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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми дисертації. Розвиток фізики ділення атомного ядра останніми 
роками стимулюється декількома факторами, пов'язаними з вирішенням як 
практичних, так і наукових завдань : 

• створенням нових реакторних технологій, покликаних як істотно підвищити 
безпеку ядерної енергетики, зокрема, за рахунок використання підкритичних 
реакторів, так і надати можливість використовувати в ролі ядерного палива такі 
ізотопи, як 238U і 232Th,  що збільшує запаси доступного для використання 
ядерного палива більш ніж в 500 разів; 

• швидким накопиченням на енергетичних ядерних установках великої кількості 
довгоживучих радіоактивних відходів, що стимулює дослідження можливостей 
по їх трансмутації або використанню в ролі вторинного ядерного палива; 

• проектами створення установок, що дають високоінтенсивні пучки 
радіоактивних ядер, і проблемами отримання на таких установках 
короткоживучих сильно нейтроннонадлишкових ядер з достатніми виходами; 

• подальшим розвитком теорії ділення, що переходить від опису загальних 
закономірностей до характеристик осколків, що утворюються, і особливостей 
ділення в різних областях карти нуклідів. 

Важливим моментом для успішного вирішення усіх перерахованих завдань є 
отримання нових експериментальних даних як про перерізи процесів, що 
відбуваються, так і про розподіли виходів продуктів ділення по масі, заряду, 
кінетичній енергії та інших параметрах. Можливість простежити еволюцію цих 
розподілів для ряду ядер, що діляться, дозволяє порівняти їх поведінку з 
передбаченими теоретичними закономірностями і виявити особливості, характерні як 
для окремих ядер, так і для процесу ділення в цілому. Оскільки процес ділення можна 
ініціювати різноманітними способами - кулонівським збудженням, γ-квантами, 
нейтронами різних енергій, легкими зарядженими частками або важкими іонами, а 
також використовувати елементи, що спонтанно діляться, то це явище відбувається в 
дуже широкому діапазоні мас ядер, що діляться, енергій збудження і моментів 
імпульсу, що вносяться в ядро. У вихідному каналі реакції спостерігається 
різноманіття кінцевих продуктів у різних станах, часто з аномальними деформацією, 
кутовими моментами і співвідношенням нейтронів і протонів. Велика кількість 
накопичених експериментальних даних про масовий, зарядовий і енергетичний 
розподіл осколків, кутову анізотропію їх вильоту, множинність нейтронів і γ-квантів, 
парно-непарні ефекти, проте, як і раніше, залишається недостатньою для побудови 
єдиної теорії цього процесу. 
 
Зв'язок з науковими програмами, планами і темами 
Робота виконана в рамках наукової роботи по державних бюджетних темах № 
0198U003593 «Дослідження збуджених станів ядер та ефектів їх розпаду» в 1998 – 
2001 роках;  «Дослідження рідкісних процесів збудження та розпаду ядер» в 2002 – 
2005 роках; № 0105U001050 «Дослідження збуджених атомних ядер і механізмів 
ядерних реакцій в області низьких енергій» в 2005 – 2007 роках; № 0108U002915 
«Дослідження структури збуджених атомних ядер на пучках частинок і в 
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радіоактивному розпаді» в 2008 – 2012 роках та за цільовою програмою наукових 
досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми в фізиці елементарних 
частинок, ядерній фізиці та ядерній енергетиці» тема № 0102U005194 «Дослідження 
рідкісних атомно-ядерних процесів в радіоактивному розпаді» в 2002 – 2006 роках та 
тема №0107U005728 «Дослідження ядерних процесів у зовнішніх полях та впливу 
електронної атомної оболонки і інтенсивного лазерного поля на радіоактивний розпад 
ядер» в 2007 – 2011 роках. 
 
Мета і задачі дослідження. Метою роботи є систематичне дослідження незалежних 
виходів продуктів фотоділення ядер легких актинідів за допомогою γ−спектроскопії 
сепарованих від інших осколків ізотопів газоподібних елементів криптону і ксенону. 

