a spektrométer holt-

idejéből eredő, £r az impulzusszámlálás véletlen koinciden-

ciáktól, £k pedig valódi koincidenciáktól származó pile-up

veszteségeit korrigáló faktor. Nyilvánvaló, hogy a felsorolt

korrekciós tényezők értéke külön-külön ^ 1 ,

Az /5.5/, /5,6/ és /5.7/ összefüggésekben szereplő meny-

nyisógek közül ^ , ̂  , 0£ és £^ értékét az irodalomból

vettük, a többiét kisérleti úton magunk határoztuk meg továb-

bi, irodalomból vett magadatok segitségével. A további feje-

zetekben részletesen is szólunk e mennyiségek méréséről és a

hozamméréshez használt magadatokról.

Vissza kell még térnünk néhány olyan egyszerüsitésre,

amelyet e fejezet elején tettünk:

Az elágazás nélküli lineáris lánc feltételezése nem be-

folyásolja az elmondottakat, mert bebizonyitható. hogy minden

elágazásos lánc lineáris láncokra vezethető vissza. A késlelte-
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tett neutronok szerepének elhanyagolásával kapcsolatban hason-

ló a helyzet; e kérdést a II.2. fejezetben már tisztáztuk. Az

V.4.1. és 2. fejezetben tisztázzuk annak következményeit, hogy

feltételezésünkkel ellentétben a neutronok energiája nem mono-

kromatikus és a fluxussürüség sem állandó a minta teljes tér-

fogatában.

V,2. IKZ abszolút hozamméréshez szükséges megadatok

Bár a hozamok származtatására levezetett /5 #5/, /5.6/ és

/5.7/ egyenletek számos magadatot tartalmaznak, ezek között

sem explicit, sem implicit formában nem szerepel egyetlen más,

már megmért hozam-adat sem. Ebben az értelemben tekinthető a

direkt Ge/Li/-módszer abszolút hozammérési módszernek.

A szükséges magadatok közül egyesek magukra a termékekre

vonatkoznak /saját adatok/, mások a hasadó magra, a fluxussü-

rüség mérésére szolgáló magreakció target- és végmagjára, a

detektor-hatásfok mérésére használt radioaktiv magokra, stb.

/idegen adatok/. Függetlenül attól, hogy saját vagy idegen

adatról van-e szó, a magadatok befolyásolják a végeredményt,

szisztematikus hibákra vezetnek. Fontos kérdés tehát az iro-

dalomban fellelhető magadatok kritikai analízise, az adott

mennyiség valódi értékét legjobban megközelitő érték kiválasz-

tása vagy kiszámítása a rendelkezésre álló értékekből.

Nézzük először a saját adatokat: a hasadási termékek fe-

lezési idejét/ % bomlásállandóját/, az elágazási arányokat,

az emittált ^-vonalak E* energiáját és I„ /%-ban kifejezett/

abszolút intenzitását valamint a termékek bomlássémáját. A fe-

lezési idők a bomlásgörbe-analizishez és a hozamoknak az

CL CO) / Clz(O) kezdeti aktivitásokból történő származtatásához

szükségesek, az elágazási arányok csak ez utóbbihoz. E« a ter-

mék identifikálásához, 1^ az £y , a bomlásséma pedig az £^

faktor meghatározásához szükséges.

A felezési-idő értékeket a rendszeresen felújított és az

irodalomban általánosan elfogadott izotóptáblázatokból vehet-

jük. Mi két ilyen táblázatot [phN72.l<NI<74] használtunk; a kö-

zölt értékek, néhány kivételtől /pl. 9 5Zr, l 4 6Ce, l 0 lTc, 1 3 4I/

eltekintve, 1 %-on belül megegyeznek, s igy nem okoznak nehéz-
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ségot a hozamok kiszámításánál. Nem ilyen jó a helyzet az elá-

gazási arányok értékeinél, mert sok bizonytalan, sőt hibás adat

található az irodalomban. Mi a Meek ás Rider kompilációjában

(_MeR74] használt elágazási-arány értékeket fogadtuk el, minde-

nekelőtt azért, hogy eredményeinket összehasonlíthassuk az ál-

taluk ajánlott hozamokkal.

Az Ê . és I, értékekre bőséges irodalom áll rendelkezésre

részben egyedi mérések, részben kompilációk formájában. A mé-

rések közül számunkra azok a legfigyelemreméltóbbak, amelyek-

ben a szerzők nem egy vagy néhány, hanem sok hasadási termék

bomlását vizsgálták Ge/Li/ \* -spektrometriai módszerrel; ilyen

Pl. Gunnink és munkatársai LGu+69j valamint Heath Qtea74] mun-

kája. Ha ezen munkák valamelyikének az eredményeit használhat-

nánk a hozamok számításához, elkerülhetnénk a nagyszámú egyedi

mérés feldolgozásával járó nehézségeket vagy az ezekből törté-

nő, esetleg önkényes válogatást. A gyakorlatban azonban ez az

ideális út nem járható: az emiitett két munka eredményeinek

összehasonlítása pl. azt mutatja, hogy a megkövetelt egyezés

a megfelelő adatok között csak a mért E^ energiákra teljesedik;

a mért I« intenzitás-értékekben jelentős és szisztematikus el-

térések vannak. Más mérések eredményeiből kiderül, hogy a

jj3u+69j munka intenzitás-adatai megbízhatóbbak mint a [_Hea74J

munka adatai, bár ebben is akadnak olyan termékek, amelyeknél

a mért intenzitás-értékekben jelentős szisztematikus hibák

vannak,

A tapasztalat azt mutatja, hogy a kompilációk sem mente-

sek a hibás adatoktól, s ez alól még a nagyon igényes Nuclear

Data Sheets sem kivétel. A kísérletező tehát rákényszerül,

hogy a rendelkezésre álló adatokat kritikusan szemlélje, érté-

kelje, megbízhatóságukról igyekezzen meggyőződni. Hogy ez mi-

képpen történhet, cé~ ~ü konkrét példán bemutatni. Az V. 1.

táblázatban a CÍ> .:„. c x La azon fi -vonalainak abszolút in-

tenzitására vonatkozó adatokat tüntettük fel, amelyeket a je-

len munkában a 1 4 0Ba kumulatív hozamának meghatározása érdeké-

ben vizsgáltunk, A táblázat felső felében Gunnink és munkatár-

sai jjSu+69] mért intenzitás-adatai mellett 5 kompiláció java-

solt adatait látjuk. Martin és Blichert-Toft £MaB7Cf|, Helmer
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és Greenwood jjteG73j valamint Bovvoan és MacMurdo |_BoM74j a mé-

rési adatok súlyozott átlagolásával, Dyer és Bate [pyB73Q és a

Nuclear Data Sheets [NDS74] a mérésekből történő válogatással

jut el az ajánlott értékekhez; az utóbbi általában több lehe-

tőséget is megenged. Az adatok vizsgálata során néhány, a mag-

adatok jelenlegi helyzotóro általában is jellenszű esettel is-

merkedhetünk meg:

a/ Dyer ezeknél a termékeknél Xartin koispilációj'snafc

ajánlásait fogadta el, így nem tekinthető önálló adat-forrás-

nak.

b/ Martin független mérések alapján tett ajánlásai meg-

erősitik Gur.nink és munkatársai méréseit.
140

c/ A Ba vonala intenzitására Bowman 40 %-kal nagyobb,

az NDS 17 %-kal kisebb értéket javasol, mint Gunnink és

Martin; Bowman esetében nem kizárt a sajtóhiba sem.

d/ A La vonalainál az intenzitás-értékek egyezése ki-

elégitő /a legnagyobb eltérés 7,6 %/.

e/ Helmer csak egyetlen vonal irodalmi intenzitás-érté-

keit dolgozta fel; kompilációjában a kiégés-méréshez felhasz-

nálható termékek legintenzivebb fi-vonalaival foglalkozik.

Más termékek ^ -vonalai javasolt intenzitás-értékeiből arra

lehet következtetni, hogy Helmer adatai igen megbizbatóak.

V.1. táblázat. A Ba és a La néhány r -vonalának abszo-
lút intenzitása az irodalomban

Hasadá-
si ter-

mék
Ba-j.40
La-140
La-140
La-140

E«
/keV/

53"7,3
437,0
815,8

1595,2

Gunnink
Gu+69
24,0
45,5
24,0
96,5

Mart in
MaB70
23,3
45,0
23,1
95,5

l'v
Dye r"
D_yB73
23,3
45,0
2 3 , 1
95,5

/%/
Heimer
HeG73

-
-
-

95,33

So vviii a n
3oM74
34,0
46,7
22 „ 3
95,0

W05
NQS74
x9,86 ;
45,03 !
22,30 !
95,40 !

Hasadá-
si ter-

nók
Ba-140
La-140
La-140
La-140

/keV/

537
487
315

15S6

,3
,0
.3
,2

CJs l e n
munka
24,0 .
46,00
22,23
95,33

Harvey
Ha+75
25,7
33,1
25,7
96,0

/%/
Gunnink

Gun75
24,46
45,73
23,56
95,52

Lin
Lin7S
23,57
44,11
22,72
95,5

Dsbertin
DSV/77
24,39
45,94
23,54
95,40
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Természetesen az ilyen jellegű megfigyelések már az ada-
tok kritikai értékelését jelentik, s ezek alapján általában
nem túl nehéz ésszerű döntésre jutni, A jelen esetben két mag
vonalairól van szó, ezért ezeket külön kell választani. A

4 0Ba vonala intenzitás-értékeinél a 0/ poncban emiitettek
miatt az átlagolás nem lenne célravezető; a legelfogadhatóbb
döntés Gunnink vagy Martin értékének használata /a b/-ben em-
iitettek alapján/. A l 4 0La vonalainál az eltérések az inten-
zitás-értékekben nem túl jelentősek, ezért itt az átlagolás
nem kifogásolható. Nem kifogásolható azonban az sem, ha vala-
ki a 4, önállónak tekinthető adat-forrás /Gunnink, Martin,
Bowman, NDS/ közül kiválaszt egyet, s ezt használja mérései-
hez. Mi ez utóbbi utat követtűk, s választásunk az NOS adatai-
ra esett /amelyeket az e/-ben emiitettek miatt Helmer adatára

l40r 140,normáltunk/. A •t*twBa és a lL't"La vonalaira ily módon kapott in-
tenzitás-értékeket használtuk a Ba kumulativ hozamának a
meghatározására; az értékek az V.1. táblázat alsó részének
"Gélen munka" oszlopában vannak feltűntetve. A további 4 osz-
lopban az azóta történt mérések [[Ha+75,Gun75,Lin76,DSW77]
eredményei találhatók. Ezekből kitűnik, hogy egyrészt Gunnink
/1975-ös/ és Debertin mérési eredményei csodálatosan egyeznek,
másrészt még mindig akadnak nagy "elmérések" /pl. Harvey in-
tenzitás-értéke a 487,0 keV-es vonalra/. Ha bebizonyosodik,
hogy Gunnink és Oebertin eredményei a helyesek, akkor a Ba
kumulativ hozamára a jelen munkában kapott értékeket némileg
korrigálni kell.

A többi hasadási termék tf-vonalai abszolút intenzitás
értékét az itt bemutatotthoz hasonló módszerrel válogatt.uk
az V.1. táblázat felső részében idézett munkákból /kivéve
Martin munkáját, amelynek ajánlásait Dyer változtatás nélkül ^
átveszi lényegesen több hasadási termék magadatait tartalma-
zó kjompiíációjába/. A gyakorlat bebizonyitotta, hogy a £ -vo-
nalak intenzitás-értéke vonatkozásában ezek a munkák nem

egyenértékűek;" megbizhatósági sorrendjük: [HeG73]], [NDS7-] ,
LB0M74] , [J3yB73'3 és [GU+693. A válogatás során ettől a sorrend-
től^csfik akkor tértünk el, ha a magasabb prioritású munka a
keresett intenzitás-értéket nem tartalmazta vagy a többi munka
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egybehangzóan az alacsonyabb prioritású munka intenzitás-érté-
két erősitette meg.

A hasadási termékek bomlássémáját általában a Nuclear Data

Sheets legfrissebb köteteiből QjDS7-]], néha Lederer és munka-

társai Q.HP67.I] munkájából vettük.

Az idegen magadatokat többnyire hasonló módszerrel válo-

gattuk, mint a hasadási termékek I*. intenzitás-adatait, de

előfordult olyan eset is, amikor az egyedi mérési adatok átla-

golásához kellett folyamodnunk. Ha szükségesnek látszik, a

részletekre a későbbi fejezetekben még kitérünk.

V.3. A használt Ge/Li/-spektrométerek leirása. legfonto-

sabb jellemzőik meghatározása

Az első méréssorozatot /1969-70/ Nuclear Enterprises

gyártmányú, 27 cm érzékeny térfogatú és "five-sided" trape-

zoid geometriájú Ge/Li/ detektorral végeztük. A detektorhoz

ugyancsak Nuclear Enterprises gyártmányú NE 4605 nagyfeszült-

ségű tápegység, NE 5287A töltésórzékeny előerősitő és

NE 4603 lineáris spektrometriai erősitő, valamint Intertech-

nique gyártmányú DlDAC 4000 amplitúdó analizátor /C42 tipusú

analóg-digitális átalakitóval/ csatlakozott. A spektrumok zö-

mét még csak sornyomtatóval, az utolsó néhányat már lyuksza-

lag-perforátorral is ki lehetett iratni. /A továbbiakban ezt

a rendszert 1. spektrométernek nevezzük./

A második méréssorozatban /1971-72/ egy ehhez nagyon ha-

sonló rendszert használtunk. Az eltérések: a Ge/Li/ detektor

érzékeny térfogata csak 20 cm volt és az analizátor ADC-jé-

hez egy Intertechnique gyártmányú A17 digitális spektrumsta-

bilizátor is csatlakozott /2. spektrométer/.

A harmadik méréssorozatot /1973-74/ csehszlovák gyártmá-

nyú /CSAV Ustav Oaderného Vyzkomy, Praha, Rez/, 40 cm érzé-

keny térfogatú és "five-sided" koaxiális geometriájú Ge/Li/

detektorral végeztük, A detektorhoz ATOMKI gyártmányú NB-800

nagyfeszültségű tápegység, NV-805 töltésérzókeny előerősitő,

NV-804 lineáris spektrometriai erősitő és NP-800 jel-illesztő

egység, valamint a már emiitett DIDAC 4000 analizátor és di-

gitális spektrurastabilizátor csatlakozott.
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Az analizátor tartozékaként mindhárom spektrométernél ren-

delkezésünkre állt egy a spektrumfelvétel élő- vagy óra-idejét

mérő, másodpercre programozható óra és egy üzemmód programozó

egység /H23/, a 2. és 3. spektrométernél pedig egy preciziós

impulzusgenerátor /G15/ is. Ez utóbbit a zéró-küszöb stabili-

zálására és a véletlen koincidenciáktól eredő pile-up veszte-

ségek mérésére egyaránt használtuk. Az erősités stabilizálásá-

ra egy másik preciziós impulzusgenerátorral adtunk meghatáro-

zott amplitúdójú és frekvenciájú jeleket az előerősitő bemene-

tére. A terhelés ellenőrzésére az ADC bemenetére érkező jelek

számát impulzusszámlálóval mértük.

A Ge/Li/ detektorok 1,0-1,5 mm falvastagságú, kb. 70 mm

átmérőjű hengeres aluminium kriosztátokban foglaltak helyet.

Az 1. és a 2. detektor L-alakú kriosztátja a Dewar-edény alsó,

a 3, detektor I-alakú kriosztátja felső részén helyezkedett

el. Ennek megfelelően az 1, és a 2. detektor tengelye vizszin-

tes, a 3. detektoré függőleges helyzetű volt. Ezek a körülmé-

nyek különböző konstrukciójú árnyékolást és forrástartót igé-

nyeltek az 1. és a 2. ill. a 3. detektor esetén.

A környezet v^-sugárzása ellen Pb-védelmet, a Pb KX-su-

gárzása ellen kombinált Cd-Cu-Fe-Al-vódelmet használtunk. A

kriosztáttól kezdve 3 mm Al, l-l mm Fe, Cu és Cd, 3 mm Al,

66 mm Pb és végül 5 mm Fe alkotta a védelmet, amely a környe-

zet £ -sugárzását kb, 1/6 részére /a Pb és a kriosztát közötti

kombinált védelem a Pb KX-sugárzását kb. két nagyságrenddel/

csökkentette.

A forrástartóval szemben alapvető követelmény, hogy biz-

tositsa a különböző forrás-detektor távolságok pontos és rep-

rodukálható beállitását a mérések teljes időtartama alatt.

Több ilyen, különböző anyagú és konstrukciójú forrástartót

készitettünk és használtunk; a geometriai reprodukálhatóság

valamennyinél, kb. ±0,1 mm volt. A forrástartók a kriosztát

tengelyének meghosszabbitásába eső egyenes mentén kivül az

ezen egyenesre és egymásra is merőleges két másik irányban

is mozgathatók voltak. így bármely forrás-detektor távolság

mellett tanulmányozni lehetett a detektor hatásfokának válto-

zásait a kriosztát teljes vízszintes ós függőleges átmérője
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mentén /az 1, és a 2, detektornál/,

V,3.1. A spektrométerek energia-hitelesítése, nonlineari-

tása, stabilitása, feloldása és terhelhetősége

Rátérve a spektrométerek jellemzőinek ismertetésére, szük-

ségesnek látszik a részletes tárgyalást egyetlen spektrométer-

re korlátozni, s a többiről csak akkor beszélni, ha lényegesek

az eltérések. Választásunk a 2. spektrométerre esett, ez ui.

számos jellemzője tekintetében közbenső helyet foglal el az 1.

és a 3. spektrométer között.

Az alkalmazott £ -spektrometria kisebb igényű feladatai-

nál a Ge/Li/ spektrométerek energia-hitelesítése általában

standard források nagy pontossággal ismert energiájú ^-vona-

lainak mérése révén történik. A szokásos etalon-sorozatok

mindössze 12, energia-hitelesitésre alkalmas $ -vonalat szol-

gáltatnak az Ey=50-l850 keV intervallumban. Az igényesebb £-

-spektrometriai mérésekhez - mint amilyen pl, a hasadási ter-

mékek együttes ^-spektrumának mérése és analízise is - 12 hi-

telesítő vonal nyilvánvalóan kevés. Ilyen esetekben szekunder

standardokhoz szokás folyamodni; ezek bonyolult bomlássémájú,

esetenként több-tiz vonalat is adó radioaktív atommagok.

A precíziós atommag-spektrometriában néha 5-10 szekunder

standard használatát is szükségesnek tartják [yöl77]. Esetünk-

ben, amikor a garantált azonosításhoz a y -vonalak energiáját

elegendő ±0,1 keV pontossággal meghatározni, lényegesen keve-

sebb szekunder standard is elégnek bizonyulhat. Miután a de-

tektor hatásfokának meghatározása a források vonatkozásában

hasonló problémákat vetett fel mint az energia-hitelesités,

célszerűnek látszott a kiválasztás szempontéit ennek megfele-

lően kibővíteni.

