Struktura j¡dra 210 Bi badana w wychwycie zimnych neutronów do czego to si¦ mo»e przyda¢?
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Pomimo zgromadzenia obszernego materiaªu eksperymentalnego dotycz¡cego struktury j¡dra atomowego, nie udaªo si¦ dotychczas opracowa¢ jednej peªnej teorii, która tªumaczyªaby wszystkie fakty do±wiadczalne. Jest to spowodowane skomplikowan¡ form¡
oddziaªywania j¡drowego w ukªadzie zªo»onym z wielu silnie oddziaªuj¡cych ze sob¡ nukleonów. St¡d konieczno±¢ u»ywania uproszczonych modeli. Jednym z nich jest model
powªokowy, wyja±niaj¡cy m.in. wyst¦powanie magicznych liczb nukleonów, dla których
j¡dro jest szczególnie silnie zwi¡zane ze wzgl¦du na du»e przerwy energetyczne powy»ej
tych liczb. Model ten pracuje dobrze dla j¡der z okolic nuklidów podwójnie magicznych,
poªo»onych blisko ±cie»ki stabilno±ci, natomiast w rejonach od niej oddalonych mog¡ powstawa¢ nowe przerwy energetyczne, a dotychczasowe znika¢. Sposobem na prze±ledzenie
tych zmian jest systematyczne badanie wzbudzonych struktur j¡drowych, do opisu których model powªokowy mo»e by¢ zastosowany.
J¡dra z obszaru 208 Pb stanowi¡ doskonaªe pole do testowania oblicze« modelu
powªokowego ze wzgl¦du na szerokie szczeliny energetyczne przy Z=82 oraz N=126. Podczas prezentowanych bada« przeprowadzono identykacj¦ struktur wzbudzonych w j¡drze
210
Bi, posiadaj¡cym jeden walencyjny proton i jeden walencyjny neutron wzgl¦dem zamkni¦tych powªok w 208 Pb. W celu dotarcia do nuklidu 210 Bi w Institut Laue-Langevin
w Grenoble (Francja) przeprowadzony zostaª eksperyment z wykorzystaniem reakcji wychwytu zimnych neutronów 209 Bi(n,γ )210 Bi, z którego dane stanowi¡ ¹ródªo informacji
spektroskopowych na temat 210 Bi w zakresie niskich spinów i energii. Kwanty γ emitowane przez produkt reakcji, mierzone przy pomocy wielolicznikowego ukªadu detektorów
germanowych EXILL, byªy widoczne w widmach w postaci wyra¹nych, ostrych pików.
Koincydencyjna analiza kwantów γ pozwoliªa na identykacj¦ poszczególnych przej±¢.
Struktura 210 Bi zostaªa nast¦pnie porównana z obliczeniami modelu powªokowego.
Istotnym wynikiem bada« byªo wyznaczenie multipolowo±ci gªównego przej±cia do
stanu podstawowego w 210 Bi, to jest linii o energii 320 keV. Rozpad produktu reakcji
209
Bi(n,γ )210 Bi mo»e prowadzi¢ do stanu podstawowego w 210 Bi (T1/2 = 5 dni), a nast¦pnie
do 210 Po (T1/2 = 138 dni), lub do dªugo»yciowego stanu izomerycznego (T1/2 = 3×106 lat)
rozpadaj¦cego si¦, tak jak 210 Po, przez emisj¦ cz¡stek α. Przekroje czynne na produkcj¦
tych dwóch stanów s¡ przedmiotem zainteresowania ze wzgl¦du na konieczno±¢ oszacowania ilo±ci krótko- oraz dªugo»yciowych odpadów radioaktywnych w przypadku zastosowania stopu oªów-bizmut w systemie chªodzenia reaktorów pr¦dkich. Pomiary przekroju
czynnego na produkcj¦ stanu podstawowego przyczyniaj¡cego si¦ do krótko»yciowej aktywno±ci s¡ obarczone znaczn¡ niepewno±ci¡. Wynika to z faktu, »e warto±¢ ta zale»y
silnie od wspóªczynnika zmieszania multipolowo±ci M1/E2 linii 320 keV nie wyznaczonego dotychczas z odpowiedni¡ dokªadno±ci¡. Metod¡ zastosowan¡ w celu precyzyjnego
wyznaczenia tej warto±ci byªa minimalizacja funkcji χ2 wielu zmiennych skonstruowanej
dla wspóªczynników korelacji k¡towych kilku par silnych przej±¢ γ . Stwierdzono, »e domieszka multipolowo±ci E2 wynosi mniej ni» 0.6% − pozwala to na znaczne zredukowanie
niepewno±ci warto±ci przekroju czynnego na produkcj¦ stanu podstawowego w 210 Bi.