В процесі досягнення поставленої мети були вирішені наступні наукові задачі:  
- Досліджено процеси, що відбуваються в газовому середовищі при проходженні 
через нього інтенсивних потоків заряджених часток, і вплив на них резонансного 
лазерного випромінювання; 
- Розроблена методика придушення плазмового ефекту в Ion Guide джерелі іонів 
шляхом селективного збільшення виходу іонів досліджуваного елементу; 
- Розроблена методика сепарації газоподібних продуктів ділення від інших уламків; 
- Створена модульна експериментальна установка, що дозволяє виділяти криптон і 
ксенон з уламків поділу, транспортувати їх до детекторів і вимірювати спектри 
продуктів фотоділення. Модульність дозволила легко адаптувати створену установку 
під різні типи проведених нами інших експериментів; 
- Проведено експерименти по фотоділенню ядер 232Th, 237Np, 238U, 243Am, 244Pu і 248Cm 
гама-квантами гальмівного випромінювання електронів з енергією 25 МеВ. Виміряні 
спектри гама-випромінювання первинних осколків фотоділення - ізотопів криптону і 
ксенону - і дочірніх продуктів їх β-розпаду; 
- Вирахувано незалежні виходи ізотопів криптону і ксенону при фотоділенні; 
- Продемонстрована ізоскейлінгова поведінка виходів ізотопів Kr і порушення 
ізоскейлінгу у виходах ізотопів Xe  через конкуренцію асиметричних мод ділення 
Standard I (STI) і Standard II (STII). 
- Показана наявність переходу від моди STI до STII в області N=86 для виходів 
ізотопів Xe з 237Np, 243Am, 248Cm і домінування моди STII  в усьому діапазоні 
виміряних виходів для 232Th, 238U, 244Pu. 
 
Об'єкт дослідження: процес поділу ядер атомів легких актинідів. 
 
Предмет дослідження: незалежні виходи осколків фотоділення - ізотопів криптону і 
ксенону. 
 
Методи дослідження. Для експериментального визначення незалежних виходів 
осколків фотоділення використовувалося виділення газоподібних продуктів з уламків 
поділу, виморожування атомів криптону і ксенону в кріостаті, активаційна методика, 
гама-спектроскопія на високочистих германієвих детекторах, математична обробка 
гама-спектрів. Для дослідження ізоскейлінгової поведінки виходів ізотопів криптону 
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і ксенону використовувалася математична обробка відношень виходів з різних 
мішеней. 
 
Наукова новизна отриманих результатів: 
- Уперше за допомогою єдиної методики отримані незалежні виходи ізотопів 
криптону і ксенону при фотоділенні ядер 232Th, 237Np, 238U, 243Am, 244Pu і 248Cm гама-
квантами гальмівного випромінювання електронів з енергією 25 МэВ; 
- Підтверджена ізоскейлінгова поведінка виходів ізотопів Kr у фотоділенні; 
- Уперше продемонстрована наявність двох областей ізоскейлінгу у виходах ізотопів 
Xe і пов'язано ці області з асиметричними модами ділення STI і STII; 
- Уперше у рамках ізоскейлінгового підходу показана наявність переходу від моди 
STI до STII в області N=86 для виходів ізотопів Xe з 237Np, 243Am, 248Cm і домінування 
моди STII в усьому діапазоні виміряних виходів для 232Th, 238U, 244Pu; 
- Уперше даний кількісний опис плазмового ефекту в Ion Guide джерелі іонів;  
- Уперше розроблена методика придушення цього ефекту шляхом селективного 
збільшення виходу іонів досліджуваного елементу за допомогою резонансного 
лазерного збудження. 
 
Практичне значення отриманих результатів. Отримані результати можуть знайти 
застосування при: 
- створенні нових реакторних технологій, покликаних як істотно підвищити безпеку 
ядерної енергетики за рахунок використання підкритичних реакторів, так і надати 
можливість використати в ролі ядерного палива такі ізотопи, як 238U і 232Th,  що 
збільшує запаси доступного для використання ядерного палива більш ніж в 500 разів; 
- трансмутації або використанні в ролі вторинного ядерного палива тих, що швидко 
накопичуються на енергетичних ядерних установках великої кількості довгоживучих 
радіоактивних відходів; 
- створенні установок, що дають високоінтенсивні пучки короткоживучих сильно 
нейтроннонадлишкових ядер з достатньо високими виходами; 
- подальшому розвитку теорії ділення, що переходить від опису загальних 
закономірностей до характеристик осколків, що утворюються, і особливостей ділення 
в різних областях карти нуклідів. 
 
Особистий вклад претендента. 
  Організація і проведення експериментів, вимірювання і обробка гама-спектрів, 
отримання усіх результатів, експериментальне визначення і розрахунок поправочних 
коефіцієнтів, розрахунок впливу резонансного лазерного випромінювання на 
досліджувані атоми в плазмі джерела іонів, обчислення параметрів ізоскейлінгу і 
інтерпретація отриманих результатів, створення програм для обчислення незалежних 
виходів, часу транспортування продуктів ядерних реакцій газовим потоком, і 
проведення розрахунків за допомогою цих програм. 
Публікації в співавторстві написані з особистою участю дисертанта.  
 