Körülményeink között a felmerülő követelményeket a leg-

teljesebben a bomlástermékeivel egyensúlyban lévő 2 2 Ra radio-

izotóp elégítette ki. amely az Ey=186-2448 keV energia-inter-

vallumban 41 olyan intenzív £-vonallal rendelkezik, amelyek-

nek energiája és abszolút intenzitása nagy pontossággal is-

mert az irodalomból [Gu+69], Előnyös, hogy a 41 vonalból a 27

legintenzívebb hatásfok-mérésre is alkalmas.
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Ra forrást BaS04/RaS04/ elegykristály finom porából

készitettük. A kristályport acetonnal higitott araldittal rög-

zitettük a forrástartó felületére. A közelitőleg 1/uCi aktivi-

tású, 19 mm átmérőjű forrás kb. 10 mg BaS04/RaS04/-ot és 10 mg

aralditot tartalmaz. Ilyen vastagságnál a forrás önabszorpció-

ja még a legkisebb £ -energiánál /18S,1 keV/ is elhanyagolható.

Az araldit ós egy leragasztott, 0,8 mg/cm vastag MYLAR fólia

biztositja, hogy az emanáció nem tud kiszökni a forrásból. A

forrástartd a KLTE Izotóp Laboratóriuma által kidolgozott for-

rástartó mintájára készült.

A Ra szekunder standard egyedülálló előnyei mellett

rendelkezik kedvezőtlen tulajdonságokkal is: egyrészt nincs

egyetlen * -vonala sem az Ej.< 186 keV intervallumban, másrészt

az 352 keVssE^a6Q9 keV tartományban lévő vonalai oly kis in-

tenzitásúak, hogy energia-hitelesitésre csak igen hosszú méré-

si idők mellett válnak alkalmassá, hatásfok-mérésre pedig al-

kalmatlanok. Ezért egy olyan újabb szekunder standardot kel-

lett keresni, amelyik éppen a fenti energia-tartományokban op-

timálisan kiegésziti a Ra forrást. Ilyen forrás az 1,73 h

felezési idejű l 4 9Nd izotóp, amelyet a l 5 ONd/n,2n/ reakció ré-

vén állithatunk elő 14 MeV-es neutronokkal besugározva termé-

szetes izotóp-összetételű vagy dúsitott neodimiumot. A Nd

az E*=59-655 keV intervallumban 23 energia-hitelesitésre /18

hatásfok-mérésre/ alkalmas y -vonallal rendelkezik; a vonalak

energiája nagy pontossággal ismert az irodalomból L.Hea74~J.

Az első neodimium forrást plexi tartóba préselt természe-

tes Nd o0 o porból készitettük; a forrás átmérője 19 mm, vastag-
2 2

sága 26 mg/cm . A forrást 7,5 mg/cm vastag polietilén fóliá-

val zártuk le, A későbbiekben egy hasonló forrást preparál-

tunk l 5 ONd-ben 91,8 %-ra dúsitott l 5 ONd„O, porból.
ppfi 14.Q

Az energia-hitelesitést tehát " Ra és Nd források,

valamint a NAÜ /a későbbiekben az OMH/ által készített stan-

dard-sorozat 2 4 1A« f

5 7Co. 2 0 3Ho f

1 3 7C. f

6 4Mn. 8 8Y i

B Obo és 2 2Na for-

rásai segitségével végeztük. A primer standardok vonalai ener-

giájára a [Gu+69]] munkában közölt értékeket fogadtuk el.

A detektort a gyár által ajánlott 1200 V stabilizált fe-

szültségen működtettük. Ahhoz, hogy a rövid felezési idejű ter-



•83

mékek hozamát is mérhessük, a teljes energiájú csúcs alakjának

/félértékszélességének, 1/10-szélességének, stb./ legalább

5«10 imp/s terhelésig nem szabad változnia. Az optimális

jel/zaj viszony elérése érdekében a nagy feloldású rendszerek-

ben általában unipoláris jelalakot használnak, egyenlő RC in-

tegráló és differenciáló időállandóval. Ezért különböző ter-

heléseknél vizsgáltuk a Ra vonalai alakjának változását az

erősitő differenciáló és integráló időállandója értékének függ-

vényében. Kétszeres differenciálás és egyszeres integrálás

/T^i*T'cl2.=T'i/='1/6/A$/
inellett találtunk olyan optimális félérté-

keket, amelyek a megkövetelt terhelésig nem romlottak. A fel-

oldás optimalizálása után az erősitést oly módon választottuk

meg, hogy a lineáris erősitő által adott maximális jelek /10V/

kb. a 2 MeV-es y -kvantumok teljes energiájú csúcsának felel-

jenek meg, az ADC konverziós erősitését /400 csatorna/V/ és

zéró-küszöbét pedig úgy, hogy ezek a jelek az analizátor 4000.

csatornája környékére kerüljenek. Ez a beállítás kb. 0,50

keV/csatorna konverziós erősitést ad, ami összhangban van a

rendszer energia-feloldásával. Az igy mérhető spektrumokból az

A0C egycsatornás differenciál diszkriminátorával az első 60-80

csatornát levágtuk; ezzel nemcsak az analizátor holt idejét

csökkentettük jelentősen, hanem "tiszta" helyet biztositottunk

a zéró-küszöb stabilizálására ós a véletlen pile-up korrekció

mérésére használt generátor-vonalnak is. Az erősités stabili-

zálására szolgáló másik generátor-vonalat /10-100 Hz frekven-

ciával/ a 3970. csatorna környékére állitottuk, ahol hasadási

termékektől származó csúcsot nem észleltünk. A 2. spektromé-

terrel tehát az E*=50-2000 keV intervallumban vizsgálhattuk a

hasadási termékek együttes ¥• -spektrumát.

/Az 1, spektrométerrel 2000 csatornás spektrumokat mér-

tünk, a konverziós erősités kb. 1,10 keV/csatorna, a vizsgált

energia-tartomány E«=100-2000 keV volt. 3. spektrométerünk

Ge/Li/ detektora a gyári adatok szerint lényegesen jobb fel-

oldással rendelkezett, mint az 1, és a 2. spektrométeré. Ezt

a feloldást azonban még igen alacsony /100 imp/s/ terhelésnél

sem tudtuk megközeliteni. Egy illesztő egység közbeiktatásá-

val sikerült ugyan olyan feloldást biztositanunk, amely csak
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25 %-kal Volt rosszabb a gyárilag megadottnál, a rendszer ter-

helhetőségét nem tudtuk 1,5*103 imp/s fölé emelni, amit az ADC

korszerűtlen konstrukciójával /RC-csatolt bemenet, alapvonal

ingadozás, stb./ magyarázhatunk. E kedvezőtlen tulajdonsága

miatt a 3. spektrométert az 5 óránál rövidebb felezési idejű

termékek tanulmányozására nem tudtuk használni. A jó feloldás

kihasználása é dekében 0,35 keV/csatorna konverziós erősités-

sel és 4000 csatornával dolgoztunk; a vizsgált energiatarto-

mány E.* =50-1400 keV volt./

Térjünk vissza a 2. spektrométer energia-hitelesitósére;

tegyük fel, hogy a Ra, a Nd és a standard-sorozat forrá-

sai ismert E. energiájú vonalai a spektrumban a c. csatorná-

ban jelentkeznek /i=l ,2 ,... ,n/. A feladat az, hogy megvizsgál-

juk: az /E^,c./ mérési pontok milyen eltérést mutatnak egy át-

lagos egyenestől, mennyire állandóak az időben az egyenes pa-

raméterei és az egyenestől való eltérések? Az átlagos egyenest

/nevezzük ezt főegyenesnek/ többféleképpen definiálhatjuk. Mi

pl. az 500-1500 és a 2500-3500 csatornaszám-intervallumban lé-

vő mérési pontokra a legkisebb négyzetek módszerével egy-egy

lokális egyenest illesztettünk és ezeknek az egyeneseknek az

1000. ill. a 3000. csatornához tartozó értékein át húzott 5=

=aE+b egyenest tekintettük első közelítésben főegyenesnek. Ké-

peztük a mérési pontok Ac^c.-c. eltéréseit a főegyenestől, az

eltérésekre optimális fokszámú polinomot illesztettünk /a har-

madfokú bizonyult ilyennek/, majd az első közelitésben kapott

főegyenes paramétereit úgy módosítottuk, hogy az illesztett

polinom értéke az 1000. és a 3000. csatornában legyen zérus.

Erre a több lépcsős eljárásra Sailer Kornél és Nagy Sándor

ALGOL programot irt a KLTE ODRA 1204 számitógépére; a program

részletes leirása Sailer K. diákköri dolgozatában [Sai73] ta-

lálható.

A főegyenes és a nonlinearitási polinom segítségével si-

került a megkövetelt ±0,1 keV pontossággal azonosítanunk a ha-

sadási termékek vizsgált vonalait, továbbá összehasonlithattuk

a különböző időben azonos beállításban végzett energia-hitele-

sitóseket, azaz vizsgálhattuk a rendszer /időbeli és hőmérsék-

leti/ stabilitását. A spektrométerrel kb, fél évig dolgoztunk;
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a mérőszobában a hőmérséklet 19-25°C között változott. Az ezen

idő alatt és ilyen feltételek mellett végzett ellenőrző méré-

sek során a spektrométer nonlinearitása gyakorlatilag nem vál-

tozott; az instabilitások a főegyenes paramétereinek változá-

sában jelentkeztek. Ennek alapján az ellenőrző energia-hitele-

sitéseket a főegyenesnek az ismert és állandó nonlinearitás

segitségével történő meghatározásába lehetett egyszerüsiteni.

ami fontos időmegtakarítást jelentett a hasadási spektrumok

mérése idején. A hasadási spektrumok mérése 3 héten át, meg-

szakitás nélkül folyt. Ezalatt a főegyenes paramétereinek vál-

tozása miatt az azonos csatornához tartozó energia-értékek kb.

0,2 % maximális változást szenvedtek. A változások okait külön

nem vizsgáltuk,

/Az 1. spektrométernél az energia-hitelesités egy egysze-

rűbb és pontatlanabb változatát, a közeli standard-vonalak kö-

zötti lineáris interpolációt használtuk; a 3. spektrométernél

gondot okozott a nonlinearitás időbeli változása. Az azonos

csatornához tartozó energia-értékek változása ezeknél a spekt-

rométereknél elérte a 0,4-0,6 %-ot. Ezt részben a spektrum-

stabilizálás hiányával, részben pedig azzal magyarázhatjuk,

hogy a mérések hosszú időn /149 ill. 412 napon/ át tartottak,

s igy az elektronikus beállitások reprodukálhatósága is be-

folyásolta a hosszú idejű stabilitást. A leghosszabb egyedi

mérés időtartama /40 óra/ alatt azonban mindkét rendszer ele-

gendően stabilnak bizonyult; nem tapasztaltunk zavaró félértók-

szélessóg-növekedést. Az azonosítások megbízhatóságát a hosszú

idejű instabilitások nem befolyásolták, csak több hitelesítő

mérést igényeltek./

A csúcshelyek számítására a Raics Péter által a KLTE

ODRA 1204 számitógépére MOSZT-2 nyelven irt FEVALA elnevezésű

programot használtuk. A program alapfeltevése: a teljes ener-

giájú csúcs alakja Gauss-függvénnyel leirható. A program a

spektrumot simitja, változtatható csúcs-kritérium alapján

csúcsot keres a simitott második numerikus differencia mód-

szerével, csúcshelyet számol a negativ tartomány csatornaszá-

mainak a csatornatartalommal súlyozott átlagaként, ö" para-

métert és félértékszélességet számol a negativ tartomány szé-
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- 750
t-7,59 d
at'2.0 h
N,'5M It)'
Ge Li: 27 cm'

t-ZSld
Af3.0h
Nr '5,56 to"
Ge Li -40 cm'

3,36keVFWHH

Í250 1300 1350 1400 USD

CSATORNASZÁM
1500 1550

5.1. ábra, A spektrométer energia-feloldásának és a szám-
lálás statisztikájának szerepe a hasadási spektrumok mérésénél,
'69 - 1. spektrométerrel, '73 - 3,spektrométerrel mért spektrum;
t - hülési idő, At - mérési idő, N^ - a hasadások száma.

lességéből, a negativ csatornatartalmak összegéből és C érté-
kéből csúcsterületet számol; a program hagyományos módon is
számol csúcsterületet: a simitott spektrumon a csúcs-helytől
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balra a /Q-A/GÍ. jobbra a /4-6/(T csatornaszám-tartományból in-

pulzusszám-átlagot számol a tartomány közepére, e két ponton

átmenő egyenes segítségével hátteret számol, majd a csúcs-hely-

től ±2x7* tartományban összegezi a nettó impulzusszámokat.

A FEVALA a csúcsok helyét, félértékszélességét és terüle-

tét /a hagyományos módszerrel/ megbízhatóan számolja, ha a csú-

csok elég távol vannak egymástól és megfelelő az intenzitásuk.

Ezek a feltételek a hitelesítő forrásokkal történő méréseknél

teljesülnek, a hasadási spektrumoknál azonban általában nem.

Csúcsfv J.y-meghatározásra azonban még a korai, igen bonyolult

hasadási spektrumoknál is jól használható a program: a félér-

tékszólességnyi távolságban lévő csúcsok helyét még torzítás

nélkül számolja.

A FEVALÁ-val számolt félértékszélesség energia-függését

a 2. spektrométerre az 5.2.c. ábrán tüntettük fel /l. az V.3.2.

fejezetben/. Hasonló alakú függvényt kaptunk a másik két spekt-

rométerre is. A három spektrométer feloldóképességének összeha-

sonlítására az V.2, táblázatban néhány energiánál feltüntettük

a keV-ben mért félértékszélességeket.

V.2, táblázat. A spektrométerek feloldóképessége kü-
lön böző y> -energiáknál

1.
2.
3.

Ejj /keV/

spektrométer
spektrométer
spektrométer

200

6
4
3

.78
,05
.22

500 800 1100

Félértékszélesség

7
4
3

,07
,45
,36

7
4
3

,50
,85
,58

8
5
3

.00

.25

.80

1400

/keV/

8,50
5,77
4,04

1700

9
6
4

,00
.46
,27

Végül a feloldás jelentőségének illusztrálására bemutat-

juk az 5.1. ábrát, amelyen a hasadási termékek gyakorlatilag

azonos spektrum-részletét látjuk az 1. és a 3. spektrométer-

rel /'69 ill, '73 jelzés/ mérve.

V.3.2. A Ge/Li/ detektorok abszolút hatásfokának mérése;

önabszorpció a forrásban; számlálási vesztesépek; holtidő, vé-

letlen és valódi koincidenciák

A nagy térfogatú Ge/Li/ detektorok hatásfokára /a jelző

nélküli "hatásfok"-on mindig a teljes energiájú csúcsra vonat-
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kozó hatásfokot értjük/ vonatkozó számolások a detektor bonyo-

lult alakja miatt nem megbízhatóak. A relatív és abszolút ha-

tásfok mérésére számos módszert dolgoztak ki, de meglepően ke-

vés figyelmet szenteltek a forrás nem pontszerű voltának hatá-

sára. Pedig a gyakorlatban a forrás rendszerint jelentős ki-

terjedésű, kör alakú minta /mi pl. 19 mm átmérőjű mintákat

használunk/.

Az abszolút hozamméréshez a detektor abszolút hatásfoká-

ra van szükség. Mi először a relatív hatásfokot /a hatásfok-

-energia függvény alakját/ határoztuk meg a kiterjedt szekun-

der standardok segítségével, majd az ismert aktivitású, pont-

szerű standard források felhasználásával abszolutizáltuk azt.

A következőkben a 2. spektrométer detektorának vizsgálatáról

szólunk.

A relatív hatásfokot az E*=186-2448 keV intervallumban
226 149

Ra, az Ey=59-655 keV intervallumban Nd forrással vizs-
gáltuk. A Ra I„ intenzitás-adatait a [Gu+69J munkából vet-

149tűk, a Nd hasonló adatait a legmegbízhatóbb egyedi mérési
eredmények átlagolásával nyertük [VJa+74], A méréseket 10, 20,

60 és 140 mm forrás-detektor távolságnál végeztük; a kriosz-

tát felületén lévő forrás helyezkedett el 10 mm-re a detek-

tortól. /Az L=1O-14O mm távolság-tartományon belül a detektor

terhelését széles határok /l,00-0,04/ között lehetett változ-

tatni, amire a korai hasadási spektrumok mérésénél nagy szük-

ség volt./

A csúcsterület meghatározása kísérleti standard csúcs-

alakokat felhasználó grafikus-numerikus módszerrel történt,

r.ellyel a csúcsalak energiafüggő aszimmetriáját és "lépcső-

jót" viszonylag egzaktul figyelembe lehetett venni; a mód-

szert az V. 5. fejezetben ismertetjük. Komplex csúcsok esetén

az együttes területet határoztuk meg, s az ehhez tartozó ha-

tásfokot a v*-intenzitással súlyozott átlagos energiához ren-

deltük, A csúcsterületet korrigáltuk a számlálási vesztesé-

gekre /holtidő, véletlen és valódi koincidenciák/; ezekről a

korrekciókról még ebben a fejezetben részletesebben szólunk.
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A -t rtlAX^j/z) időintervallumban mért és korrigált P*(-b) terület-

ből az /5.7/ összefüggés alapján kapjuk:

^ ^ = P W ^ £s) 9 /5. 3/

aholAÍ"e^a valódi mérési idő, A(-fc) a standard forrás aktivitá-

sa. Látható, hogy ha A(-fc) ismeretlen, akkor csak egy a hatás-

fokkal arányos mennyiség származtatható az E* abszolút /vagy

relativ/ £ -hozam és az 6& önabszorpciós korrekció segitségé-

vel. Ez a helyzet a 226Ra és a l4SNd forrásnál; ahhoz tehát,

hogy az E^=59-2448 keV teljes intervallumban meghatározzuk a

detektor relativ hatásfokát(6^ r e ^ ) , a két adat-sorozatot az

átfedő energiaintervallumban először össze kell normálni. Fon-

tos tudni, hogy az /5.8/ összefüggéssel bevezetett relativ

/vagy abszolút/ hatásfok magába foglalja a detektor intrinzi-

kus hatásfokát, a forrás-detektor térszöget valamint a kriosz-

tát- és detektor-ablak abszorpcióját.

Az irodalomból L.CAD70J ismeretes, hogy a Ge/Li/ detekto-

rok £,£ hatásfoka az E« energia függvényében az E * ^ 100-3000

keV tartományban első közelitésben

alakú hatványfüggvénnyel irható le, ahol CL és ct emprikus

konstansok. Kane és Mariscotti jJ<aM67[] jobb illeszkedést ka-

pott az alábbi függvényalakkal:

tru£,«bdrt^ + cttí& = A+ UnEr

ahol b , C , A , B és C a detektorra és a forrás-detektor geo-

metriára jellemző konstansok, E o az az energia, ahol a hatás-

fok egységnyi. Tapasztalataink szerint ez a függvény valóban

jól illeszkedik a mérési pontokra, de csak az E^200-1850

keV intervallumban. Az 1850 keV-es felső határ elegendő is a

hasadási hozamok méréséhez, alsó határként azonban legalább

130 keV kivánatos. Az E y < 200 keV tartományra vonatkozóan az

irodalomban nem találtunk semmiféle információt a hatásfok-

-energia függvény analitikus alakjára, ezért itt optimális
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fokszámú polinom,

r-o J ó

illesztésével próbálkoztunk. Az illesztés energia-tartományait

úgy választottuk meg, hogy átfedjék egymást. A polinom-illesz-

tés tartománya felső határának változtatásával jóval a hibaha-

táron belül biztositható volt a két függvény sima csatlakozá-

sa.