Апробація результатів дисертації. Усі результати, представлені в дисертації, 
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доповідалися і обговорювалися на 11 конференціях, семінарах і нарадах: 
міжнародних конференціях Workshop on Ion chemical aspects in ion guide systems 
(Майнц 1999), Summer School of Young Scientists and Specialists (Банска Штявница 
2001), EMIS (Вікторія 2002), міжнародних нарадах по ядерній спектроскопії і 
структурі атомного ядра (Москва 2002, Москва 2003, Білгород 2004, Санкт-Петербург 
2005, Чебоксары 2009), міжнародній конференції «Current Problems in Nuclear Physics 
and Atomic Energy» (Київ 2010), а також на науковій конференції молодих вчених і 
спеціалістів ОІЯД (Дубна 2001) і звітному семінарі Української національної групи в 
ОІЯД (Дубна 2011). 
Публікації. Основний зміст дисертації опублікований в 14 наукових статтях в 
реферованих журналах.  
Структура і об’єм дисертації. Дисертація складається з вступу, п’яти розділів, 
висновків та списку використаних літературних джерел із 131 найменування. 
Загальний обсяг дисертації складає 128 сторінок, в тому числі основна частина роботи 
викладена на 111 сторінках. Окрім тексту, робота містить 40 рисунків та 12 таблиць, 
при цьому 3 сторінки повністю зайняті рисунками.    
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі висвітлено актуальність теми дисертаційної роботи, коротко 
сформульовано мету і випливаючі з неї задачі дослідження, його об’єкт та предмет,  
методи, що використовувалися. Приведено наукові програми, плани, теми, в рамках 
яких виконувалася робота. Представлено основні наукові результати, їх наукове та 
практичне значення, відмічено особистий внесок автора. Наведено список 
конференцій, семінарів та нарад, на яких проведена апробація результатів, та перелік 
публікацій за темою дисертації. 

 
У першому розділі представлено стислий огляд сучасного стану фізики поділу 

ядра при низьких енергіях збудження, зокрема фотоподілу. Розглянуто основні 
підходи до теоретичного опису процесу поділу – макроскопічний, в якому ядро 
розглядається як крапля зарядженої рідини, з поправками на мікроскопічні квантові 
ефекти, і мікроскопічний, в якому поведінка ядерної системи в процесі поділу 
розраховується, виходячи з ефективного нуклон-нуклонного потенціалу.  

В рамках макроскопічного підходу прийнято виділяти ряд мод поділу: 
асиметричні StandardI (STI), StandardII (STII) та StandardIII (STIII), що виникають під 
впливом нейтронних оболонок N=82, N=88 та N=50 відповідно, та симетричні моди 
Super Long (SL), яка характеризується сильно витягненою формою уламків в точці 
розриву, і Super Short (SS), для якої характерно утворення «холодних» уламків з 
порівняно невеликою енергією збудження при підвищеній кінетичній енергії. 
Остання мода поділу спостерігається у ядер в області фермію, її пов’язують із 
утворенням сферичних двічі магічних уламків (Z=50 і N=82). 

Дається загальна характеристика уламків поділу, розглянуто вплив 
характерного для них великого надлишку нейтронів на структуру уламків та на 
способи їх радіоактивного розпаду. Показано, що масовий розподіл продуктів поділу 
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не дозволяє чітко виділяти оболонкові ефекти у їх виходах. Обгрунтовано 
необхідність подальшого вивчення саме незалежних виходів уламків для отримання 
нової інформації про особливості утворення та взаємодії оболонкових структур в 
ядрах, що формуються в процесі поділу. Розглянуто особливості ділення при 
поглинанні ядром гама-кванту. 

Описано поширені методики вивчення масових, кумулятивних та незалежних 
виходів уламків. Окрема увага приділена використанню γ-спектроскопії для 
ідентифікації уламків, зокрема при радіохімічному виділенні продуктів поділу та при 
роботі на пучках виділених з допомогою масс-сепаратора ізобар. 

Порівнюються існуючі методи сепарації продуктів ядерних реакцій, приведено 
їх класифікацію по відношенню до товщини використовуваної мішені та затримки в 
мішені, при транспортуванні до джерела іонів та в самому джерелі. Описано принцип 
дії IGISOL (Ion Guide Isotope Separation On Line) систем, в яких продукти реакції 
вилітають із глибини мішені за рахунок енергії, наданої їм бомбардуючим пучком, і 
зупиняються в камері, заповненій буферним газом, зазвичай гелієм високої чистоти. 
Нейтралізуючись до заряду +1 за час порядку мілісекунди, вони залишаються в 
такому стані порівняно довго, що дає можливість відділити іони від нейтральних 
атомів газу, як правило з допомогою системи диференціальної відкачки газу та 
формування пучка іонів з допомогою електричного поля, створюваного системою 
електродів. Зазначено достоїнства та недоліки основаних на такому методі систем, 
показано їх місце серед інших способів отримання пучків радіоактивних ядер. 

  Описуються принципові основи методу газового потоку, коли, аналогічно 
IGISOL системам, продукти ядерних реакцій також зупиняються в буферному газі, 
але нейтралізуються в ньому і переносяться потоком буферного газу до джерела іонів, 
де відбувається їх повторна іонізація. Для підвищення ефективності транспортування 
в буферний газ добавляються аерозолі. Така методика мало чутлива до кутового та 
енергетичного розподілу вилітаючих з мішені продуктів реакцій, і відповідно може 
застосовуватися до значно ширшого кола реакцій, ніж фрагмент-сепаратори. 
Товщина мішені також може бути більшою на кілька порядків. В той же час така 
методика дозволяє, як і фрагмент-сепаратори, одержувати іони тугоплавких та 
нелетючих елементів, хоча і з більшим часом піврозпаду - від сотень мілісекунд. 
Достоїнством такої методики є також можливість прямого вимірювання принесеної 
потоком газу активності, без використання джерела іонів та мас-сепаратора, що 
значно спрощує та здешевлює побудовані на її основі експериментальні установки. 

 
У другому розділі описується принцип роботи і конструкція модульної 

експериментальної установки на базі газового потоку. Для вивчення незалежних 
виходів ізотопів Kr та Xe установка була встановлена в залі мікротрону МТ-25 ЛЯР 
ОІЯД.  

Подано основні характеристики мікротрону МТ-25 і описано результати 
виконаних досліджень кутового розподілу створюваного ним пучка гальмівних γ-
квантів. З допомогою активаційної методики було проведено експерименти з 
мішенями із природного урану та із залізно-нікелевого сплаву. У першому випадку 
аналізувався вихід уламку фотоподілу 97Zr (поріг реакції 6 МеВ, T1/2= 16,9 г), а в 
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другому - вихід 57Ni із реакції 58Ni(γ,n) (поріг реакції 12,2 МеВ, T1/2= 35,65 г). Таким 
чином було одержано кутовий розподіл гальмівного випромінювання для різних 
ділянок його енергетичного спектру. Одержаний кутовий розподіл виявився мало 
чутливим до енергії γ-квантів і в обох випадках може бути апроксиммованим 
лоренцевою кривою з шириною на половині висоти  11,5±0,7° в горизонтальній 
площині і 8,0±0,2° в вертикальній площині.  

Описана конструкція генератора аерозолів і експериментально вивчена 
залежність ефективності транспортування ізотопу 97Zr від концентрація аерозолів 
NaCl. Концентрація регулювалася температурою в генераторі і визначалася по 
активності ізомеру 34mCl (T1/2=32 м, Eγ=145 и 2127 кеВ), що утворювався в реакції 
35Cl(γ,n)34Cl при проходженні аерозолів через реакційну камеру. Виявилося, що 
ефективність зростає в діапазоні концентрацій 0,02 - 20 мкг/л від 18% до 67%,  мало 
змінюючись при менших і більших концентраціях. 

З метою точних розрахунків швидкості транспортування по капіляру та часу 
затримки продуктів ядерних реакцій в реакційній камері, було досліджено зміну 
тиску в камерах великого об’єму з часом при їх відкачувані через капіляри різної 
довжини і на основі одержаних даних розраховано розподіл тиску використовуваних 
нами газів уздовж капіляра і розподіл швидкості потоку газу, що відповідає такому 
тиску. Потік газу розраховувався по формулі Пуазейля для ламінарного ізотермічного 
потоку в круглій трубі, а знайдені експериментально відхилення від теоретичної 
залежності для кожного газу були зведені в єдиний коефіцієнт F, який залежить від 
тиску (рис. 1): 
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де r, l – радіус та довжина капіляру, p0, p1 – тиск на вході в капіляр та на виході 
з нього, η - в’язкість газу. 

 

Рис. 1. Залежність коефіцієнту F від тиску газу для гелію. 
 
 Це дало можливість обчислювати не тільки повний час руху аерозолів від 

входу в капіляр до його виходу, але також і час, який потрібний для переміщення між 
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будь-якими двома точками в капілярі. Приведено розрахований час транспортування 
потоком гелію та аргону для деяких значень довжини капіляра і об'єму реакційної 
камери. 