A relativ hatásfok-energia függvény az aktivitásra kalib-

rált pontszerű standardok segitségével abszolutizálható. Ehhez

ismernünk kell a pontforrás - kiterjedt-forrás hatásfok-különb-

séget az adott ^-energiára és forrás-detektor távolságra. Ezt

a korrekciót is kisérletileg határoztuk meg: a kriosztát ten-

gelyére és egymásra is merőleges két irányban mozgatva s pont-

forrást vizsgáltuk a hatásfok változását a tengelytől mért tá-

volság függvényében ás átlagoltuk a pontforrás hatásfokát egy

19 mm átmérőjű kör felületére.

A relativ hatásfok-energia függvény abszolutizálására

csak az Eu>200 keV energiájú standard vonalakat / Hg, Cs,

Co és Y/ használtuk, mivel ezek a hatásfok-görbe analiti-

kusan jól leírható szakaszára esnek és az ^(I^/E-^CO) kor-

rekció sem túl nagy. Az abszolutizálást csak az L=60 mm-es

geometriában végeztük el; ennek alapján meghatároztuk a Ra

forrás abszolút aktivitását, s ezzel a többi geometriában köz-

vetlenül abszolút hatásfokot tudtunk meghatározni.

A pontforrások segitségével végzett abszolutizálás ellen-
235őrzésére magunk is készítettünk egy 19 mm átmérőjű, U-ben

92,3 %-ra dúsított, 24 mg/cm2 vastag U30g forrást, melynek ak-

tivitását tömegméréssel 0,2 % pontossággal tudtuk megadni. Az

L=1O mm-es geometriában a kiterjedt 2 3 5 U forrással 185,7 keV-

-re kapott abszolút hatásfok 1 %-on belül egyezett az előbbiek-

ben ismertetett módon illesztett és abszolutizált hatásfok-gör-

be ugyanezen energiánál felvett értékével.

Az abszolutizálás után - hogy a polinommal leírható sza-
241

kaszon a függvény menetét megbízhatóbbá tegyük - az Am, a
5 7Co és az 2 3 5 U standard forrásokkal mórt 6 abszolút hatásfok-
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-értéket /59,5 , 122,0 , 136,5 , 143,3 , 153,4 és 185,7 keV

energiánál/ is bevettük az adatok közé és újra-illesztettük a

függvényt.

Az előzőekben ismertetett 2 2 5Ra- l 4 9Nd normálás, szaka-

szos illesztés, abszolutizálás és a polinom-szakaszon történő

újra-illesztés elvégzésére Nagy Sándor és Sailer Kornél ALGOL-

-programot irt a KLTE ODRA 1204 számitógépére; a program rész-

letes leirása a [Na+743 munkában található.

A 2. detektor L=lO mm-es geometriában mért és illesztett

abszolút hatásfokát az energia függvényében az 5.2.a. és b.

ábrán tüntettük fel. A számunkra különösen fontos E«=130-1850
o

keV tartományban a hatásfok-energia függvény kitűnően illesz-

kedik a nagy pontosságú Ka- és £Ot3U mérési pontokra. A fel-

használt 22 Ra-vonal közül 10-nek 1 % pontossággal ismert

a ^-intenzitása |_Gu+69j , s a 3 U-vonal bármelyike \% -in-

tenzitásának pontossága sem rosszabb 2 %-nál. Az ezen vonalak-

kal mért hatásfok-értékek és a megfelelő függvény-értékek kö-

zötti /%-ban kifejezett/ eltérések normális eloszlást mutat-

nak, melynek reprezentativ középértéke közel zérus, empirikus

szórása pedig kb. 1,5 %. Ezt az eredményt önkényesen a hatás-

fok-görbe illesztett alakja véletlen relativ standard hibája-

ként fogadtuk el a teljes E«=13O-185O keV intervallumban. Az

abszolutizálásra használt Ra aktivitásának 1,5 %-os rela-

tiv standard hibáját a hatásfok-görbe szisztematikus hibájá-

nak tekintettük.

A 1 4 9Nd vonalaival kapott hatásfok-értékek hibája az If

intenzitások nagy hibája miatt nagy; egyes pontok még igy is

kiszórnak az illesztett görbéből.

/Az 1, detektor relativ hatásfokát hasonló módszerrel

vizsgáltuk, mint a 2. detektorét; itt a hozammérés és ezért

a hatásfok-mérés is egyetlen geometriában, L=15 mm forrás-de-

tektor távolságnál történt. Az abszolutizálást ismert aktivi-

tású, természetes összetételű, 19 mm átmérőjű vastag /88l

mg/cm2/ U30Q mintával végeztük. A forrás 2 3 5 U - és 2 3 8 U akti-

vitását tömegméréssel ill. a jj3a+7l] munka segitségével 0,2 %

pontossággal tudtuk megadni. A felhasznált 235U-vonalak

/143,8 , 163.4 , 185,7 és 202.1+205,3 keV/ ^-intenzitását az
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5.2. ábra. A 2. detektor L=1O mm-es geometriában mért és
illesztett hatásfoka /a. és b, ábra/ valamint feloldóképessége
/c. ábra/ az energia függvényében.

[Art7l] munkából, az 238U/234mPa/-vonalakét /766,4 és 1001,1
!<eV/ Szilágyi Jenő diplomamunkájából jjSzi73j vettük. A vastag
minta miatti Jelentős önabszorpció figyelembevételéről a kö-
vetkezőkben szólunk. A 3. detektor hatásfokának mérése és ab-
szolutizálása teljesen azonos módszerrel és ugyanazokkal a
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forrásokkal /továbbá ^Ta forrással/ történt, mint a 2. detek-

toré; e vizsgálatokat Raics Péter és Pászti Ferenc fizikus

hallgató végezte,/

A hozammérésekre használt-vastag U o0 8 mintákra a vékony

standard források segitségével kapott hatásfok-görbék értéke-

it korrigálni kellett. Ez a jó közelítéssel energia-független

geometriai korrekció a kriosztát felületéhez közel /5-10 mm

távolságon belül/ igen jelentősnek bizonyult: elérte a /7-10/

;á/ram relativ hatásfok-változást is. A geometriai korrekciót

kisérletileg határoztuk meg.

A hozammérések hosszú időtartama miatt a detektorok ha-

tásfokát időről-időre ellenőriztük. Erre a célra általában a
225

Ra forrást használtuk; az ellenőrző mérést elég volt egyet-

len geometriában elvégezni.
o

A hozamir.érésekhez használt vastag /92l ill. 352 mg/cm /
ILOg minták önabszorpciója a "párhuzamos kilépő nyaláb" köze-

litéssel adódó jól ismert

összefüggéssel számolva //Ló a tömegabszorpciós együttható , d

a forrás vastagsága mg/cm-ben/ az E^<400 ill. 300 keV ener-

giáknál igen jelentős: £ s ̂  0,90. Azt várjuk, hogy ez a formu-

la nagy forrás-detektor távolságoknál jól leirja az önabszorp-

ciót, a közeli geometriáknál azonban nem.

A közeli geometriáknál, ahol "széttartó kilépő nyaláb"-

-bal van dolgunk , az önabszorpció szigorú tárgyalása nem ve-

zet az /5.l2/-höz hasonló, analitikus függvényeket tartalmazó,

zárt összefüggésre. Nem nagy önabszorpciók / £ s ^ 0 , 8 0 / esetén

azonban lehet olyan közelítéseket használni, amelyek analiti-

kus függvényeket tartalmazó összefüggésre vezetnek. Az egyik

lehetséges közelités p<TT76j: a forrás bármely, X mélységben

elhelyezkedő ctx rétegének sugárzása úgy gyengül a forrásban,

mint a hasonló aktivitású, a forrás tengelyén x mélységben el-

helyezkedő pontforrás sugárzása. Az ezen közelítéssel £s -re

kapott, bonyolult speciális függvényeket tartalmazó kifejezés

átirható az /5.l2/-höz hasonló alakú, közelítő érvényű össze-

függésre :



94

/5. 13/

/5.14/

SO A 1 /5.15/

és aitt L a forrás-detektor távolság, R és V a detektor

forrás sugara, CL a forrás vastagsága.

Sajnos az L távolságot és az R detektor-sugarat ille-

tően a nem mindig megbizható gyári adatokra vagyunk utalva.

Ezért pl. a 2. detektornál, a feltételezett L=lO mm-es távol-

ságban, a detektor alakjára és méreteire vonatkozó szűkös in-

formációk birtokában /5.14/ alapján G =1,25-1,30 értéket kap-

tunk.

A szánitott S s helyességét kisérleti úton ellenőriztük,

A méréseket 24, 358, 331 és 921 mg/cm vastag, 19 mm átmérőjű,
235

U-ben 92,3 %-ra dúsitott ill. természetes izotóp-összetéte-
o

lü, plexi-tartóba préselt /A,9-5,3 g/cm sűrűségű/ U„0p nin-

tákkal végeztük. Az U 143,8 , 163,4 , 135,7 és 202,1+205,3

keV-es vonalaira vonatkozó mérési eredményeket az 5,3. ábrán

látjuk; a két vastag minta eredményeit átlagoltuk és az átla-

gos vastagsághoz rendeltük őket. A görbék analitikus leirásá-

hoz a 3 vastagság kevés, a grafikus extrapoláláshoz azonban

elegendő. A d = 0 - r a extrapolált és a mért értékek, valamint

az /5.13/ összefüggés segitségével az /5.l4/-ben szereplő G

faktor értékét határoztuk meg. Azt a meglepő eredményt kaptuk,

hogy az energiától függetlenül a közepes vastagságú mintára

G=1,19^0,03, a nagy vastagságúra pedig G =1,00*0,C2; a vé-

kony minta a G =1,00-1,30 tartományon belül gyakorlatilag ér-

zéketlen G értékére.

A mért és a számolt G-érték között nagy vastagságnál

fellépő jelentős eltérés okai egyelőre tisztázatlanok előt-

tünk. Bár több magyarázat is kinálkozik /pl. rosszak a hasz-
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1000

5.3. ábra. Az U o0 o minta ön-
235

abszorpciójának vizsgálata az U

alacsony energiájú y-vonalai ás

különböző vastagságú minták segít-

ségével.

1000
d [mg/cm2]

nált /X-értékek, a vastag minta palástján át d-nél rövidebb

úton is elérhető a detektor, hibás a geometriai faktor értéke,

ez /5.13, 5,14/ összefüggések a nagy önabszorpció miatt nera

teljesülnek, stb./, egyiket sem tekinthetjük teljesen kielégí-

tőnek. A hozam-számitáspknál végülis a kísérletileg kapott G =

=l,00±0,02 értékkel, vagyis az egyszerű /5.12/ összefüggéssel

dolgoztunk minden gsometriában.

A tömegabszorpciós együttható értékeit Storm és Israel

táblázatából [stI7Cfj vettük; a koherens szórás hatáskereszt-

metszetét levontuk a totális keresztmetszetből. Az U30Q-ra

számolt ^-értékekből a táblázatban nem szereplő energiákra

exponenciális interpolációval számítottuk ki a tömegabszorp-

ciós együttható értékét. 6 S hibáját a tömegabszorpciós

együttható hibájából -számítottuk; ezt a hibát szisztematikus

hibának tekintettük.

Az eddigiekben az /5.7/ kifejezésben szereplő 6^ . £d.

és £ s faktorokról szóltunk. Most vizsgáljuk meg a számlálási

veszteségeket, pontosabban azokat az effektusokat, amelyek ma-

gával az impulzus-számlálás és -analizálás folyamatával kap-

csolatosak és a teljes energiájú csúcs területének csökkené-

sét eredményezik.
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A spektrométer /elsősorban az analizátor/ holtideje miatti

száulálási veszteségek a spektrum minden csúcsát egyformán é-

rintik, ha a mintában lévő vizsgálandó izotópok mindegyikének

aktivitása a AÍ &^ valódi mérési idő alatt közel állandónak te-

kinthető, ill, ha ezek a veszteségek kicsik jj<TT76[]. Ekkor a

spektrum bármely csúcsára

ahol A T ^ az analizátor által mért élő-idő. Ha a fenti fel-

tételek egyike sem teljesedik, akkor a spektrum azon csúcsai

területének korrigálására, amelyek a megfelelően hosszú fele-

zési idejű izotópokhoz tartoznak, az /5.16/ kifejezés még min-

dig alkalmas.

A véletlen koincidenciáktól származó pile-up vesztesége-

ket két csoportra oszthatjuk: a/ csúcs pile-up, amely akkor

fordul elő, ha azon időintervallumon belül, amikor az ADC be-

menete nyitott, két /vagy több/ impulzus jelenik meg; b/ le-

szálló ági pile-up, amely olyankor lép fel, amikor az ADC be-

fejezte a konverziót, de még mielőtt az előző impulzus leszál-

ló ága eltűnne /az alapvonal visszaállna/, egy második impul-

zus érkezik. Ha az a/ esetben az egyik, a b/ esetben pedig a

szóban forgó impulzus valamely teljes energiájú CL ;: tar-

tozik, akkor.az analizálás eredményeként nem a CSÚCSHOZ tar-

tozó csatornák valamelyikébe kerül, mert az ADC egy torzitott

amplitúdójú impulzust konvertál. Ez a szá.v.l. .-i veszteság is

egyformán érinti a spektrum valamennyi csúcsát, ha a mérési

idő alatt a vizsgálandó izotópok aktivitása közel állandó,

ill. ha maga a véletlen pile-up veszteség kicsi. Ha a spekt-

rumhoz egy preciziós impulzus-generátor segitségével ismert

és állandó í frekvenciájú és amplitúdójú impulzusokat adunk,

akkor a generátor-csúcs méri \Q területéből az

ös&zefüggés segitségével a véletlen koincidenciáktól eredő

pile-up veszteséget megbecsülhetjük.

A valódi koincidenciáktól eredő pile-up veszteség mindig

az adott csúcsra jellemző és attól függ, hogy a vizsgált £-á
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monot hol helyezkedik el a bomlássémában. Minden, 10"7sec-nál

rövidebb élettartamú, a bomlássémában a vizsgált *-átmenet

felett és alatt elhelyezkedő, azzal közös kaszkádot alkotó v-
ü

-átmenet kvantumjai okozhatnak koincidencia veszteséget a vizs-

gált átmenet kvantumjainak teljes energiájú csúcsában. Ha a

vizsgált és a vele egyidejűleg /10 sec-on belül/ emitíáit za-

varó fi -kvantumok nem korreláltak, akkor a teljes energiájú

csúcs vesztesége arányos a zavaró Y-kvantumok intenzitásával

és a detektor ezen kvantumokra vonatkozó totális hatásfokával;

ha vastag forrásról van szó, akkor a veszteség függ a forrás-

ban bekövetkező önabszorpcióíól is. Ezek alapján nem nehéz

meggyőződni róla, hogy a vizsgált x-átmenethez tartozó tel-

jes energiájú csúcsra a valódi koincidenciáktól eredő pile-up

veszteség, elhanyagolva az esetleges korrelációt, az alábbi

korrekciós faktorral /£)</ vehető figyelembe:

ft - azon kaszkádok száma, amelyekben \A keletkezik,

•nL- az i-ik kaszkád /i =l,2,..,.no/ £ -tói különböző

-átmeneteinek a száma,

b{t- az i-ik kaszkádot elinditó (if / jí)"*] EC, oC /-átmenet

intenzitása,
!- az i-ik kaszkád j -ik t -átmenetének elágazási aránya

sáce^eAj g
,r i , ha az i-ik kaszkádot [b -, LC-es oC-bomlás inait ja,

S^ - < ']-2£ . ha az t-ik kaszkádot /if-bomlás indítja, ahol

A detektor S^ ̂  totális hatásfokát a standard-sorozat

forrásaival mért, geometria-függetlennek tekinthető totál/csúcs

terület-arányok segitségével a teljes energiájú csúcsra vonat-

kozó hatásfok-görbéből határoztuk meg, A totál/csúcs terület-

arány az energia növekedésével monoton nő; pl. a 2. detektor-

nál értéke 60 ksV-nél 1,5 . 1840 keV-nél 33. Ennek megfelelően

a totális hatásfok a 2. detektorra az L=10 mm-es geometriában

5,5-3,5 % az Evs=l30-l840 keV intervallumban.
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Az elmondottakból nyilvánvaló, hogy az /5.8/ összefüggés-
ben szereplő, a számlálási veszteségekre korrigált P*(ÍV
csúcsterület:

p ^ p c m s ^ s j , /5.i9/
ahol r(t) a "tiCAt^/^időintervallumban fiiérc csúcstefüléí.

Valamennyi hozammérésünket figyelembe véve a maximális

számlálási veszteségek az alábbiak voltak: SP =0,80 , £r=0,96

és £k=0,92.

Befejezésül megemlítjük, hogy az V.3. fejezetben szereplő

kérdésekről számos összefoglaló munkát találunk az irodalom-

ban; ezek közül elsősorban Quittner Pál munkáját JjDui72]] ajánl-

juk az olvasó figyelmébe,

V,4. A besugárzások körülményei

A besugárzásokat a KLTE Kísérleti Fizikai Tanszéke neut-

rongenerátoraival végeztük, az elsőt 1969-ben, a másodikat

1971-ben, a harmadikat 1973-ban. /A továbbiakban 1., 2. és 3.

besugárzásról, generátorról, mintáról, stb, fogunk beszélni,

s ezek megfelelnek a már emiitett 1., 2. és 3. mérés-sorozat-

nak , spektrométernek, detektornak, stb./

A hozammérésekhez használt mintákat természetes izotóp-

csszetételü, finom U 30 o porból készítettük, amelyet a.1.t.

uranilnitrátból nyertünk hevítéssel. Az ILOg-porból korong

alakú mintákat préseltünk részben hidraulikus, részben mecha-

nikus préssel. A mintakészités során gondot fordítottunk a

szennyeződések elkerülésére és az egyenletes vastagság bizto-

jjj sitására. A hidraulikus préssel készült, alaktartó mintákat a

i mechanikai sérülések elkerülése érdekében plexiből készült

: uiintatartóba helyeztük, a mechanikus préssel történő mintaké-

!J szités során a port közvetlenül a plexi-tartóba préseltük. A

| minták fedésére 10 mg/cm2 vastag polietilén fóliát használ-

I tünk; a fóliát gondosan hozzáragasztottuk és egy plexi gyürü-

í vei mechanikusan is rögzítettük a mintatartóhoz. Az igy kiala-

I kirótt csomagolás a minta egész felülete mentén felfogta a ki-
!' lépő hasadási termékeket és biztonságosan védte a mintát a

mechanikai sérülésektől. A csomagolásra 1,5-1,7 g plexit hasz-
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náltunk. Az U3Og minták adatait az V.3. táblázatban /I. V.4.2.
fejezetben/ tüntettük fel.

Az 1, és 2, besugárzást 200 kV-os, TMC gyártmányú Acti-

vatron-111 típusú neutrongenerátorral végeztük. A gyorsított

deuteron-nyaláb analizálatlanul esett az irányára merőleges

síkban elhelyezett, 0,3 mm vastag rézlemezre felvitt "vsstag"

TiT-targetre, s ott kb. 5 mm átmérőjű foltot képezett. A tar-

getet áramló viz hütötte. A generátor Penning-ionforrásának

ionsugár-összetételét Nagy Dános hasonló ionforrásokra vég-

zett mérései [}lagS3i alapján becsültük meg: a D 1

+:D 2

+:D 3

 +

arány valószínű értéke esetünkben 10:/70Í10/:/20+10/ volt.

A neutronok fluxussürüségét a besugárzások idejére kívá-

natosnak mutatkozott állandó értéken tartani, hogy elkerülhes-

sük a hasadási termékek esetén elbonyolódó fluxussürüség-kor-

rekciókat. Ezt pl, az 1. besugárzás hosszú, T\=29,25 óra ide-

je alatt úgy értük el, hogy alacsony nyaláb-intenzitásssl

/150/uA/ és gyorsító feszültséggel /SO kV/ kezdtük a besugár- .

zást, s a későbbiekben mindkettőt növeltük /400/jA-ig ill,

150 kV-ig/, Ezért és az ionsugár összetétele miatt az 1.besu-

gárzásnál a bombázó deuteronok átlagos energiája a TiT-target

felületén £^^62-2 keV volt, A 2, besugárzás T2=5 perc ide-

jére a fluxussürüség állandó értéken tartása nem okozott ne-

hézcéget; itt 200-250/JA nyaláb-intenzitással és 170 kV gyor-

sító feszültséggel dolgoztunk, az átlagos deuteronenergia

E,2 ?& SSÍ3 keV volt. A 2, besugárzás során két független 5

perces besugárzást végeztünk; a perforator lassúsága miatt ui.

a rövid felezési idejű termékek hozamának mérése egyetlen be-

sugárzással nem volt megoldható.

A 3, besugárzást házi épitésü 200 kV-os generátorral vé-

geztük, A 130 kV-os, 300/liA-es blendézetí és analizált deute-

ron-nyaláb az irányához képest 45° szöget bezáró Mo-hátlapú,

vízhűtéses, vastag TiT-target síkjában 10 mm átmérőjű körrel

közelíthető foltot képezett. A besugárzás T3=l,25 óra ideje

alatt a fluxussürüség ugyan 7 %-ot csökkent, ez azonban nem

okozott problémát, mert ebből a mérésből csak T 1 / 2^6,5 óra

felezési idejű termékek hozamát határoztuk meg.

Tekintsük át azokat az effektusokat, amelyek a besugár-
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zás körülményeiből eredően zavarják a neutronenergia és a

fluxussürüség pontos meghatározását ill. megnehezítik e két

/és több más/ mennyiség egyértelmű egymáshoz rendelését:

a/ Kérdés: mennyiben rendelhetők a mért hozamok az 2 2 3 U

hasadásához? Ha figyelembe vesszük a természetes urán izotóp-

összettítelét és a megfelelő C>/14,5 MaV/ hazéskeresztcez&ze-

teket [SPM74], kiderül, hogy a hasadások 93,72 %-a az 2 3 3 U ,
23 5

1,23 %-a az U hasadásából ered. A mért hasadási hozamok
233

tehát az U hasadásához rendelhetők. Hogy a mérőhelyiségben

termalizálódott neutronok /amelyekre Öl /235U/=582,2 barn/ ne

jussanak el a mintákra, a besugárzás idejére minden oldalról

0,5-1,0 mm vastag kadmium lemezzel borítottuk be őket.

b/ Az 0 és az L) totális hatáskeresztmetszete alfaján azt

kapjuk, hogy a legvastagabb mintán áthaladó neutronoknak is

csak 2 %-a lép kölcsönhatásba a minta atommagjaival. A zavaró

neutronterraelő reakciók//n,n/ és /n,n'/ az oxigénen, /n,n'/,

/n,2n/, /n,3n/ és/n,f/ az uránon/ parciális keresztmetszete

ismeretében becsült másodlagos fluxussürüség nem éri el a 14

MeV-es neutronok fluxussürüségének 1,3 %-át, az általa kivál-

tott hasadások pedig a 14 MeV-es hasadások 0,3 %-át.

c/ Az 1, és 3. besugárzásnál számolni kellett a TiT tar-

geten bekövetkező TiD öntarget-képződéssel, azaz 3 MeV körüli

zavaró neutronok megjelenésével is. Ezek hozama azonban több

mint 2 nagyságrenddel kisebb a 14 MeV-es neutronokénál; az

általuk létrehozott hasadások a 14 MeV-es hasadások 0,5 %-át

sem érik el.

d/ A legnehezebb megbecsülni a TiT target és az L-'̂Og min-

ta közvetlen közelében lévő anyagok spektrum- és fluxussürü-

ség-torzitó hatását., Ezek közül a vizhütés miatt elég robusz-

tus, jelentős mennyiségű vasat tartalmazó targettartó szerepe

a '• fontosabb, de számolni kell a kadmium-csomagolás zavsró

határával is; a réz /molibdén/ target-hátlap, a hütőviz és a

plexi-csomagolás hatása a becslések szerint elhanyagolható.

Bár a vason létrejövő zavaró reakciók keresztmetszete 14

MeV-nél elég ragy / (X(a/a')»700-800 mbarn, Cr(n,,2n)«450-500

abarr./, a targettsrtónak az a része, amely közvetlenül a TiT

target hátlapja előtt helyezkedik el és vastagsága 0,5-1.0 mm,
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v = Ua v = U irányban rajta áthaladó 14 MeV-es neutronoknak csak

1 %-át konvertálja alacsonyabb energiájú zavaró neutronokká; a

v — 0 -ban történő besugárzásoknál ezt az effektust is el

szokták hanyagolni. Ez azonban nem mindig tehető meg, mert a

targettartó egyéb, a TiT target közepétől számított 2-5 cn-es

távolságban lévő részein az elülső és középső rész vas-mennyi-

ségénél 1-2 nagyságrenddel több vas is lehet. Az ettől a vas-

-nennyiségtől származó zavaró neutronok hányada annál nagyobb,

minél messzebb helyezzük el a targettartótól a besugárzar.dó

nintát. Ezért a kadmiumba csomagolt nintát minden esetben köz-

vetlenül a targettartó felületén, a feltételezett deu-ceron-

-folttal koncentrikusan elhelyezve sugároztuk be.

A minta helyén lévő fluxussürüség mérése aktivációs mód-

szerrel, vékony aluminium vagy réz fóliák segitségével történt.

Ennek a módszernek egyetlen hátránya /a természetes-urán réte-

get tartalmazó hasadási kamrával szemben/, hogy a fluxussürü-

ség mérésére használt Al/n,o6/ ill. Cu/n,2n/ és a vizsgá-
233

landó U/n,f/ reakció más-más mértékben "érzi neg" a zavaró

neutronok hatását. Ha ismernénk a zavaró neutronok arányát és

spektrumát, a gerjesztési függvények segitségével mind a moni-

tor-, mind a vizsgálandó reakció esetén elkülöníthetnénk a

mért aktivitásból az E =14-15 MaV energiaintervsllumba eső

neutronok aktivitás-járulékát. Ennek hiányában feltételeztük,

hogy a targettartó egészétől eredő zavaró neutronok okozta ak-

tivitás-járulék aránya a teljes aktivitáshoz mindhárom reak-

ciónál ugyanaz.

e/ A generátor drift-csövétől eltekintve a nsgyobb anyag-

mennyiséget képviselő tárgyak a besugárzások során a mintától

/és a TiT targettől/ legalább 1,0-1,5 m távolságra voltak; az

ezektől eredő, 14 MeV-nél alacsonyabb energiájú, de nem ter-

malizélódott neutronok zavaró hatását elhanyagolhatónak becsül-

tük.
V.4.1. Az átlaoos neutronenerpia és szórása

Az /5.4/,/5.6/ összefüggések levezetésénél feltételeztük,

hogy a bombázó neutronok monokromatikusak. Ha a másodlagos za-

varó neutronoktól el is tekintünk, az adott besugárzási körül-
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menyek mellett a mintát érő neutronok energiája változó, nert

a/ a deutérium ionok a vastan TiT targetben fékeződnek, azaz

változó 0 - E ^ E ^ energiával hozzák létre a Q>0 reak-

cióenergiájú T/d,n/ reakciót, b/ a neutronforrás és a minta

kiterjedt volta miatt az ionnyaláb és a mintát érő neutronok

iránya által bezárt &zög {-£') változó; az E,^ neuironenergib e

két mennyiség függvénye, E ^ ^ E ^ C E ^ ^ ) . Ezért az /5.4/,/S. 5/

összefüggésekben szereplő (J3 CTr szorzat helyére általános

tbesetben a

/5.20/
0

aktivációs integrált kell irnunk, ahol 'fCb^) a differenciá-

lis neutron fluxussürüség, A következőkben megmutatjuk, hogy

ha a primer neutronok energiatartományában a vizsgálandó és a

monitor reakció keresztmetszete lineárisan változik, az "akti-

vációs integrál közelitö értéke:

ahol ö7(<E^>) a hasadási keresztmetszet a mintát aktiváló

neutronok ^ . t ^ átlagos energiájánál, CjíL'Cb-n/') a monitor reak-

ció végtermékeinek aktivitásából a 0" -j.,, GCEv,^ keresztmet-

szét segitségével származtatott fluxussürüség.

A T/d,n/ He reakció nem-relativisztikus kinematikájából

ismeretes, hogy laboratóriumi rendszerben az b^Ch^,^) neut-

ronenergia-függvény:
___̂  . o

Ê CÊ -SO -(\rŐ£2cos^+-l/aEolcosi5'+ bE^+c) , 75.22/
c;hol az Cl , D és C konstansok értéke:

i itt nx VU,i és W,. rendre a neutron, a deuteron és az 06-

í -rész tömege.

| A feladat tehát az, hogy a konkrét besugárzási viszonyok

] ismeretében az /5.22/ összefüggés alapján kiszámitsuk a deuté

j rium ionok fékeződése és a keletkező neutronok szög-szórása
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következtében a minta helyén kialakuló neutronspaktrumot, de
legslábbis e spektrum átlagenergiáját és az átlsgenergia szórá-
sát. A megoldás lényegesen leegyszerűsíthető, ha az /5„22/ ösz-
szefüggésben az L ^ változó helyett egy ^Ej/ 1 átlagos deuteron-
energiával számolunk, amelyet az alábbi súlyozott átlagolásból
kaphatunk:

„ 5.23/

0

ahol O(Et^) a T/d,n/ reakció keresztmetszete, £ ( E J ) pedig a

TiT target fékezési keresztmetszete h ^ energiánál; itt fel-

tételeztük, hogy a T magok sűrűsége a targetben a mélység
függvényében állandó. <fc_(̂ > használata az /5.22/ kifejezésben
az t.^=Lft(-v?) egyszerűsítéshez vezet, ami lehetővé teszi, hogy
a neutronok szög-szórása miatti átlagolást neutronspektrumok
helyett "monokromatikus" neutronokra végezzük. A deuteronok
fékeződéséből eredő neutronspektrum hatását azonban az átla-
gos neutronenergia szórásának meghatározásánál figyelembe vesz-
szük.

Miután mind a hasadási hozamokat, mind a fluxussürüságet
aktivációs módszerrel mérjük, a neutronok szög-szórása miatti
energia-átlagolásban az E^Cv) neutronenergia súlya az általa
keltett aktivitással arányos. A gerjesztési függvények a 14
MeV körüli energiákon simák, vagyis feltételezhető, hogy a
vizsgálandó és a monitor r&akció keresztmetszete a számukra
érdekes E}^fAE'A/=l4,l+l ,0 MeV/ energiaintervallumban lineá-
risan változik:

/5.24/

ahol k-K az E ^ - T A E ^ tartományon belül van, az S faktor ér-
téke pedig az adott reakcióra állandó. A minta ill. a monitor
mért aktivitása, pontosabban az aktivitásból származtatott
hozamok ill. fluxussürüség tehát azon < E ^ > átlagos neutron-
energiához rendelhető, melyre igaz, hogy

. 25/
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Könnyen belátható, hogy QZ /5.25/ szerinti feltételt kielégitő
átlagos neutronenergia általános esetben:

/5t2S/

ahol Tlt-^wv; a differenciális f luxussürüsóg, ÍT(w a minta

/ill. a monitor/ V szög alatt lévő felületeleme mögött talál-

ható atommagok száma ,^lTl;^ és V^nax a neutronok minimális és

mcxinális kirepülési szöge /a dsuteron-folt és a minta vala-

mennyi felületelemét számításba véve/.

Az 1, és 2. besugárzásnál a deuteron-folt közepére mint

pontforrásra az /5.2S/ összefüggés analitikus alakban is fel-

írható :

•> /o. 27/
a / J Ó

0

ahol VQ a nyaláb irányától mért azon szög, amely alatt a min-

ta széle látszik a pontforrásból.

Az 1. besugárzásnál v =61°,^ E i > =48,3-0,5 keV; az

/5.27/ integrálásával kapott átlagos neutronenergia, ^

=14.41 MeV. A 2. besugárzásnál 1^=70°. < E^> =56 ,SÍ0,7 koV és

< L n > i = l4,42 MeV, Az átlagos deutero.nenergia /5.23/ szerinti

számolásához a Raics Péter által MULTI-20 számitógépre irt

programot használtuk.

Ha a deuteron-folt és a minta nem koncentrikus, akkor az

átlagos neutronenergiát /5.26/ numerikus integrálásával számol

hatjuk ki. 5 mm-es "akoncentrikusság"-ot feltételezve, a fen-

ti <E, >, és <£|x>2j átlagos energiák értéke kevesebb mint 5

keV-et változik, ami elhanyagolható. Ez azt jelenti, hogy az

1. és 2. besugárzás során az 5 mm átmérőjű deuteron-folt a

mintával koncentrikus 5 mm sugarú körön belül bárhol lehetett,

a minta és a monitor aktivitása gyakorlatilag az /5.27/ integ-

rálásából kapott átlagos neuvrronenergiánoz rendelhető. Az át-
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lagos neutronenergia /63,3 % konfidenciájú/ hibája tehát az

^^•d^ d e u t e r o n e n e r 9 i a hibájából származtatható : <£In/>/. =14-,41Í

±0,15 MeV és <Eh>\=l4,42±0,l5 MeV.

Az átlagos neutronenergia hibája helyett szokásosabb az

energia szórását megadni. Ezért vizsgáljuk meg, hogy a deute-

ronok fékeződéséből eredő neutronspektruia Milyen hatással van

az átlagos neutronenergia kiszélesedésére, szórására; ezt az

effektust eddig elhanyagoltuk. Seagrave és munkatársai munká-

jából Jj3e+5Bj ismeretes, hogy ez a spektrum függ az E J primer

deuteronenergiától és a $ szögtől, alakja E^-tól függően

több-kevesebb mértékben aszimmetrikus. A neutronspektrum utób-

bi tulajdonsága miatt az átlagos neutronenergia szórásának

/ A L ^ / értelmezése önkényes; mi pl. az alábbi összefüggéssel

definiáltuk:

/5.23/

ahol E^ ill. Eyv az L^CE^vJclE^ ill. L _
de^teron-fékeződési neutronspektrum minimális ill. maximális

energiája, melyet a £se+58] munka alapján becsülhetünk meg. A

mintát érő primer neutronok legalább 95 %-a található az így

definiált szóráson belül.

Az 1. és 2. besugárzás körülményei között az átlagos

neutronenergia /5. 28/ szerinti szórása : (AE^J^SSO,20 MeV,

Í A E „ 1 « 0 , 3 0 MeV.

A 3. besugárzásnál % =17 és v 0 =107 , ezért itt az

átlagos neutronenergiát /5.26/ numerikus integrálásával szá-

moltok ki, felhasználva a Raics Péter által MUL7I-20 számitó-

gépre irt programot, A program az eredő neutronspektrumot is

számítja, amely ez esetben elég jól közelithető egy Gsuss-

-f üggvénnyel; az /5,23/ szerint definiált szórással a %C-

-nak / CT a függvény szórás-paramétere/ megfelelő energia ha-

conlitható össze, ezért ezt tekintettük az átlagenergia szó-

rásának, A kapott eredmények:

<1'E > =14,62 MeV, (AEj. =0,41 MeV.

A neutronok laboratóriumi rendszerben megfigyelt anizot-

rópiáját csak az <£ n> 5 átlagenergia számításánál vettük fi-



105

gyelembe; az anizotrópia az 1. és 2. besugárzásnál 1,5 JÍ ill.
2,5 % volt.

Az V,3, táblázatban /l. V.4.2, fejezetben/ a neutror.ener-

giára vonatkozó számitások eredményeit is összefoglaltuk.

V,4,2. Az abszolút neutron fluxussürüség néréco

Emiitettük, hogy a plexi-tokba és kadrniumba csomagolt vas-

tag /O,67-1,47 mm/ LLOg mintát minden esetben közvetlenül a

neutrongenerátor targettartójának a felületén /a továbbiakban:

közeli geometriában/ sugároztuk be, hogy a másodlagos neutro-

nok zavaró hatását minimalizáljuk. A minta helyén lévő fluxus-

sürüség mérése aktivációs módszerrel, a plexi-tokra kívülről,

az U o0 8 minta elé és mögé elhelyezett vékony aluminium vagy

réz fóliák segítségével történt. A besugárzás alatt a szend-

vics-csomag minden egyes anyagából előre-hátra irányban akriv

magok szakadnak ki és ezáltal az anyagok kölcsönösen szennye-

zik egymást; hogy a zavaró szennyezéseket elkerüljük, a moni-

tor fóliák elé és mögé polietilén fóliákat helyeztünk. A

szendvicset nagyon gondosan raktuk és nyomtuk össze, majd cel-

lux-szalaggal rögzítettük. Mint a következmények bebizc.nyitot-

ták, a szendvics-készítés és -rögzítés ezen egyszerű módja,

különösen pedig a polietilén fóliák alkalmazása nem biztosí-

totta a monitor fóliák és az U-Cg minta relatív helyzetére azt

a pontosságot, smi a közeli geometriájú besugárzásnál a fiuxus-

sürüség pontos meghatározásához szükséges. Itt ui. a fluxus-

sürüscg-változás a minta vastagsága mentén elérte a 20 jj/mm

érceket is, ezért a monitor fóliák és a minta helyzetének

-0,05 mm-re becsült pontatlansága a fluxussürüség-mérést eleve

néhány %-os szisztematikus hibával terhelte mag.

A mintára eső neutronok átlagos fluxussűrüségét a kísér-

letileg meghatározott Cp(V) függvénynek s minta vastagságára

történő átlagolásával kapjuk:

/5,2s/
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ahol r^CXO és T^CIL) az U 30 Q minta elülső és hátsó alaplapjának

távolsága a TiT targettől. (j)(r) relativ menetét az elülső rr.o-

nitor fóliától/^(M)/a hátulsóig /T Z(M)/ terjedő távolságtarto-

uányban független besugárzás és 0,1 mm vastag alumínium fóliák-

ból készült szendvics segitségével határoztuk meg; a függvény

abszolutizálása az aktuális besugárzásban használt monitor fó-

liákkal mért é(^C M)) és 4>0>l(M)) fluxuosüröséggel történt. Az

U^Og minta mélységében a fiuxussürüség inhosnogenitása /az alap-

lapok helyén lévő fluxussürüség átlagos eltérése a <cb>-tól/ a

legkedvezőtlenebb esetben elérte a -15 %-ot; ez már a homogén

aktivitás-eloszlás feltételezésével tárgyalt geometriai és ön-

abszorpciós korrekció /!. V.3,2. fejezetben/ korrigálását igé-

nyelte volna. Becsléseink szerint e másodlagos korrekciók el-

hanyagolása nem okozott nagyobb szisztematikus hibát a hozsrn-

-értékekben, mint az előbb emiitett "szendvics-effektus".

A közeli geometriájú besugárzás jelentős fluxussürüság-

-inhomogenitásokat eredményezett a minta felülete mentén is.

Ezt is kisérletileg, független besugárzásban határoztuk meg.