Для вимірювання незалежних 
виходів ізотопів Kr та Xe установка 
використовувалася в безаерозольному 
режимі (рис. 2). Крім того, на виході з 
реакційної камери встановлювався 
волокнистий фільтр, котрий затримував 
всі уламки поділу, крім газоподібних – 
криптону та ксенону. Останні 
переносилися потоком буферного газу в 
кріостат, який складався із мідної 
трубки, згорнутої у вигляді плоскої 
спіралі і розміщеної в пінопластовому 
резервуарі, заповненому рідким азотом. 
Тут атоми криптону та ксенону 
виморожувалися на стінках кріостату. 
Розпад вимороженої активності 
реєструвався з допомогою 
високочистого германієвого детектора 
як в on-line так і в off-line режимі. 
Таким чином, проводилася елементна 
сепарація уламків фотоподілу. 

Раніше для елементної сепарації 
були створені установки, в яких 
використовувалися масивні (десятки 
грамів урану) мішені, розігріті до 
температури 1200° С і вище з метою 
швидкої дифузії уламків поділу з 
глибини мішені на поверхню. Для 
відділення газоподібних продуктів 
поділу від летючих негазоподібних, 
мішенна камера в таких системах 
з’єднується з вимірювальним 
комплексом з допомогою холодної 
труби довжиною від 1 до 8 метрів, в якій 
відбувається дифузія криптону і 

ксенону та висаджуються негазоподібні елементи. Використання потоку буферного 
газу для транспортування уламків дозволяє помітно збільшити швидкість їх доставки, 
відповідно зростає і її ефективність, що особливо суттєво для короткоживучих 
ізотопів. Це дало  нам можливість виміряти виходи ізотопів 93Kr і 141-143Xe, які мають 
час піврозпаду біля 1 с, використовуючи мішені з 238U масою біля 20 мг і навіть масою 
600 мкг із 244Pu.  

 

Рис. 2. Блок-схема установки 
1. буферний газ (гелій) 
2. пучок електронів 
3. γ-кванти 
4. реакційна камера  
5. вольфрамовий конвертор 
6. алюмінієвий стопер  
7. волокнистий фільтр 
8. азотний кріостат 
9. HPGe детектор  
10. форвакуумний насос 
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Одночасно значно спрощується розрахунок виходів ізотопів і зростає його 
точність, оскільки час перебування атому всередині товстої мішені залежить від її 
геометричної форми і розмірів, розподілу температури в ній, а внутрішня структура 
мішені і хімічні зв’язки в ній змінюються з часом у процесі деградації мішені під 
впливом бомбардуючого пучка. 

Розроблена методика також може бути використана для створення на її основі 
селективного джерела іонів для мас-сепаратора, причому для модифікації існуючого 
джерела іонів на базі аерозольного газового потоку не потрібно вносити ніяких змін 
ні в частину, відповідальну за процес іонізації, ні в транспортну систему – мінімальні 
зміни потрібно внести в реакційну камеру для розміщення волокнистого фільтру, та 
вилучити з системи подачі газу аерозольний генератор. 

 
У третьому розділі описується загальна схема Ion Guide джерела іонів, 

розглядаються процеси, що відбуваються під час гальмування та після зупинки 
продуктів ядерних реакцій у буферному газі. Під час руху іона в газі відбуваються 
процеси захоплення і втрати ним електронів, але ймовірність захоплення для іонів 
низьких енергій на порядок вище, ніж ймовірність втрати електронів. При теплових 
енергіях в чистому гелії заряд іону знаходиться в межах від 0 до +2, що пояснюється 
високим потенціалом іонізації гелію. Основні процеси, які ведуть до нейтралізації, це 
рекомбінація та дифузія іонів і вільних електронів до стінок реакційної камери. 
Нелінійна залежність швидкості рекомбінації від густини плазми приводить до так 
званого «плазмового ефекту» - стрімкого падіння ефективності джерела із зростанням 
інтенсивності пучка. 

Щоб описати плазмовий ефект, потрібно виявити вклад різних механізмів 
рекомбінації в нейтралізацію плазми у всьому можливому діапазоні інтенсивності 
пучка. Нейтралізація іонів буферного газу відбувається в першу чергу за рахунок 
рекомбінації молекулярних іонів з електронами плазми, рекомбінація без утворення 
молекулярного іону грає суттєву роль тільки при низькому тику газу (менше 1 торра). 
Було розраховано рівноважний спектр електронів, який характеризується ФРЕЕ 
(Функцією Розподілу Електронів по Енергії). Розрахунки проводилися для плазми, 
утвореної при проходженні пучка α-частинок з енергією 40 МеВ через різні буферні 
гази, які знаходилися під тиском 50 – 150 торр, для інтенсивності пучка в діапазоні I 
= 109-1017 част/см2⋅с. 

Рівноважні ФРЕЕ для аргону та гелію суттєво відрізняються, завдяки різній 
залежності перерізів пружних зіткнень електронів з атомами при досліджуваних 
енергіях і різним середнім втратам енергії в одному такому зіткнені, пропорційному 
відношенню мас.  В гелії при низькій інтенсивності пучка бомбардуючих частинок 
домінують дифузійні втрати, що веде до незалежності середнього часу життя вільного 
електрону від густини плазми аж до інтенсивності пучка α−частинок 1011 част./см2⋅с, 
коли починають різко зростати рекомбінаційні втрати. Останнє означає ефективну 
нейтралізацію як іонів буферного газу, так і ядер віддачі, яка проявляється в Ion Guide 
джерелі як плазмовий ефект. 

В аргоні рекомбінація виявляється основним каналом нейтралізації вже при 
інтенсивності пучка, меншій на 4 порядки, ніж в гелії, тому нейтралізація продуктів 
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ядерних реакцій відбувається в ньому з високою ефективністю практично при будь-
яких звичайно використовуваних інтенсивностях пучка бомбардуючих частинок. 

Отже, причиною виникнення плазмового ефекту в Ion Guide джерелі іонів, в 
якому використовується як буферний газ гелій, можна вважати те, що при низьких 
інтенсивностях первинних пучків, які відповідають малій густині плазми, електрони 
з вірогідністю, близькою до 100%, дифундують до стінок реакційної камери, а іони 
виносяться газовим потоком з об’єму реакційної камери, в той час як для 
високоінтенсивних бомбардуючих пучків, що приводять до утворення плазми з 
великою густиною, вірогідність того, що електрон покине плазму шляхом дифузії, 
наближається до нуля, і вмикаються механізми рекомбінації, які ефективно 
нейтралізують як іони самого буферного газу, так і термалізовані в ньому іони ядер 
віддачі. Це й приводить до швидкого падіння виходу іонів, які містять досліджувані 
ядра, із зростанням інтенсивності пучка бомбардуючих частинок, незважаючи на 
зростання кількості утворених в мішені і зупинених в буферному газі продуктів 
ядерних реакцій. 

 Одержані залежності вкладів різних каналів в нейтралізацію гелієвої плазми і 
середнього часу життя вільного електрону в плазмі від інтенсивності пучка 
бомбардуючих частинок добре описують прояви плазмового ефекту, з врахуванням 
впливу розмірів реакційної камери та іонізіційної здатності пучків різних 
бомбардуючих частинок. 

Наведено приклади конструкцій, які покликані вирішувати проблему 
плазмового ефекту за рахунок відділення області проходження пучка від області, де 
зупиняються іони ядер віддачі, та винесення мішені за межі газового об’єму. Не 
дивлячись на значні додаткові втрати в таких конструкціях, вони забезпечують 
помітне зростання загальної ефективності за рахунок зменшення впливу плазмового 
ефекту. 

Запропоновано варіант вирішення проблеми, при якому немає додаткових втрат 
продуктів ядерних реакцій. В атомній та молекулярній спектроскопії відомий 
оптогальванічний ефект, який грунтується на суттєвому зростанні перерізу ударної 
іонізації при фотозбуджені атома резонансним лазерним випромінюванням. 
Швидкість іонізації атома електронним ударом пропорційна exp(-I/kT), где I – 
потенціал іонізації атома в даному стані, T - температура плазми, k – стала Больцмана. 
Так, при температурі плазми в області 2 500 К швидкість іонізації зростає на два 
порядки на кожен електрон-вольт оптичного збудження. 

В плазмі Ion Guide джерела основна частина електронів знаходиться при 
температурі, близькій до кімнатної, але високоенергетична компонента включає 
електрони з енергіями більше 1 еВ і простягається в область вище 10 еВ. Оскільки і в 
плазмі полум’я, і в плазмі Ion Guide джерела в процесі іонізації беруть участь лише 
електрони з енергією вищою, ніж іонізіційний потенціал атома, то в нашому випадку 
також повинно спостерігатися явище, аналогічне оптогаьванічному ефекту. 

Проведені розрахунки показують, що відношення коефіцієнтів швидкості 
іонізації атома електронним ударом в збудженому і основному стані α можна 
записати в вигляді α = α0⋅(r*/r0)2, де r0 , r* - радиуси зовнішніх електронних оболонок 
атома в основному та збудженому стані, α0 – константа. Виявилось, що значення α0 
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практично не залежить від інтенсивності пучка бомбардуючих частинок і тиску 
буферного газу, і визначається лише самим цим газом. В таблиці 1 приведено 
значення α0 для модельного дворівневого атома з потенціалом іонізації в основному 
стані 6 еВ. 

Таблиця 1. 
Значення α0 для різних буферних газів. 