Miután a monitor fóliák és a minta felületi fluxussürüség-inho-

mogsnitásai jó közelitéssel azonosak, a következményektől el-

tekinthetünk, ha mind a fóliák, mind a minta aktivitását ugyan-

azzal a detektorral mérjük.

A fluxussürüség mérésére az 1. és 3, besugárzásnál az
27Al/n,oC/24Na, a 2. besugárzásnál a 63Cu/n,2n/ 2Cu reakciót

használtuk. A 0,04 mm /2. és 3. besugárzás/ ill. 0,1 mm /l. be-

sugárzás/ vastag, 19 sara átmérőjű, nagy tisztaságú fémfóliák ab-

szolút r - ill. /^-aktivitásának né.ése a már leirt Ge/Li/-

-spektrométsrekkei ill. szovjet gyártmányú, 2154-1-1M típusú

proporcionális 4jT-szá:r:lálóval történt.

A Ge/Li/-spektrométerekkel történő aktivitásmérésnál /l.

és 3, besugárzás/ az /5.7/ összefüggésben szereplő korrekció-

kon kivül Csikai Gyula mérései £Csi63j[ alapján figyelembe vet-

tük a kiszakadt magok miatti aktivitás-vaszteséget is. A 4jT-

-számlálóvai történő mérésnél /2. és 3. besugárzás/ az. abszo-

lút aktivitás meghatározásakor a magkiszakadás és az abszolút

1^ intenzitás mellett figyelerr.be vettük a berendezés hatásfo-

kát és holtidejét, a monitor fóliában bekövetkező önabszorp-
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ciót ós a forrástartó abszorpcióját. Az utóbbi négy korrekciós

rektor értéket Nagy Sándor és Farkas István határozta mse kí-

sérletileg [far72j.

Az abszolút aktivitás ill, fluxussürüség meghatározásához

szükséges magadatokat az alábbi munkákból vettük: 7,/?-[ChN723;

Ey.Iy-CGunys]; EISL ,1^ -[N3S7-] és j>ar76j;G?
27

[Vo+70] ;O763Cu/n,2n//- [Up75].
Az /5. 29/ szerinti <<£>> f luxussürüsóg /és a ÖT hasadá-

si keresztmetszet/ ismeretében a hasadási termékek £-vonalai

mért aktivitásából az /5. 5/ egyenletek átrendezésével meghatá-

rozhatjuk a hasadási hozamokat. Ha a kapott hozam-értékek nem

mutatnak szisztematikus eltérést pl. Meek és Rider kompiláció-

jának £MeR74j megfelelő hozam-értékeitől, akkor a fluxussürü-

ség mérését és értéket korrektnek tekinthetjük / C£ helyes ér-

tékének használata mellett/. A legpontosabb mért ill. konpi-

lált hozam-értékek összehasonlítása alapján az 1. , 2. és 3.

méréssorozatban kapott hozamokra az alábbi átlagos szisztema-

tikus eltérések adód.ak:

|~Y/áltálunk mért/1 _Q q f i q+ n

5 hczam-érték /összesen kb, 26 5a/ alapján;

'Y/általunk mért/1 -, 77í>+n
Y/Meek-Rider/ j2

= ' * '

11 hozam-érték /összesen kb. 47 %/ alapján-,

I"Y/általunk mért/1 •, n p D + 0 Q1 ?
L YTRe'ek-Rider/ ' j3=-UO2O-0,012,

11 hozam-érték /összesen kb. 43 %/ alapján.

Az 1. és a 3. mérés eredményei megfelelnek a várakozás-

nak; a "szendvics-effektus" a közeli geometriajú besugárzás

miatt a fluxussürüség /és a hozamok/ meghatározásában becslé-

seink szerint -3 %-os szisztematikus hibát okozott, A 2. ;»á-

résr.él tapasztalt több mint 10 ?ó-°s szisztematikus eltérésre

Raics Péter későbbi, öt küszöb-reakció segítségével végzett

aktivációs mérései derítettek fényt, amelyek az áltsiu.-.k is

használt targettartó közvetlen környezetében kialakuló másod-

lagos neutronspekt.-um vizsgálatára irányultak. E méréssk ered-

ményei szerint a közeli geometriájú besugárzásoknál az
23B'J/n,v/ reakció végtermékei teljes aktivitásának csak kb.



V.3._ táblázat. Besugárzási és mérési körülmények

A busugárzás és mérés sorszáma és éve

U_0o minta /természetes urán/ tömege /mg/

vastagsága /mm - mgcm" /

átmérője /mm/

A besugárzás időtartama

1. /1969/

2640

1,47 - 921,4

19,1

29,25 h

Atl. neutronenergia - 95 %-os szélesség /MeV/ 14,41 ± 0,20

Fluxussürüség-márő reakció

reakció keresztm.-e /mb/

detektor - sugárzás

E^ /keV/ - I y /%/

Epjt /keV/ - Î t /%/

A fluxussürüség változása a besúg, alatt /%/

Fluxusür.-inhomogenitás a minta felületén/%/

a m. mélységében /%/

Fluxuseürüség ± véletlen hiba /cm"" s" /

± szisztematikus hiba /%/

Hasadási hatáskeresztmetszet /mb/

A hasadások száma

GeLi - térfogat/ciii3/-rnax. hatásfok/%,662 keV/
A mért v-spektrumok száma
A spektrummérések időinterv,-a a besúg.után

J^i§/l!19YííííÜ?b és JLejijios js^abb sp.-mérési idő
xx - /2.41 6/-108 -.-. /2.41 ± 0,06/-108

K-Q/o+703, L-[Lap75], M~{Gun75], N_ [NDS7-] , P-[Mar76], R-Q3PM74]

27Al/n,oC/24Na
117,4 Í 0,5 K

GeLi - ft
1368,5 - 100 M

-3 /átlagos/
±17
±6

/7,78 36/.106

3
1171,9 R
5,41«109

27 - 0,35
47

1,4 h - 149 d
2 min - 12 h

2. /1971/
2490,4

1.47 - 921,4
18,6

5 min /2 bes./
14,42 ± 0.30

6 3 Cu/n.2n/62Cu

565 I 18 L
4TT - /i>+

2 9 2 0 - 9 4 , 6 N
±3 /max,/

±20
±15

8/2.41 6/-l08xx

1173.0 R
4.50-108

20 - 0,36
50

2,5 min-19,5 d
2,5 min-14,3 h

3. /1973/
996,7

0,668 - 351,5
19,0

1,25 h
14,62 ± 0,41

27Al/n , o(,/24Na
113,8 ± 0,5 K

GeLi- $ ,4JT ~[S"
1363,5 - 100 M
1391 - 99,93 P
-7 /átlagos/

±20
±7

/4,82 11/-109

1195,4 R

5.56-1010

40 - 1,17

16

41 h - 412 d

1,1h-37,5 h

o
CO
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91 %-a származik az En=l4,1-15,1 MeV energiájú primer-neutro-

noktól; az aktivitás 9 %-áért a másodlagos neutronok

/E n^7-l4 MeV/ felelősek. Az
 2 7Al/n, oC/ reakciónál ez az arány

ugyancsak 91:9, a 63Cu/n,2n/ reakciónál ellenben 93:2. Az 1.

és 3. besugárzásnál tehát a másodlagos neutronok jelenléte nem

zavarta a hozamok meghatározását, a 2. besugárzásnál azonban

igen. Korrekcióba véve a másodlagos neutronok hatását:

fv/általunk rcért/korr1 , n_„+„ „,L Y/Meek-Rider> J2=l,032±0,0l9;

ez az érték már összeegyeztethető a becsült szisztematikus
hibával.

A mórt és a kompilált hozamok átlagos szisztematikus el-

térését mindhárom mérésnél a fluxussürüség szisztematikus hi-

bájának tulajdonítottuk; Az V.3. táblázatban a mért fluxussü-

rüség-értékek helyett a fenti eltérésekkel normált értékeket

tüntettük fel. Ugyanebben a táblázatban találjuk a fluxussürü-

ség mérésével kapcsolatos legfontosabb magadatokat és mérési

eredményeket valamint a hozamok kiszámitásához használt

yr(<.EJ>) hasadási keresztmetszet értékeket JJ3PM74] i s .
T 6

A fluxussürüség időbeli változását egy Lil/Eu/ és egy

stilben kristályos szcintillációs neutronspektrométerrel mér-

tük egyidejűleg. Az 1,, 2, és 3. besugárzásban rendre 20 per-

cenként, 10 sec-onként és 1 percenként rögzítettük a beütés-

szádot.

V.5. A hasadási termékek együttes y-spektrumának mérése,

.jellemzése és kiértékelése

Az 1. mérés célja a tájékozódás, a lehetőségek felmérése

volt. A szerzett tapasztalatok alapján nyilvánvalóvá vált,

hogy a/ a 2-3 óránál rövidebb felezési idejű termékek hozamá-

nak méréséhez lényegesen jobb feloldás, nagyobb fluxussürüség

és rövid /5-10 perces/ besugárzás szükséges, b/ a T ^ ^50 nap

felezési idejű termékek hozama csak lényegesen megnövelt neut-

ronfluens mellett tanulmányozható, s ezt az előbbitől függet-

len besugárzásban célszerű biztosítani. A 2. ill. a 3. mérést

ennek megfelelően terveztük elsősorban a 2-3 óránál rövidebb

ü l , az 50 napnál hosszabb felezési idejű termékek hozamának
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mérésére; mindkét mérésben számos közepes felezési idejű /az

1. mérésben is tanulmányozott/ termék hozamát is meghatároz-

tuk, hogy lemérjük a módszer teljesítőképességét a reprodukál-

hatóság terén.

Az 1. ill. a 2. mérésben a spektrométerek elégtelen fel-

oldása ill. a spektrumok bonyolultsága miatt nagy számú /47

ill. 50/ spektrumot mértünk, hogy a termékeket az általuk emit-

tált £ -sugárzás energiáján kivül felezési idejük alapján is

azonosíthassuk. /A mért spektrumok időbeli eloszlásáról az

V. 6. fejezetben bemutatott bomlásgörbék nyújtanak felvilágosi-

tást./ A 3. mérésben az emittált Ŷ  -sugárzás energiája alapján

is biztositható volt a termékek megbizható azonositása, ezért

itt csak 16 spektrumot mértünk. Az V.3. táblázatban néhány to-

vábbi tájékoztató adatot közlünk a spektrommérésekre vonatko-

zóan.

A besugárzatlan U30g minta saját spektrumának ismerete

alapvető fontosságú; a legintenzívebb vonalak járulékát már a

rövid felezési idejű termékek hozamának meghatározásánál is

korrekcióba kell venni esetenként. Fontos a mérőhelyiség hát-
137térspektruma is; a Cs hozamának pontos meghatározását pl,

137már a legkisebb Cs-háttér is jelentősen zavarja. A háttér-

spektrumban egyébként a ^ Ra /és leányelemei/ és a Th /és

leányelemei/ intenziv vonalait, valamint a K 1460,8 keV-es

vonalát észleltük. Elegendő hosszú mérési időnél a háttér-vo-

nalak egy része a minta saját spektrumában is láthatóvá, kiér-

tékelhetővé válik /5.4. ábra/; a hasadási spektrumok kiértéke-

lésénél természetesen az ilyen jellegű spektrumot kell tényle-

ges háttérspektrumnak tekinteni.

A hasadási termékek együttes ^-spektrumának általános

jellemzője a bonyolult szerkezet; a bonyolultság mértéke a hü-

lési idő függvénye, A szerkezet /és a bonyolultság mértéke/

közvetlenül a besugárzás után gyorsan, később egyre lassabban

változik az idővel. Bármely hülési időnél mért spektrumban

csak azok a vonalak emelkednek ki a folytonos háttérből, ame-

lyek kellő fajlagos aktivitású termékhez tartoznak és/vagy ab-

szolút intenzitásuk elegendően nagy; a túlnyomó többséget kép-

viselő kis intenzitású vonalak interferenciájuk és/vagy ala-
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sugárzás után 37 órával /l. besugárzas-meres/.
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csony szárnlálási statisztikájuk következtében beolvadnak a

Compton-szórt fotonok folytonos spektrumába, A folytonos hát-

térből kiemelkedő vonalak széna és kiértékelhetősége függ a

spektrométer feloldásától és a számlálási statisztikától is.

Gól példázza ezt az V.3.1. fejezetben közölt 5.1. ábra; az al-

só spektrumban legalább 6 csúcs területe értékelhető ki külö-

nösebb nehézség nélkül, a felsőben pedig még a két legnagyobb

csúcs kiértékelése is problematikus.

Az 5.5. ábrán egy az 1, mérésben felvett spektrumot mu-

tatunk be a teljes /E^=130-1600 keV/ hasadási spektrum szer-

kezetének és bonyolultságának érzékeltetésére. Az ábrán az

U/n,2n/ U reakció végtermékének két vonala is látható;

ez az egyetlen olyan reakció-termék, amelynek vonalaival a

14- MeV-es hasadási hozamok mérésénél számolni kell. A spekt-

rum bonyolultsága igy, "madártávlatból" közepesnek tűnik. A

valóságban azonban igen bonyolult spektrumról van szó: a vo-

nalak többsége szennyezett ill. komplex /az 5.5. ábrán csak a

prominens termékeket jelöltük be/,

A 2. besugárzás és mérés célja a rövid felezési idejű

termékek hozamának mérése volt, ezért az első spektrumot igye-

keztünk a lehető legrövidebb hülési idővel felvenni. A -c=0,5

perc és At=0,5 perc ill. a t=l perc és At=l perc paraméterek-

kel felvett spektrumok azonban a spektrométer alacsony felol-

dása miatt majdnem folytonosak voltak. Az első használható

spektrumot t=2,5 perc hülési és At=2,5 perc mérési idővel mér-

tük. Hogy a besugárzás utáni első órában mért spektrumok bo-

nyolultságát, kiértékelésének nehézségeit demonstráljuk, az

5.6. ábrán bemutatunk 3 spektrumot; a felső spektrumot 5, a

középsőt 20, az alsót 51 perccel a besugárzás után vettük

fel. /Az 5.6. ábrán és a továbbiakban még néhány ábrár. és

táblázatban az alábbi rövidítéseket használjuk: másodperc = s,

perc = m, óra = h, nap = d, év = a; az 5.6. ábrán a vonalak

jelölésében az első szám az energiát /keV-ben/ jelenti, az áb-

ra alsó részén található A a, A b és A Q jelölés pedig a megfele-

lő csúcs-amplitudót./ Két alapvető tulajdonság jellemzi ezeket

a spektrumokat: a/ a relatív csúcs-intenzitás és a háttér na-

gyon gyorsan változik; ez utóbbi nehézségeket okoz a csúcste-
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rület kiértékelésénél; b/ minden egyes csúcs komplex, ezért a

hozamok meghatározása bomlásgörbék mérése és analízise nélkül

lehetetlen. Vannak problémák, amelyek a bomlásgörbék seoitsé-

gével sem oldhatók meg. Ilyen pl. az az eset, amikor a komplex

túl sok komponenst tartalmaz /I. a 452-467 keV-es tartományt/

vagy amikor a komponensek száma és/vaoy felezési ideje ismeret-

len /a kiértékelés során ilyennek bizonyult a 434 keV-es komp-

lex/.

Az 1. mérés spektrumait ELI clones ten, a KFKI ICT-1905 típu-

sú számítógépén, a SIRIUS programrendszer 'j<NP72j felhasználá-

sával értékeltük ki. A programrendszer használata során szer-

zett tapasztalatainkról Germán Endre egyetemi doktori disszer-

tációjában LGer74] részletes összefoglalót készített, ezért

itt ezek ismertetésétől eltekintünk.

A 2. mérés spektrumaxt grafikus módszerrel értékeltük ki.

Ennek az a magyarázata, hogy a 2, mérésben mért hassdási spek-

trumok, különösen pedig a koraiak /l. pl. az 5.5, ábrát/ kiér-

tékelésére képes gépi program Debrecenben nem állt rendelkezé-

sünkre. Az irodalomban leirt grafikus-numerikus módszereket

azonban nem az ennyire bonyolult spektrumok kiértékelésére

dolgozták ki. A megoldás teljesen önálló kutatómunka eredmé-

nyeként született meg,

A módszer alapgondolatát az 5,7. ábra segítségével ismer-

tetjük. A 350. csatorna körüli komplex csúcsban, a nyíllal

megjelölt csatornában található a bennünket érdeklő 191,0 keV-

-es vonalhoz tartozó csúcs maximuma. Tételezzük fel, hogy e

csúcs tartományában a háttér valódi menetét az ábrán látható

2 egyenes közül a középső közelíti meg optimálisan, dói látha-

tó, hogy a 191 keV-es csúcs, amely összesen mintegy 20 csator-

r.át foglal el, mindkét oldalán szennyezett, ezért területének

egzakt meghatározása csak a szomszédos csúcsok szennyező ha-

tásának figyelembe vételével történhet, ami "kézi" szárnitás-

sal rendkívül fáradságos és hosszadalmas müvelet. Ha azonban

megelégszünk a feladat közelítő megoldásával, gyorsan célhoz

érhetünk. Az 5,7. ábrán besatirozott, a "191 keV-es" csatorná-

ra szimmetrikus 7-csatornás részterület pl. sokkal kevésbé

szennyezett, mint a 20-csatornás teljes terület, ugyanakkor
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5,7, ábra. Korcplax
csúcs valamely kocponanse
területének kiszámítása 2
részterületek módszerével;
a háttér rekonstruálása a
minimumok módszerével.

CSATORNASZÍn

lehetőséget ad a teljes csúcsterület visszaállítására, ha is-

merjük a két terület arányát. Ez az arány adott spektrométer-

nél és konverziós erősítésnél a csatornaszám és az energia

függvénye; e kétváltozós függvényt kísérletileg, a standard
pp R

források és a Ra forrás spektrumában lévő tiszta csúcsok

segítségével határozhatjuk meg. Az 5.S. ábrán a 2. spektromé-

terrel mért "terület/részterület" értékeket látjuk az E, ener-

gia ás az "energia-csaíorná"-ra szimmetrikus, összesen x-csa-

tornás részterület-intervallum függvényében. Az energiafüggést

leíró görbék bármely x értéknél 3 egyenessel közelíthetők; x

növekedésével bármely E~ energiánál az x-csatornás részterüle-

tek /";c-csatornás amplitúdók"/ kezdetben gyorsan, majd egyre

lassabban konvergálnak a teljes területhez.

A numerikus és normált formában előállított standard

csúcs-alakok a terület-visszaállitást tetszőleges helyen szá-

molt részterületből is lehetővé teszik. Az aszimmetrikus rész-
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területek módszerét célszerű használni a szimmetrikus részterü-

letek kis szennyezéseinek korrigálására és pl. olyan csúcsok

területének a visszaállítására, amelyek csak az egyik oldalukon

szennyezettek /az 5.7. ábrán ilyen pl. a 275. és a 4-00. csator-

na körüli csúcs/. A részterületek módszerének hibája függ a

csúcsterület visszaállítására fölhasznált részterület helyétől

és szélességétől /az utóbbira 1. pl. az 5.8. ábra görbéin fel-

tüntetett "ó-ős hibákat/; a kapott csúcsterület hibája tehát a

statisztikus-, a háttér-meghatározásból és -levonásból, vala-

mint a módszer alkalmazásából származó hiba eredője.

A részterületek módszere kiállta a gyakorlat próbáját.

Egyszerűsége és igénytelensége folytán kisebb számitógépekre

is programozható, s ezáltal az igen bonyolult v* -spektrumok

off-line gépi kiértékelésének is megbizható módszere lehet.