Потенціал іонізації 
збудженого стану, еВ 

Буферний газ 
He Ne Ar 

4 eV 2.9 4.0 7.7 
2 eV 11.5 22.9 98.1 

 
З таблиці випливає, що найбільший ефект від резонансного лазерного 

збудження досліджуваних атомів можна одержати, використовуючи в якості 
буферного газу аргон. Окрім того, у аргону, який має найменший потенціал іонізації 
і найбільшу кількість електронів в атомній оболонці серед досліджених газів, 
гальмівна здатність значно вище, що дозволяє створювати реакційні камери меншого 
розміру при тій же ефективності зупинки продуктів ядерних реакцій. По цій же 
причині плазмовий ефект в аргоні виражений сильніше і проявляється вже при 
невеликій інтенсивності пучка бомбардуючих частинок, що заважає використовувати 
аргон в Ion Guide джерелах іонів. В той же час це самий доступний і дешевий з 
благородних газів, і можливість компенсації плазмового ефекту в аргоні може 
справити суттєвий вплив на розповсюдження IGISOL методики. 

Інший важливий момент – це селективність резонансного лазерного збудження, 
що веде до зростання ступеня іонізації ізотопів лише вибраного елементу. 
Враховуючи, що в мас-сепараторах розділення пучка по заряду не відбувається, і всі 
ізобари фокусуються в одному місці, джерело іонів, побудоване на базі селективної 
компенсації плазмового ефекту, дозволило б значно покращити співвідношення 
сигнал/фон у відповідних експериментах. 

Четвертий розділ дисертації присвячений розрахункам реакційної камери та 
визначенню всіх факторів, які впливають на ймовірність реєстрації уламків поділу. 

Вірогідність того, що уламок вилетить з мішені, залежить від його маси, заряду, 
енергії, кута вильоту, а також матеріалу мішені і глибині, на якій він утворився. 
Очевидно, що нарощування товщини мішені вище деякого значення не приводить до 
зростання виходу уламків. Для визначення максимальної глибини, з якої вилітають 
уламки, було опромінено набор мішеней із шаром U3O8 різної товщини (від 1 до 14 
мг/см2), нанесеним на алюмінієву підкладку товщиною 20 мкм, що перевищує пробіг 
уламків в алюмінії. Між мішенями були розташовані алюмінієві збірники такої ж 
товщини. Проведені на Ge(Li) детекторі вимірювання виходів уламків 97Zr та 133I 
показали, що з мішені товщиною 1 мг/см2 виходить до 50% уламків, а товщиною 14 
мг/см2 – 15%. Одержана залежність дозволила в наступних експериментах вибирати 
оптимальну товщину мішені з врахуванням виходу уламків та радіаційної безпеки. 

Розміри реакційної камери визначаються пробігом уламків в буферному газі. 
Для імітації розподілу пробігів уламків в газі було виміряно розподіл пробігів в 
лавсані. На мішені з металевого урану товщиною 10 мкм розташовувалась дев’ять 
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лавсанових плівок товщиною 3 мкм кожна. Після опромінення на пучку гама-квантів 
було визначено кількість уламків 97Zr та 133, 135I, що зупинилися у кожній плівці. 
Одержаній розподіл мало відрізняється для легкого та важких уламків, і в восьмій від 
мішені плівці їх уже не виявлено. 

Ефективність сепарації газоподібних продуктів поділу з допомогою 
волокнистого фільтру Петрянова-Соколова (ЛФС-2) визначалася шляхом порівняння 
спектрів γ-випромінювання уламків, виморожених в кріостаті у випадку застосування 
фільтру та без фільтрації при одних і тих же умовах проведення експерименту (рис. 
3). В першому випадку в спектрі спостерігаються тільки лінії ізотопів криптону, 
ксенону та продуктів їх розпаду, площа ліній, що відповідають іншим уламкам, 
зменшується практично на три порядки.  

Збірник атомів криптону та ксенону виготовлено із мідної трубки довжиною 1,6 
м, звернутої у плоску спіраль та поміщену для охолодження в рідкий азот. Оскільки 
температура конденсації криптону та ксенону різна, то вони починають 
виморожуватися на різній відстані від входу в збірник, і мають різний розподіл 
вздовж трубки. Окрім того, виморожені атоми можуть відриватися на деякий час від 
стінки газовим потоком і таким чином переміщатися вздовж трубки до моменту 
радіоактивного розпаду. Дочірні продукти розпаду нелетючі, і можна вважати, що їх 
атоми залишаються на тому місці, де утворилися. Для визначення розподілу дочірніх 
продуктів розпаду вздовж трубки збірника, трубку з накопиченою під час спеціально 
проведеного експерименту активністю була випрямлена і розрізана на частини 
довжиною по 10 см. Кожна з цих частин була обміряна на HPGe детекторі, і 
побудовано розподіли ізотопів криптону та ксенону вздовж трубки в момент їх 
розпаду. Виявилось, що деяка частина довгоживучих ізотопів покидає кріостат.  