5.8. ábra. Az x-csator-
nás szimmetrikus részterüle-
tekhez tartozó "terület/rész-
terület" értékek az Ey ener-
gia függvényében /2. spektro-
méter/.

A standard csúcsok és a hasadási spektrumok tiszta csú-

csainak területét az eriergia-csatornától számitott -3(f széles-

ségű csatornaszám-intervallumban lévő impulzusszámok összegezé-

sével és a megfelelő háttér levonásával számitottuk ki: C =

= Fl,7KM/2,35. A csúcs alatti háttér meghatározása részben meg-

állapodás kérdése. Mi pl, mindig egyenessel közelitettük a

hátteret; az egyenest az energia-csatornától balra a /S-5/CT,

jobbra a /3-4/O" csatornaszám-tartományban lévő impulzusszá-

mok becsült átlagán át fektettük. Ez a háttér-konvenció figye-

lembe veszi a standard csúcsok ismert "lépcső"-jét, s egyben
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kompatibilis azzal a háttér-meghatározási eljárással, arr.it a

hasadási spektrumok bonyolult, komplex csúcsokkal teli tarto-

mányainak kiértékelésénél alkalmaztunk.

A hasadási /és a standard/ spektrumokat az V.3.1. fejezet-

ben ismertetett FEVALA programmal készítettük elő a kiértéke-

lésre. A simított spektrumokból néhány alkalmasan megválasz-

tottat nagyméretű mm-papirra, 1 nm/csatorna nagyítással a tel-

jes energiaintervallumban felrajzoltunk, A FEVALA által szá-

molt csúcs-helyek, valamint az energia-hitelesítési főegyenes

'''• és nonlinearitási polinom /I. V.3.1. fejezetben/ segítségével

meghatároztuk a kiértékelhető csúcsok energiáját, s az irodal-

:; tni adatokkal való összehasonlítás alapján első közelítésben

azonosítottuk a megfelelő hasadási termékeket. E néhány s?ekt-

l rum birtokában képet alkothattunk a kiértékelés lehetősécei-

•; ről, a háttér általános és lokális alakjáról, a csúcsok időbe-

i li változásairól, stb. A grafikus ábrázolás alapvető- célja

j azonban az volt, hogy a vizsgálandó csúcs tartományában segit-

•. se elő a háttér meghatározását és a "tiszta" részterület kije-

"' lölését. Ezért a többi spektrumból csak a feltétlenül szüksé-

; ges részleteket rajzoltuk fel.
:' A hasadási spektrumokon történő területszámitás legnehe-

\ zebb problémája a háttér rekonstrukciója. Különösen nehéz a

helyzet a korai és/vagy a nem kielégítő feloldással felvett

spektrumoknál. A probléma alapos tanulmányozása után mi az un.

í minimumok módszerével dolgoztunk. E módszer lényege: a vizsgá-

;í landó és általában szűk /20-30 keV-es/ energiatartonány foly-

| ionos hátterének meghatározása a tartomány két oldalán lévő

j közeli minimumokon át húzott egyenessel történik, ha ezen mi-

íj nimunok jól illeszkednek a spektrum-minimumok szélesebb tar-

:•; tományban mutatkozó rienetóre; ha az illeszkedés rossz, a ti-

| volabbi minimumokat is figyelembe kell venni. A spefctrum-tai-
í

I nirajnok általános menetének becslésekor az intenzív csúcsok

} Compton-éleinek erős perturbáló hatásával feltétlenül számol-

1 nunic kell.
-i

Mivel a háttér-meghatározáshoz számításba jövő minimumok

nom egyenlő értékűek, válogatni kell közöttük. A válogatás

kvantitatív kritériumait azonban nem sikerült megfogalmaznunk.

í



119

A minimumok módszerének ez a legnagyobb hiányossága, s ezért

nincs mindmáig egyértelmű elképzelésünk a módszer gépesítésé-

re. Nézzük pl. az 5.7. ábrán látható 191 keV-es csúcs háttér-

-meghatározásának kérdését. A bal oldalon a helyzet egyértel-

mű: a legközelebbi minimum szélessége p csatorna/ garantálja,

hogy a hóttér valahol itt húzódik. A jobb oldalon válúsztácro
van szükség. Az 1. minimum nen elég széles és mély, ezért ki-

zárható. Választhatjuk viszont akár e 2, minimumot /feltétele-

sen ezt tettük az 5.7. ábrán/, akár a 3. és A. minimumot. A

legcélszerűbb azonban mindkét lehetőség figyelembe vétele, az-

az a két egyenes által adott háttér-értékek átlagolása. Mivel

a minimumok helye és szerkezete az időben változik, feltéte-

lezhető, hogy a bomlásgörbe-nérés a háttér-meghatározás szisz-

tematikus hibáit részben kompenzálja,

A háttér grafikus meghatározása és a "tiszta" részterü-

let vizuális kijelölése után a területszámitás a FEVALA által

kiirt simitott spektrumból "kézi" számítással történt, A komp-

lex csúcsok kiértékelésénél gyakran a teljes csúcsterületet

határoztuk meg, az egyes komponenseket pedig a komplex bomlás-

görbe gépi dekomponálása révén származtattuk /komplex-bomlás-

görbe módszer/. Ezt a megoldást akkor részesítettük eló'nyben

a részterületek módszerével szemben, amikor az interferáló

csúcsok túl közel estek egymáshoz, felezési idejük azonban je-

lentősen különbözött egymástól,

A 3, mérés spektrumait ugyancsak grafikus-numerikus mód-

szerrel értékeltük ki. A háttér rekonstrukciójára a minimumok,

a komplex csúcsok komponensei területének meghatározására pe-

dig a részterületek módszerét használtuk; a komplex-bomlásgör-

be módszer alkalmazására ebben a mérésben nem került sor,

V. 6, Bomlásciörbék és dekomponálásuk; a hozamok számítása

a kezdeti intenzitásokból

Az azonos csúcshoz tartozó, különböző hülési és rr.árési

idejű csúcsterületeket /5.19/ szerint korrigáltuk a számlálá-

si veszteségekre. Ha a mérések különböző forrás-detektor tá-

volságnál, esetleg különböző besugárzásban /2. besugárzás-mé-

rés/ történtek, akkor a korrigált csúcsterületeket egyetlen
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spektrummérési geometriára és besugárzásra /egyetlen £ hatás-

fokra és (j) fiuxussürüsógre/ kell még normálni. A korrigált és

normált csúcsterületek /impulzusszánok/ már alkalmasak a bomlás-

görbe-analizisre.

A T]_/2 ̂ 5 p e r c íelszési-idő tartományban, amelynek tanul-

mányozásával e munkában foglalkozni kívántunk, megbízható iro-

dalmi adatok álltak rendelkezésünkre a hasadási termékek fele-

zési idejét és az általuk emittált £-kvantumok E* energiáit

illetően, amint erre az V.2. fejezetben már rámutattunk. Termé-

szetes tehát, hogy a bomlásgörbe-analizis céljául csak a "kez-

deti intenzitás"-ok meghatározását tűztük ki; a csúcsterület

energia-intervallumához tartozó vonalak számát és felezési ide-

jét az irodalomból vettük. /Ha ez utóbbiakat is ismeretlenek-

nek tételezzük fel, a legkisebb négyzetek módszerének alkalma-

zásánál nonlineáris egyenletrendszerhez jutunk; ennek egyértel-

mű és pontos megoldása nagy számú és igen pontos mérési adatot

igényel./

A bomlásgörbék dekomponálására a Nagy Sándor által a KLTE

ODRA 1013 számitógépére MOSZT-F nyelven irt programot használ-

tuk. A program az egyszerű vagy komplex bomlásgörbe illeszté-

sét a súlyozott legkisebb négyzetek módszerével végzi; részle-

tes leirása a szerző egyetemi doktori disszertációjában j_Kac70J

található. A fontosabb kezdő paraméterek: a komponensek száma

és a megfelelő felezési idők, a háttér értéke /lehet szabad

paraméter is/, az összetartozó hülési és valódi mérési idők, a

korrigált és normált impulzusszámok, valamint ezek standard

hibája. A program által számolt főbb kimenő adatok: a komponen-

sek kezdeti intenzitása és a háttér /ha szabad paraméter volt/,

ezek hibája, a számított ill. a "mért" /pontosabban a korri-

gált ás normált/ im;"ulzusszámok különbsége, a korrelációs

koefficiensek értéke, a szabadsági fokok száma és a % -érték.

Ez utóbbi hasznos információt ad az illesztés jóságára vonat-

kozóan a megfelelő szabadsági fokú 'jL -eloszlás szignifikancia-

-korlátaival való összehasonlítás révén. A számitott-"mért" im-

pulzusszám-különbségek szintén sokat elárulnak az illesztés

jóságáról ill. a kezdő paraméterek megválasztásának helyessé-

géről. A legtipikusabb hibák a paraméterek megválasztásában:
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a/ a valóságban több komponens van jelen a komplex csúcs-

ban, mint amennyivel az irodalmi adatok alapján számolunk;

b/ valamely komponens járulékát túlbecsüljük, hatása a

valóságban elhanyagolható;

c/ hibásan értékelt, ezért erősen kiszóró "ráért" impul-

zusszám /ok/;

d/ irreálisan nagy vagy kicsi a "mért" impulzusszámok

standard hibája;

e/ a komponensek száma túl sok a rendelkezésre álló méré-

si pontok számához kcpest.

A b / , c/ és d/ esetben a kezdő paraméterek szükséges és

megengedett megváltoztatása ill. pontositása után általában

javítható az illesztés. Az a/ esetben a kezdő paraméterek pon-

tositására az adott pillanatban nincs lehetőség, az e/ esetben

pedig egyedül az új és pontosabb mérés segithet. Előfordul te-

hát, hogy egy adott méréssorozatból sikerül ugyan valamely

i koíDplex csúcs területét az idő függvényében pontosan meghatá-

rozni , a komplex bomlásgörbe dekomponálásáról azonban le kell

; mondani, A 2. mérésben nem egy ilyen esettel találkoztunk;

', még több volt azonban azoknak az eseteknek a száma, amikor a

I• komponensek túl nagy száma vagy a háttér-meghatározás nehézsé-

; •• gei miatt kisérletet sem tettünk a komplex csúcs kiértékelésé-

i : r e.
;.. Nézzük meg, milyen típusú bomlásgörbékkel találkozhatunk

\\ a hasadási termékek együttes £-spektrumának vizsgálatakor és

'•] milyen hozamokat származtathatunk a különböző tipusú bomiás-

'] görbék dekomponálása eredményeként kapott kezdeti intenzitá-

\ sokból. Használjuk az V. 1. fejezetben bevezetett jelöléseket.

j Ha tiszta csúccsal van dolgunk, akkor ez általában egyetlen

:\ izobár lánc valamely /többnyire az R^ vagy Ro/ terméke által

.! emittált v-kvantumoktól ered, s a "csúcs-intenzitás" időbeli

I változása egy- vagy kétkomponensű bomlásgörbét ad, ha teije-

| sédnek azok a feltételek, amelyeket az /5.5/ és /5.6/ össze-

függések levezetésénél kimondtunk. Tételezzük fel, hogy a kér-

déses tiszta csúcs az R-j_ termékhez tartozik és ^ i ^ ^ * Ekkor

az /5.5/ egyenlet jobb oldalár, a második tag elhanyagolhétó,

az /5.6/ első egyenletének jobb oldalán pedig a \ / ^ P 1
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tényező kiemelkedő a zárójelből /ui. általában Y„ » x, /• átren-

dezéssel és /5.7/ figyelembe vételével kapjuk:

ahol Y^ = Y2_-i-tj1 és t*(C)» R! (0)A"C , a "aért" impulzusszáinok
egykomponensü, 'Aj bornlásállandójú bonlásgörbéjének illeszté-

séből kapott kezdeti intenzitás. Hasonló módon látható be,

hogy haA,,;^>Az, akkor a bcmlásgörbe ugyancsak egykonponensü,

de A^ bomlásállandójú, s az illesztésből kapott t*(0) kezde-

ti intenzitás segítségével az R 2 termék kumulativ hozama szá-

mitható ki:

Az 1, mérésben kapott egykomponensü bomlásgörbéket muta-

tunk be az 5.9. és az 5.12. /b. és c./ ábrákon. Az ábrákon

feltüntettük a "mért" intenzitás-értékeket, az illesztett

bomlásgörbét, az R, terméket és felezési idejét, az Ev, ener-

giát, a program által számolt kezdeti intenzitást és annak

hibáját; 'A 1^
>A i esetén feltüntettük még az R ? terméket és

felezési idejét /aláhúzva/, ezzel is hangsúlyozva, hogy ilyen-

kor az R, termék r -sugárzása bizonyos idő eltelte után "A^

bomlásállandóval bomlik, A spektrummérések elején a sornyom-

tató meghibásodott, emiatt a besugárzást követő 7-13 óra kö-

zött nincs egyetlen "mért" intenzitás-értékünk sem /l. 5,9.a.

,i és 5.12. b, ábrát/. A korai intenzitás-értékeket általában nem

\ vettük be az illesztésbe, ezért nem is tüntettük fel őket az

.] ábrákon; kivételt képez a Rh bomlásgörbéje az 5.12. c. áb-

3 rán, ahol az illesztés az első 6 mérési pont elhagyásával

\ történt. A pontatlan és/vagy szennyezett korai mérések elha-

| gyása az itt bemutatott esetekben csak növelte a kezdeti in-

I venzitások pontosságát.

Ha %< és 'A., összemérhető, akkor a tiszta csúcs is két-

kcr.iponensü bomlásgörbét sd, mert az /5.5/ egyenletben sem az

első, sem a második tag nem hanyagolható el. Az /5.6/ egyenle-

tekből nyilvánvaló, hogy ha ^ < A z , akkor ̂  (0) > 0 és l^(0)< 0 ,
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<6£n- !227h

; „ - 22970 ••lOOcpt

O 20 30 <0 Í0 60 70 80 SO 100 HO 120 130 «0 150

5.9. ábra. Egy-
komponanoü bonlás-
görbék /I. besu-

:o' gárzás-mérés/.

ha pedig ^ ^ > ^ ^ . akkor i*(0)< C és Lj(ű)>0, azaz felaktivá-

lódasi jellegű komplex bomiásgörbét kapunk, s a felaktiválódás

nindig a rövidebb felezési idő szerint történik. A dekonponált

kezdeti intenzitások és az /5.6/ egyenletek felhasználásával

az R, termék független hozamát az alábbi összefüggésből szá-

mithatjuk ki:

r C(Ö) /5.32/

Az R 2 termék kumulatív hozamát az /5.31/, az

YY
termékét pe-

dig az Y^Y^+V, kifejezésből kapjuk. A hozamok véletlen stan-

dard hibáját az'n. a (j? , az £^ és £ s valamint az i,(0) ill.

Í\Ö) mennyiségek véletlen standard hibájából számítottuk a

hibaterjedési törvény szerint; az /5.32/ tipusú hozamoknál fi-

gyelembe vettük a korreláltság mértékét is a program által

számolt korrelációs koefficiensek segítségével,

A felaktiválódasi jellegű komplex bomlásgőrbókből tehát

az Y, v es hozamok határozhatók meg; az -y független
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hozamok meghatározására ezt a módszert tudomásunk szerint nég

senki sem használta az irodaionban. A módszert már az 1. mérés-

ben kipróbáltuk és ellenőriztük /a 1 3 5I- l 3 5Xe páros bomlásának

mérésével/, szélesebb körű alkalmazására azonban a 2. elérésben

kerítettünk sort. A 2. mérésben kapott felaktiválódási jellegű

koii.plex bomlásgörbékből mutatunk be 3 példát az 5.10. éo az

/„ • (- /, 713 2 0,052) • lo'cph

I, • (IMS* 0,037) • to'cph

\ 1

I0Ő [h]

5.10. ábra. Felaktiválódási komplex bomlásgörbók /2, be-
sugárzás-mérés/; a felső görbéből a 1-134, az alsóból a Xe-135
független hozama határozható meg /többek között/.
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5.11. ábrán. Ezeken egyetlen új jelölést látunk, az illesztő

program által számolt háttér-intenzitást, ar:,ely általában leg-

alább két nagyságrenddel kisebb volt a kezdeti intenzitásoknál.

Az 5.11. ábra jobb felső részében egy a spektrumon tisztának

látszó, valójában azonban két különböző tömegszámú termék egy-

mástól független bomlásához tartozó komplex csúcs bomlásgörbé-

jét látjuk. Figyelembe véve a felezési időket, az 5.11. ábrán

_ 200

má[m]

5,11. ábra, Felaktiválódási és egyszerű, kótkomponsnsü
komplex bomlásgörbe /2. besugárzás-mérés/.
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bemutatott két, különböző jellegű konplex bonlásgörbe sikeres

kimérését: és dekomponálását egész munkánk legértékesebb eredmé-

nyei között tartjuk számon.

Ha a csúcs szemmel láthatóan komplex, akkor általában kát

vagy több izobár lánc termékeivel van dolgunk, s ezek mindegyi-

kére külön-külön érvényes tviindaz, arait az előbbiekben egyetlen

láncra vonatkozósan elmondtunk. Ezért egy ilyen komplex csúcs

intenzitásának időbeli változása igen bonyolult is lehet, ami

megneheziti az egyértelmű dekomponálást. Az 5.12.a. ábrán egy

-10'

'"u-za-a'a

-10*

25 SO 75 I0O 125 150
•ff

5,12. ábra. Eayszerü, 2-komponensü komplex bomlásgörbe^
A-., áb'ra/'és egykomponensu bomlásgörbék /b. és c. ábra/ az 1.
mérésből.
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az 1. mérésben mért egyszerű, egyértelműen dskcir.ponáLr v.tó, 3

ko/wponensü kcnplex bonlásQörbét mutatunk be. Az első rr.&r&oi

pontokat a 65 órás komponens 6 órával történő, a pontos dekon-

ponálást megnehezítő felaktiválóciása miatt hagytuk el az il-

lesztésnél.
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VI. EREDMÉNYEK ÉS DISZKUSSZ1C3UX

Az 1. , 2. ús 3. méréssorozatban r.őrt kumulatív hozamokat

a VI,1. táblázat 5., 6. és 7. oszlopában foglaltuk össze. A

táblázat 1. oszlopában azok a termékek vannak feltüntetve,

amelyeknek a kuaulativ hozcv-át mértük; ha a Icányolom v̂o,'...-

lát használtuk a hozammérésre, ekkor zárójelben ezt a terméket-

is feltüntettük. A táblázat 2. , 3. és 4. oszlopában rendre a

felezési-idő, az E,s és az Iv> értókek találhatók, A felezési

időket a Cch.M72] > az ^ energiákat a [so.vi74J rr.unkábói vettük;

az abszolút I.» intenzitás-értékeket a táblázat végén fölso-

rolt, a 4, oszlopban A,3,...,F betüvol röviditett f-iuűkikból

válogattuk az V, 2, fejezetben icir.críctetí elvek szerint. /A
93

Sr esetében non találtunk az ircdclombsn abszolút i.-rcenzi-
tás-adatokat. Felhasználva az "'"Y ir.ért kunulativ hozamát, a
go

Sr 590,9 keV-es vonalának abszolút intenzitására 61-8

gscma/lOO /i-bonlás értéket kapunk,/ A táblázat 8. oszlopában

az ajánlott kuraulativ hozamokat találjuk; ezek a /4,2/ össze-

függés szerinti súlyozott átlagok az adott termékre vonatkozó

valamennyi mért hozam figyelsrabs vételével, A OíiTe esetében

a különböző y -vonalak segitcégével mért hozamokat az egyes

nérécsorozatokra külön is átlagoltuk, ezeket a súlyozott átla-

gokat az 5, , 6, és 7, oszlopban tüntettük fel; a 8, oszlopban

itt is a súlyozott "nagy áilag"-ot találjuk. Bizonyos hozamok,

többük között a 8. oszlopban aláhúzott ajánlott íömsghozamok

származtatásához felhasználtuk a Maek-Rider konpilációban

!>;2R74j közölt r.egfeielő elágazási-arányokat /SR és * jelölés

ez 1. ill. 8. oszlopban/ és töltésciszperzié-függvényeket /CD

jelölés az 1, oszlopban/. A VI. 1. táblázatban közölt cinden

mérési hiba 63 % konfidenciájú standard hiba; a hozamok hibú-

ja nem tartalmazza a felezési idő és az abszolút ^ -intenzi-

tác, valamint az abszolút fluxuseürüscci-riérés /3 %-oe/ szisz-

tematikus hibáját,,

A VI.1. táblázatból kiüOnik, hogy összesen 65 y -vonalat

értékeltünk ki, ezek közül 7 vonalat mindhárom és 24 vonalat

legalább kát méréssorozatban. A több méréssorozatban is kiér-

tékelt hozamok az esetek döntő többségében £ hibahatárokon
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belül egyesnek egymással. A jó reprodukálhatóság értékét r.övc-

li az a körülmény, hogy a három független besugárzás ús r.\.. .--1:.

kísérleti és kiértékelési feltételei /sinta-vastsgság, neutron

fiuxussürüség és fluens, a spektrométer energia-feloldása, te-

rületszárnitási módszer, stb. / különbözőek voltak. A táblázat-

ból az is látszik, hogy 37 különböző izobár láncon öcszscor. 47

termék kumulatív hozamát határoztak e.ec. Ezek közül sgy termék

hozamát 6, két termékéi 4, három terméké v: 3 és hét termékét 2

\̂ -vonal segítségével sikerült kiértékelnünk. AT- !, 9>1CO perc

felezési idejű termékek esetén a több \*-vonallal mért hoza-

mok pontossága már majdnem eléri a klasszikus tömegspeiítromat-

riai módszerrel mert hozamok pontosságát /l. pl. a 95Zr,° Zr,
99 127 132 135

Mo, Sb, Te ós a I termékek hozamát/. Különösen ponto-

san mérhető a direkt Ge/Li/-i7iódszerrsl a Te kumulatív hoza-

ma, ezért a módszer "féldirekt" változatánál /III.3. fejezet/

indokolt lenne a Ko vagy a 3a hozaaa helyett 2 ^^ Te ho-

zamat használni standardként. A * Ba /és a "" Sr/ egyébként is

azon termékek közé tartozik, amelyeknél a különböző ^-vonalak-

kal mért hozamok között jelentős szisztematikus eltérések ta-

paszí£ihatók; az eltérések oka valószínűleg az I,. értékek pon-

tatlan ismerete.

Ha a mért 47 kumulatív hozam relatív hibáit együtt te-

kintjük, akkor ezek 70 %-a kisebb ciínt 5 %, 20 %-a 5-10 Sí <ís

a hibák mindössze 10 5o-a nagyobb mint 10 %, Ezek az eredményük

azt mutatják, hogy a nagy és közepes kumulatív hozások

/CY SÍ %/ tartományában a direkt Ge/Li/-módszer pontossága

/és reprodukálhatósága/ már ma tulszárnyalia a konvencionális

ratíiokótniai módszer pontosságát /és reprodukálhatóságát/.

Az 23SU/n-, . ,f/ reakcióban az alábbi 9 hasadási termék

kumulativ hozamát r.ekűnk sikerült először meghatározni:
3 32se. S 9Rb, I C iTc 4

1 0 4Tc, l 2 5Sb, 1 3 lGb, 1 3 19Te, 1 3 4Te és l 4 3Ce;

a " 2 5Sb kivételével ezek a termékek mind rövid felezési ide-

jűek /T,/9=Í42 ain/. További 9 termék /
8 9Kr. 1 0 1Mo, l 0 SRu,

l 2 9 R 1Te, 1 3 4 m*3 I fl37 C S j133 X e j133 C s á s l44 C e / k u n u l a t i v h o .

2?p'.át \N -spektrometriai módszerrel sni mértük meg először; a

e kivételávsl ezek a termékek részben rövid /T-, ,2s4 52,6

részben hosszú / T 2 / 2 ̂ 284,4 nap/ felezési idejűek. Sike-



VI, 1. tábládat, Mórt és ajánlott kunuJotiv és tcncghozainok ez.

l-lassüáoi ten. ék

So-S3g

Kr-S5m
A-.85

Kr~87
A=87

Kt"-83
A=38 /CD/

Kr-89

Rb-39
A=S9 /CD/

Sr-91
Sr-91

Sr- 91 /Y~9lm/

Felezési idő

22,5 in 356,6 68,6 B

4,48 h 1G1,3 76,1 C

76,0 in 402,7 48,3 C

2,80 h 196,1 27,2 F

3,16 m 220,9 25,0 D

15,2 m 1031,9 64,1 C

9,48 h 653,0 11,1 B
749,8 23,1 B
1024,3 33,4 B

/49,7 m/- 555,6 L>5,8 B

3,66 40
3.36 59
4.37 23
3,34 18

T-29,25 h T-5 m

0,260 52

1,023 45

1,891 83

1,826 70

3,07 64

2,81 14

hosadóoban

r=l,25 h

2,71 h 1?33,9 D0,0 B 3,52 19 3,88 12

N^-5,6-10.10

Ajánlott

hozanok

A-/

4,39 34
4,38 15 4,22 15

3,76 12

0,260 52

1,023 46

1,891 83
1^891 H3

1,826 70

l.,82Ü 70

3.07 Cl

2,81 14
2,03 14

3,98 16

3,78 10
3,78 10

0)

o
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VI.1. táblázat /folytatás/
1

I-l34m+g
I-134m+g
A=134 /CD/

1-135
1-135 /Xe-I35g/

Xe-135m+g
A=135

Cs-137
Cs-137/Ba-I37m/
A=137

Xe-138
Xe-138/Cs-138g/

Cs-138g /CD/
A=138 /CD/

Ba-139
A=139

Ba-140
Ba-140 /La-140/
Ba-140 /La-140/
Ba-140 /LP-140/

La-140 /CD/
As 140

6
/9

30
/2

14
/32

83

12
/40

2

,585
.17

.1

.55

.2

.2

.3

.79

.23

h
h/

a
m/

m
m/

m

d
h/

3

847,0
884,1

1260,5
249.7

249,7

661,6

1435,7

1435,7

165,8

537,3
815,8
1596,2
487,0

487,0

4

95,4
65,3

28.6
90,3

90,3

85,0

75,0

75,0

21.8

24,0
22,3
95,3
46,0

46,0

B
B

B
B

B

A

C

c

B

E
B
A
B

B

5

6,43

5,25
5,04

5,34

4,81
4,89
4,32
4.39

4,44

84

29
29

30

29
27
22
24

32

6

5,85
5,89

5,48
5,36

5,68

4.26

4.51

5,13

18
96

22
22

22

44

23

25

5

5

4
4

4

7

.14

.21

.71

.79

.46

27

36

13
14

13

8

5,89
5,95

5,29

5.58
5,58

5,21
5,21

4,26

4,53
4,61

5,13
5.13

4,62

4,63
4,63

16
16

11

15
15

36
36

44

22
22

25
25

7

7
7



VI. 1. táblázat
1

Ce-141
A=141

La-142
A=142

Ce-143
A«l43

Ce-144
A=144

Ce-146
A=146 /CD/

Nd-147
A=147

Nd-149
A=149

/folytatás/
2

32.53

92.4

33.0

284.4

14.2

10,99

1,73

d

m

h

d

m

d

h

3

145,4

641,2

293,2

133.5

218.3

531.0

211.3

48

47

42

10

21

13

23

4

.0

.5

.6

,7

.4

.1

.0

5

B 4,46 30

C

B 3,60 19

A

D

E

C

6

4,19

3,98

1.919

1,290

14

17

234

137

7

4,36

3.88

3,39

2,3O

16

12

22

10

8

4,38
4.38

4,19
4.19

3,85
3,85

3,39
3.39

1,919
1.925

2,30
2.30

1,290
1,290

14
14

14
14

9
9

22
22

234
235

10
10

137
137

A hozam számításához felhasználtuk a Meek és Rider kompilációjában ^MeR74j közölt elágazá-

si arányt /BR és + jelölés/ ill. töltésdiszperziót /CD jelölés/.

A - [HeG73] , B - j>JDS7«3, C - [BoM74~]. D - [byB73] , E - [Gu+693 . F - £ B 1 + 7 4 ] ; az ABC-sor-
rend egyben prioritási sorrend is volt az I*. értékek válogatásánál /V.2. fejezet/.

s - másodperc, m - perc, h - óra, d - nap, a - év; a felezési időket a [cbN72}-b5l vettük.

A hibák rövlditóse: 3,85^0,03 = 3,85 9 ; a hozamok standard hibája nem tartalmazza az ab-

szolút fluxussörüség-mórés -3 %-os szisztematikus, továbbá a felezési idő és I* hibáját.

cn
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rült tehát bebizonyítanunk, hogy a y-spektrometriai módszer
lehetőségei mind az 1 óránál rövidebb, mind a 100 napnál hosz-
szabb felezési idejű termékek tanulmányozásában jelentősen bő-
vithetők; a tanulmányozott termékek közül a legrövidebb kb.
3 perc, a leghosszabb kb. 30 óv felezési idővel rendelkezett.
Mindehhez lényegében csupán két független besugárzásra volt
szükség.

A legkisebb mórt parciális hasadási keresztmetszet /ho-
zam/ 3 mb, a legnagyobb 70 mb körüli; tapasztalataink alap-
ján nem elképzelhetetlen a direkt Ge/Li/ módszerrel olyan par-
ciális hasadások tanulmányozása sem, amelyeknek 1 mb a hatás-
keresztmetszete, A VI,1, táblázatban szereplő 37 ajánlott tö-
meghozam /Y/A// összege a teljes hasadási keresztmetszet
mintegy 2/3 részét teszi ki,

149
y 37 mért Y/A/ * 130,2 %.
A-83

ami szintén jól demonstrálja a direkt Ge/Li/ módszer hatékony-
ságát. Ennek ellenére a módszer még sok lehetőséggel rendelke-
zik, különösen a T,, 2<1 óra felezési-idő tartományban.

A VI.1, táblázatban lévő mórt és ajánlott hozamokat nem
korrigáltuk a késleltetett neutronokra, igy az ajánlott tömeg-
hozamok tömegszám szerinti eloszlása a prompt és a késlelte-
tett neutronok emissziója utáni tömegeloszlást /a továbbiak-
ban: szekunder tömegeloszlás/ adja. Ilyen jellegű a Meek és
Rider által [MeR74] , valamint az általunk JJ3RN74] kompilált
tömegeloszlás is, A szekunder tömegeloszlás a hasadásra vonat-
kozóan kevesebb információt hordoz, mint a primer tömegelosz-
lás. Ennek az az oka, hogy a V p/A'/ neutronemissziós függ-
vény /A' a neutroneraisszió előtti tömeg/, amelynek segitségó-
vel a két eloszlás egymásba transzformálható, nagyon pontatla-
nul ismert. Erre a körülményre mindig gondolni kell, valahány-
szor a szekunder tömegeloszlás tulajdonságaiból a hasadás
fizikájára vonatkozó kijelentést óhajtunk tenni. A szekunder
tömegeloszlás ismeretének gyakorlati értéke ezzel szemben na-
gyobb mint a primer tömegeloszlásó, s ez aligha igényel ma-
gyarázatot.
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Most vegyük sorra az általunk mért /és kompilált/ tömeg-
eloszlás legfontosabb jellemzőit és nézzük meg, hogy ezek alap-
ján milyen kijelentések tehetők magára az 2 3 8U/n l 4,f/ hasadás-
ra vonatkozóan,

1/ A szekunder tömeqeloszlá3 alakja, durva- és finomszer-
kezete - a parciális hasadási keresztmetszetek függése a tö-
meg-, a neutron- és a protonszámtál

1.a/ Durvaszerkezet
A 6,1* ábrán ajánlott tömeghozamaink láthatók Meek ás Ri-

der kompilációjának QieR74*] tömegeloszlásával együtt. Az egye-
zés a nehéz csúcs maximuma és a szimmetrikus hasadás tartomá-
nya kivételével jónak mondható. Mérési eredményeink szembetűnő
bal-jobb szimmetriát mutatnak, ami azt jelenti, hogy a csúcsok
a mérések hibahatárán belül tükörszimmetrikusak az Ao=117,3

— Meek-Rkkr'74

[ Saját mérés

TÖMEGSZAM

6.1. ábra. Ajánlott tömeghozamaink tömegszám szerinti el-
oszlása és a kompilált [MeR74] tömegeloszlás az U/nl4,f/ ha-
sadásra.
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tömegszámra nézve; ezt szemlélteti a 6.2. ábra, amelyen a raért

hozamok mellett a reflektáltakat is feltüntettük. Az ilyenfaj-

ta szimmetria a primer tömegeloszlásra jellemző; a V p/A'/

neutronemissziós függvény várható alakjával a szekunder tömeg-

t ménf /»?om

i reflektált hozam

Ao-117,3

Sí! 90 100 "0 , '^
TQM£GSZAM

6.2. ábra. Az 238U/nl4,f/ hasadás tömegeloszlásának a

raért /ajánlott/ és a reflektált tömeghozamok segitségével ka-

pott durvaszerkezete /l. a 6,3. ábrát isi/.

eloszlás bal-jobb szimmetriája nehezen egyeztethető össze.

Tény viszont, hogy az 2 3 8 U 14 MeV-es hasadására jelenleg

nincs mórt V /A'/ függvény, az általunk mért tömeghozamok

/és hibák/ pedig megengedik a csúcsok közelitő tükörszimmet-

riájának feltételezését. Számunkra a szimmetria szigorúsága

másodlagos kérdés; a szimmetria felhasználásával levont min-,

den következtetésünket és adatunkat közelitő jellegűnek kell

tekinteni.
A 6.2. ábrán az is látható, hogy a csúcsok alakja /durva-
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szerkezete/ jelentősen eltér az irodalomban gyakran feltétele-

zett Gauss-formától és inkább 3-3, különböző meredekségü egye-

nessel közelithető, amelyek páronként tűkörszimmetrikusak az

Ao=117,3 tömegszámra nézve. A csúcsok durvaszerkezetét leíró

egyenesek paramétereit ás a tömegeloszlás közepót variációs

eljárással becsültük meg: a tükrözést különböző tömegszáraokra

elvégezve vizsgáltuk, hogy a mórt és tükrözött pontok milyen

tömegszám-tartományokban és milyen A értékeknél illeszkednek

optimálisan egy egyenesre. A kapott eredményeket, az egyene-

sek meredekségét /A/A/=Y/A+1/-Y/A/; %/ate/, érvényességük tö-

megszám-tartományát, az adott tartományra vonatkozó, saját mé-

réseink alapján ajánlott referencia-tömeghozamot /Y/A// a

6.3. ábrán tüntettük fel a megfelelő egyenesek alatt. /A 6.3,

ábrán ChY/A/ jelölést használunk a szövegbeli Y/A/ helyett és

%/AMU-t a %/ate helyett!/ Az A<85 és az A>149,6 tömegszámok-

nál valamint az 106<A<128,6 tömegszám-tartományban a hoza-

mok eltérnek az egyenesek által jósoltaktól.

A(A)-0,23S'/./AMU
A-92-100
ChY(97)-5,íSV.

ú(A)-0,734%/AMU
A-W1-I06
CM()OS)-3.06V.

A(A)'*0,i3iV./AMU
A'65-91 A-IU-U9

ChY(W)'1.89V. ChY(í(()-i4SV.

TÖMEGSZÁM
m

U

i mért hozam
• reflektált hozam

&(A)-ChY(A>i)-CHí(A)

m no
TÖMEGSZÁM

6.3. ábra. Az 2 3 8U/n 1 4.f/ hasadás tömegeloszlásának durva-

szerkezetét leiró egyenesek paraméterei /meredekség, érvényes-

ségi tartomány, referencia-tömeghozam/.
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A referencia-tömeghozamok és az egyenesek meredeksége se

gítségével becsléseket végezhetünk az A=85-1O6 és 129-149 tö-

megszám-tartományban általunk nem márt tömeghozamok értékére:

Y/86/=1.46 % Y/96/=4,92 % Y/102/=5.26 % Y/145/=3,O2 %

Y/90/=3,19 % Y/98/=5.40 % Y/l30/=3,35 % Y/148/=1.71 %

Y/94/=4,45 % Y/100/=5,87 % Y/l36/=5,53 %

Az As96, 98, 100, 130 és 148 tömegszámoknál semmiféle mért ho

zamadat nem található az irodalomban; igy ezeknél még a be-

csült tömeghozamok is értékesek. A 11 interpolálással becsült

tömeghozam összege 44,1 %; a mórt és interpolált tömeghozarook

száma tehát 48, összegük pedig:

149

y 37 mért és 11 interpolált Y/A/ = 174,3 %,

A=83

ami a teljes hasadási keresztmetszet 87,2 %-a. Ha az általunk

mért és becsült hozamokat a szárnyakon és a völgyben kiegé-

szitjük saját kompilációnk JJDRN74] ill. a legfrissebb mérések

[Bl+74,Ad+75,Ra+763 hozamadataival, akkor az igy nyert "majd-

nem kísérleti" tömegeloszlás hozamaira az alábbi összegeket

kapjuk:

117,3 165 165

A=71 A=117,3

Ezek az eredmények az általunk mért /és becsült/ hozamértékek

helyességét is igazolni látszanak.

A "majdnem kisórleti" szekunder tömegeloszlás durvaszer-

kezetót megpróbáltuk az irodalomban szokásos módon, 3 azonos

fólértókszólessógü Gauss-függvény összegeként leirni; az il-

lesztést a SIRIUS programrendszer [KNP72J felhasználásával vé-

geztük. Ezzel a módszerrel a csúcsok maximuma és belső ága va-

lamint a szimmetrikus hasadás tartományában minden fálérték-

szélességnél rossz volt az illeszkedés.

Dóval eredményesebbnek bizonyult a Musgrove és munkatár-

sai által ajánlott módszer, a szekunder tömegeloszlás durva-

szerkezetének 5 Gauss-függvény összegével való leiráss [MCT74].

Legújabban Cook és munkatársai végeztek hasonló száraitásokat

több hasadó magra és neutronenergiára [b R T 7 e0í a z 5 Gauss-
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-függvény közül 2-2 a csúcsok és a szárnyak /az aszimmetrikus

hasadás/, 1 pedig a völgy /a szimmetrikus hasadás/ tartományá-

nak a leirására szolgál.

A szükséges illesztő program hiányában nem próbálhattuk

ki a módszert a "majdnem kisérleti" tömegeloszlás leirására.

A Cook és munkatársai [CRT76] által a Meek-Rider féle kompi-

Iáit tömegeloszlás []MeR74[] illesztésekor kapott paraméterek

/a Gauss-függvények &. szórás-paramétere, W. súlya és maximu-

mának A i helye; i = l,2,..,,5/ felhasználásával azonban lehető-

ségünk volt a módszer ellenőrzésére. Miután a völgyben a

"majdnem kisérleti" tömegeloszlás jelentősen eltér a Meek-Ri-

der félétől, az ellenőrzéshez a saját mért és interpolált ho-

zamadatokat a Meek-Rider féle adatokkal egészitettük ki. Az

ellenőrző számolás eredményét a 6.4. ábrán tüntettük fel.

70

6 -

80 90

SAJÁT MÉRÉS
SAJÁT INTERPOLÁCIÓ
MEEK-RIDER '%

TÖMEGSZÁM
130 140

6.4. ábra, A tömegeloszlás durvaszerkezetének 5 Gauss-
-függvénnyel való leirása módszerének CMCT74,CRT76J ellenőr-
zése a saját mért és interpolált valamint a Meek és Rider ál-
tal kompilált [MeR74] hozamadatok felhasználásával,

A Cook-féle paraméterek közül csupán az Aj, értékét módositot-

tuk /117,7-ről 117,3-ra/; az eredeti értékkel az illeszkedés
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lényegesen rosszabb. A 6.4. ábrán látható eredmény igazolja az

5 Gauss-függvénnyel történő közelítés jogosultságát, s az

A=85-106 és 129-149 tömegszám-tartományban összhangban van a

3-3 egyenessel való közelités módszerével is /az 2 3 8U/n,.,f/

hasadás tömegeloszlása esetében/.

Végül vizsgáljuk meg, hogy a 6.2. és 6.3. ábrán látható

durvaszerkezetből milyen következtetéseket vonhatunk le az
233

U/nl4,f/ hasadás fizikájára vonatkozóan. Az /n,f/-, /n.ní/-

és /n,2nf/-hasadás számitott részaránya [par75j alapján a hasa-

dó magok átlagos tömegszáma Á"F»238, s ugyanezt az eredményt

kapjuk a szétszakadás előtt eínittált neutronok átlagos számára

végzett becslésekből QjBB7l] is. Az 2 3 8U/P x,f/ reakció VpCA
5)

függvényére végzett mérésekből [Bi+7cG interpolációval megbe-
238 —

csülhetjük az * U/nl4,f/ reakció átlagos Vp(A) értékeit a

6,3. ábrán feltüntetett tömegszám-tartományokra; ezek a tömeg-

szám növekedésével rendre 1,4; 1,7; 2,1; 1,9; 2,2 és 2,6.

Mindenekelőtt a 6.3, ábrán látható töréspontok helye igé-

nyel magyarázatot; a nehéz csúcsnál A-,/h/=133,7 és A /h/=l43,0.

a könnyű csúcsnál A,/l/=100,9 és Ap/l/=9l,6, A töltésosztódás

és -polarizáció tapasztalati törvényei /II.4, fejezet/ alspján

nem nehéz belátni, hogy az A,/h/ töréspontnál N^=82-9-83 átme-

net történik Zh?»52 mellett; ekkor A£«íl35 és A hwA^-v ?(A^)w

*«132,8, ami kielégitően egyezik a kisérleti A^/h/=133,7 érték-

kel. Hasonlóan A,/l/-nél NÍ=64->63 átmenet és Z-^40 mellett

A 1«100,9, A2/h/-nál N£=88-*89 átmenet és Zh«*56 mellett Ah^w

^142,4 és A2/l/-nél N3=58-»'57 átmenet ás 2 ^ 3 6 mellett A-j^^

«9l,3 adódik; valamennyi becsült adat jó egyezésben van a meg-

felelő kisérleti értékkel.

Az A,/h/ és A-ĵ /1/ töréspontot jellemző nukleonszámokból

könnyű kideriteni, hogy az enyhén aszimmetrikus hasadás tarto-

mányaiban /A=129-133 és 101-106; 1. 6.3. ábra/ a hasadványok

kialakulásában az alábbi héjak kitüntetett szerepet játszanak:

N,'=80;82, Z =50;52, N'=66;64 és Z1=42;40. Az aláhúzott héjak

Wilkins és munkatársai elméleti számításai [WSC76] szerint zár-

tak, igy kvalitative érthető, hogy az enyhén aszimmetrikus tar-

tományban miért olyan gyors a parciális hasadási keresztmetsze-

tek változása a tömegszám függvényében /Í0.734 %/ate/. A négy
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töréspont nukleonszámai segítségével a közepesen aszimmetrikus

hasadás tartományaiban /A=l34-143 és 92-100/ legfontosabb héja-

kat kapjuk: N£=34;86;881 Zh=54;56, N£=62;50;5S_ és Z1=3S>;36. A

zárt héjak száma még mindig jelentős, s részben ez, részben

kedvező "eloszlásuk" okozza, hogy a parciális keresztmetszetek

változása meglehetősen lassú /+0,236 %/ate/, jóllehet az előb-

binél kétszer szélesebb tömegszám-tartományról van szó. Végül

az A2/h/ és A 2/l/ töréspont nukleonszámaiból azt látjuk, hogy

az erősen aszimmetrikus tartományokban /A=l44-149 és 85-91/ az

N£S90, 2 hS58, N£Í£56 és 2]_á34 héjak már képtelenek fenntar-

tani a parciális keresztmetszetek változásának korábbi, lassú

ütemét. Ezen tartományokban nincsenek zárt héjak, így érthető,

hogy az egyenesek meredeksége +0,434 %/ate.

Megfontolásaink eredményei szerint: a/ a mért tömegelosz-

lás durvaszerkezete kvalitative teljes összhangban van a leg-

újabb elméleti számításokkal [VVSC76X b/ nem tartható fenn az

a kísérletes irodalomban nagyon elterjedt nézet, mely szerint

a durvaszerkezetért csaknem kizárólag a nehéz hasadványok

leonszámai a felelősek. Ez utóbbi következtetésünket megerősi-

teni látszik az a kísérleti tapasztalat, hogy az U/n,.,f/
239reakció tömegeloszlásának durvaszerkezete a Pu/n^. ,f/ reak-

p'5'5 P *3 *•} *"

cióéhoz hasonlít, s nem az U/n h,f/ vagy az
 u/ nth' í /' r e~

akcióéhoz /l. 2.6. ábra/, E hasonlóságnak feltehetően az az

oka, hogy a hasadó közbenső mag neutronszáma, valamint a tömeg-

eloszlás könnyű /és nehéz/ csúcsát formáló neutronok száma

mindkét reakciónál ugyanaz. A könnyű hasadványok nukleonössze-

tételének szerepét hangúlyozzák a két U-izotóp tömegeloszlásá-

nak durvaszerkezetében megfigyelhető jelentős különbségek is

/l. 2.6. ábra/.

1,b/ Finomszerkezet

Más szerzők méréseivel [GoT68,PTP7O,Adv75]J ellentétben,

méréseink nem mutatnak finomstruktúrát a tömegeloszlásban. A

hibahatáron túli eltéréseket a durvaszerkezettől /az egyene-

sektől/ a bizonytalan I^-értékek /88!<r, 9 lSr, U 5 C e / , a nem

eléggé ismert elágazási arányok / 3 8Cs- Xe/ és az analízis

egyértelműsége szempontjából kedvezőtlen bomlásgörbék / Cs-

- l 3 8 X e , l 4 6 C e / magyarázhatják. A finomstruktúra hiánya nem je-
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lenti feltétlenül a héjeffektusok jelentős gyengülését /arr.int

ezt az irodalomban gyakran hangoztatják/, hiszen - mint láttuk -

a durvaszerkezetért a 14 MeV-es hasadásban is a héjeffektusok a

felelősek. A magyarázatot inkább a hasadványok átlagos neutron-

emissziós tulajdonságainak "simulásában" kell keresnünk,

2/ A csúcsok hclys és a tönoccloszlás közepe — a hasadás"

ban emittált neutronok átlagos száma

A szekunder tömegeloszlás általában jelentős bal-jobb

aszimmetriát és finomszerkezetet mutat az alacsony energiájú

hasadásnál. Ezért az eloszlás közepe /A /, a csúcsok helye és

félértékszélessége, a csúcs/völgy arány bizonyos értelemben ön-

kényes paraméter, A jelen esetben, a méréseink szerinti szim-

metria miatt, a fenti paraméterek származtatásában viszonylag

egyértelműen járhatunk el.

A Q származtatásáról és értékéről már szóltunk, A könnyű és

nehéz csúcs helyét a tömegeloszlás jelentős szimmetrikus kompo-

nense miatt célszerű a komplementer töréspontokkal /és nem a

hozamokkal súlyozott átlagos tömegszámokkal/ jellemezni; a tö-

réspontok értékét is közöltük már,

A tömegeloszlás tükörszimme'criája miatt nyilvánvaló, hogy

akár A -ból, akár a komplementer töréspontok két adat-párjából

indulunk ki, a hasadásonként emittált neutronok átlagos szániá-

ra / V / mindig ugyanazt az értéket kapjuk:

y =4,4O±O,15.

Ez az érték jó egyezést mutat a kisérleti adatokból 14,5 MeV

neutronenergiára kompilált y=4,466 értékkel [jbav7lj,

A csúcsok "félértékszélességére" a mért tömegeloszlásból

FV.'HM=15,95-O,15 ate értéket kaptunk. £z az érték 3,5-10,0 %-kal

nagyobb, mint a legismertebb termikus hasadó magok szekunder

tömegeloszlása csúcsainak félértékszélessége. Nem világos, hogy

ebből a kis különbségből milyen kvantitativ következtetések von-

hatók le.

3/ A csúcs/völgy arány — a szimmetrikus és az aszimmetri-

kus hasadás részaránya

A csúcs-értéket a maximumok környékén lévő, a hibahatáro-

kon belül megegyező hozamok súlyozott átlagával definiálhatjuk.

Méréseinknél az átlagolást az A=99, 101, 133, 134 és 135 tömeg-
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számoknál mért hozamokra végeztük, s a kapott érték: Y/csúcs/=

=5,77Í0,07 %. A völgy-érték származtatása hasonlóan történhet;

erre méréseinknél kompilációnk [JDRN74] több és megbizhatóbb a-

datot kínál. Az A=115 és 121 tömegszámokra kompiláit hozamok-

ból: Y/völgy/=0J832Í0#042 %. /Ez az érték jól egyezik az Adans

és munkatársai méréseiből [Ad+75Ü - az A=115, 117, 118 és 121

tömegszámoknál mért hozamokból - nyerhető Y/völgy/=O,349-0,075

% értékkel,/ A csúcs/völgy arányra kapjuk:

csúcs/völgy=S,9Í0,4.

Ebből az értékből a /2,8/ összefüggés segítségével azt

kapjuk, hogy a szimmetrikus hasadás részaránya a hasadások ösz-

szes számából 6,7^0,4 %. Az 2 3 8U/P x,f/ reakcióra végzett méré-

sekből JJ3UB71J hasonló gerjesztési energiánál ugyanez az arány

9,1-0,3 %, A páratlan-páratlan Np átlagos hasadó mag tehát

mintegy 35 %-kal nagyobb valószinüséggel hasad szimmetrikusan,
233

mint a páros-páros U átlagos hasadó mag. Sajnos ezt a meg-

figyelésünket jelenleg nem tudjuk érdemben interpretálni, ami-

nek részben az a magyarázata, hogy a páratlan-páratlan magok

hasadásáról ismereteink rendkivül szegényesek.

Az i, és 2. méréssorozatban mért független hozamokat a

VI, 2. táblázat 3, és 4., az ajánlott hozamokat 5, oszlopában

foglaltuk össze. Az ajánlott hozamoknak megfelelő független

részhozamok a 6. oszlopban láthatók; a 7. és 8, oszlopban a

két legismertebb kosnpiláció [MeR74,Cro75] eredményei vannak

feltüntetve összehasonlitás céljából. Feltűnő, hogy a két kom-

piláció ajánlásai között milyen jelentős eltérések vannak, to-

vábbá, hogy a kísérleti eredmények pontatlansága és szórása .mi-

lyen nagy hibákat eredményez az ajánlott kompiláit hozamokban

[MSR74]. A i 3 l m + S T e , l34m+^x és l 3 5 m + S X e független részhoza.iá-

ra kapott eredményeink azt mutatják, hogy az V, C. fejezetben

ieirt módszer, amely felaktiválódási jellegű komplex bomlásgör-

bék analízisén alapul, alkalmas' független hozamok meghatározá-

sára. A módszernek azonban vannak korlátai; ismeretlen inter-

ferenciák, izomer állapotok és elágazási arányok, bizonytalan

felezési idők, rossz statisztika, stb, esetén jelentős sziszte-

matikus és véletlen hibák léphetnek fel, A 6. oszlopban feltün-

tetett hibák véletlen eredetűek, a szisztematikus hibákat maguk



238,VI, 2. táblázat. Mért és kompilált független hozamok az " U/n-,4,f/ hasadásban

Hasadási

termék

Tc-101

Te-I31m

Te-I3lg

Te-l3lm+g

I-134m+g

Xe-l35m+g

Cs-I38g

La-140

E

/keV/

3 0 6

149

149

149

847
884

2 4 9

1435

4 8 7

,8

. 8

,8

. 8

.0

.1

,7

.7

»o

"Aért független

T=29,

Nf=5,4

0,299

0,046

25 h

. i o 9

0,106

0,050

hozamok /%/

T=5

N f=4,5

0,263

1,377

1,558

1,429
1,535

0,319

0,246

m
-108

0,577

0,203

0,211

0,213
1,703

0,078

0,583

Ajánlott

független

hozamok

0,268

0,181

1,377

1,558

1,431

0,312

0,246

0,046

0,577

O,O36+

0,208

0,211

0,211

0,063

0,503

0,050

Független

Saját

mérések

4 , 5

33,6

24,2

5 , 6

5 , 4

1 . 0

9 , 7

5 , 3

3 , 7

1,2

12,7

1 , 1

részhozamok /%/

Konpilált

Meek-Rider

[MeR74]

8,86* 10*"4

9,1 4,1

20,6 8,1

6,6 3,0

8,0 0,9

0,13 O,03

Crouch

[Cro75]

0,03

5,13

14,21

2,32

5,01

0,01

+ A 131m T e f ü g g e t l e n hozamát a •L3lniTe és aT3ÍSb uórt kumulatív hozamából számoltuk; az u-
tóbbira az elágazási arányt Meek és Rider kompilációjából Jj-1eR74] vettük,

A feltüntetett hibák abszolút hibák; a hozamok standard hibája nem tartalmazza az abszolút

fluxussürüség-mérés Í3 %-os szisztematikus, továbbá a felezési idő és 1^ hibáját,
o

A független hozamok számításánál a VI,1, táblázatban feltüntetett felezési idő és I„ ér-
tékeket használtuk.

01
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o hozam-értékek hordozzák. A m+STe független részhozanánál
pl. nem zárható ki szisztematikus hiba jelenléte. Ettől az eset-
től eltekintve a mért hozamok kielégitő egyezést mutatnak az
ajánlott kompilált hozamokkal J_MeR74],
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VII. ÖSSZEFOGLALÁS

E munka célja eredetileg annak tisztázása volt, hogy a

Gordon és munkatársai [GHNSe] által ajánlott, ill, a termikus

hasadásra kipróbált Ge/Li/ ^ -spektrometriai módszer alkalmaz-

ható-e a 14 KoV-es hasadás termékei kumulatív hozamának meg-

határozására is. A módszer kipróbálása és ellenőrzése az 2 3 3 u

hasadási termékeinek tanulmányozásával történt. A munka folya-

mán új problémák merültek fel, amelyeknek a megoldása a kipró-

bálandó módszertől független, új hozammérési módszer, az un.

direkt Ge/Li/-módszer kidolgozására vezetett. Az eredmények

reprodukálhatóságának és az új módszer teljesítőképességének

vizsgálata nagyszámú hozam, ill. a tömegeloszlás közelitő meg-

határozását eredményezte. Végül a tömegeloszlás durvaszerkeze-

tének analizise néhány újszerű megfigyelést tett lehetővé az

233
U/n^,f/ hasadás mechanizmusát illetően.
A fentieknek megfelelően az elért eredmények két csoport-

ra bonthatók:

1/ Magfizikai eredmények;

a/ 37 különböző izobár lánc or. ~_ -/r.-^.í/ reakció 47

hasadási terméke kumulativ hozamát határoztuk meg. Az alábbi 9

termék hozamát nekünk sikerült először meghatározni: ^Se
l I 1 1

g
89p. 1O1_ 104- 125Q. 13l Q h I31g_ 134- . 145

Rb, Te, Te, So, Sö, Te, Te es ue. To-

vábbi 9 termék kumulativ hozamát £ -spektrometriai módszerrel

mi mértük meg először.

A 47 termék közül 7-nek a független hozamát is meghatároz-

tuk. E 7 hozamból 5 új kísérleti adat; ez utóbbiak közül azon-

ban csak 3-nak / 1 3 l m T e , 1 3 1 9 T e és l 3 4 n ) +S Te/ kielégítő a vélet-

len hibája,

b/ Bebizonyítottuk, hogy a mért tömegeloszlás alakja /dur-

vaszerkezete/ teljes összhangban van a legújabb elméleti szá-

mításokkal QvsC76]; egyetlen 14 MeV-es hasadásra sem végeztek

még hasonló bizonyítást,

c/ Rámutattunk arra, hogy a tömegeloszlás durvaszerkeze-

tének kialakításában a könnyű hasadványok nukleonösszetétele

/neutronszáma/ is jelentős szerepet játszik, legalábbis az

U-Pu tartományban. Az a hibás nézet, mely szerint a durvaszer-
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kőzetért csaknem kizárólag a nehéz hasadványok nukleonszámai a

felelősek, különösen a kísérletes irodalomban terjedt el.
2/ Módszertani eredmények:

a/ Módszert dolgoztunk ki, amelyben a hozammérési egyedül

magának a besugárzott mintának a v-spektrometriai vizsgálatá-

ra alapozzuk, vsgyie mellözünk nsindonfajta kémiai oa fizikai

elválasztást és R-módszert sem alkalmazunk; ez az un. direkt

Ge/Li/-módszer, Károm független besugárzás és mérés során az
233 < "

U/n-,.,f/ reakció termékeinek összesen 65 ^-vonalát érté-

keltük ki, ezek közül 7 vonalat mindhárom, 24 vonalat legalább

két méréssorozatban. Az eredményekből kitűnik, hogy a nagy és

közepes kumulativ hozamok /CYS;1 %/ tartományában a direkt

Ge/Li/-módszer pontosság és reprodukálhatóság tekintetében

túlszárnyalja a radiokémiai módszert.

b/ Jelentősen továbbfejlesztettük a Ge/Li/ £ -spektromet-

riai módszert annak bizonyitásával is, hogy nemcsak a néhány

órás, de a néhány perces hülési idővel felvett spektrumok is

kiértékelhetők /legalábbis részben/, s ezáltal számos rövid

felezési idejű termék kumulativ és esetenként független hoza-

ma is meghatározható.

c/ Módszert dolgoztunk ki független hozamok meghatározá-

sára, amely felaktiválódási jellegű komplex bomlásgörbék ana-

lízisén alapul. A módszer csak abban az esetben alkalmazható,

ha az anya- és leányelem bomlási állandója összemérhető.

d/ Különlegesen bonyolult spektrumrészletek csúcs-terüle-

teinek meghatározására grafikus-numerikus módszert dolgoztunk

ki. A módszer alapgondolata: numerikus és normált formában

előállított standard csúcs-alakok segítségével a területszámi-

tás a vizsgálandó csúcs tetszőleges részterületéből is megold-

ható.
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