Коефіцієнт втрат для ізотопів 138,139,141Xe та 91, 92Kr був одержаний шляхом 
екстраполяції експоненціальною функцією виміряного розподілу за межі мідної 
трубки. Для інших ізотопів не існує дочірніх продуктів із зручним для вимірювання 
періодом піврозпаду. Щоб визначити для них коефіцієнт втрат, була побудована 
залежність втрат від періоду піврозпаду ізотопів криптону та ксенону, яка має 
логарифмічний характер виду y = A ln(T1/2 - B). Параметри А і В обчислювались 
методом найменших квадратів, і наприклад для ксенону рівні 0,556 та 0,530 
відповідно. 
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Рис. 3. Приклад спектрів гамма-випромінювання активності, накопиченої в 
кріостаті із застосуванням фільтру (1) та без нього (2). 
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Для криптону час життя ізотопів, які використовувалися для одержання цих 
параметрів, лежить в області секунд (8,6 с для 91Kr і 1,84 с для 92Kr), а період 
піврозпаду 89Kr, коефіцієнт втрат якого потрібно визначити, на порядок більший – 3,8 
хв. Щоб уникнути надмірної похибки, було виготовлено три ідентичні збірники, 
аналогічні описаному вище, які послідовно з’єднувалися короткими тефлоновими 
капілярами і розміщувалися в рідкому азоті. Кожен збірник, після 45-хвилинної 
конденсації в них продуктів поділу, обмірявся на германієвому детекторі, і 
обчислювалися коефіцієнти збору ізотопів криптону і ксенону. Одержані таким 
чином коефіцієнти виявилися в хорошій згоді з вирахуваними раніше коефіцієнтами 
втрат. Для 89Kr коефіцієнт збору складає (70 ± 8) %. 

Оскільки розподіли виморожених атомів криптону та ксенону вздовж трубки 
збірника відрізняються один від одного, для коректного визначення виходу кожного 
ізотопу необхідно врахувати для нього геометричну та енергетичну залежність 
ефективності реєстрації γ-випромінювання ε(R, Eγ) від відстані до центру спіралі R 
для використаних під час розрахунків енергій його γ-квантів Eγ.  

Для отримання такої залежності танталова фольга товщиною 13 мкм, в яку з 
допомогою мас-сепаратора було вбито атоми 152Eu, зверталася в трубочку і 
вкладалася у відрізок такої самої мідної трубки, з якої зроблено збірники атомів, так 
що атоми 152Eu можна було вважати рівномірно розподіленими по внутрішній 
поверхні трубки. Виготовлене таким чином джерело γ-випромінювання 
розташовувалось на поверхні детектора на різних відстанях від його центру, і таким 
чином не лише вимірялася енергетична та геометрична залежність ефективності 
детектора, але одночасно автоматично враховувався коефіцієнт поглинання гама-
випромінювання в залежності від його енергії в стінці мідної трубки збірника для 
розподіленого джерела випромінювання. 

Проведені дослідження показали, що одержану таким чином відносну 
ефективність реєстрації з точністю до 3% можна вважати незалежною від енергії 
гама-квантів в діапазоні енергій 240 – 1400 кеВ. Тому дані по відносній ефективності 
для  різних  енергій  були  усереднені  і  апроксимовані  поліномом  третього  ступеня 
ε%(R) = 116,7 – 0,528 R – 0,095 R2 + 0,00157 R3.  

Щоб розрахувати поправки до ефективності реєстрації для кожної гама-лінії, 
яка використовувалась при визначені виходу відповідного ізотопу, залежність від 
радіусу спіралі ε(R) була трансформована в залежність від її довжини ε(L). Поправка 
розраховувалася шляхом перемноження згадуваного вище розподілу вимороженого 
ізотопу криптону чи ксенону на залежність ефективності реєстрації гама-кванту від 
його положення по довжині трубки збірника. Як і у випадку з коефіцієнтами збору, 
для ізотопів, серед продуктів β-розпаду яких відсутні  ізотопи із зручним для 
вимірювань часом піврозпаду, поправки були обчислені із апроксимації залежності 
цих поправок для ізотопів 138Xe, 139Xe, 141Xe і 92Kr, 91Kr від періоду їх піврозпаду. 

Нелетючі елементи, які затримуються на фільтрі, можуть мати в ланцюжках 
свого розпаду ізотопи криптону та ксенону. Щоб врахувати їх вклад в виміряні 
виходи, було проведено експерименти, в яких, після припинення роботи мікротрону, 
збірник з вимороженим криптоном та ксеноном замінявся на новий і продовжувалось 
продування буферного газу через реакційну камеру. Оскільки серед ізотопів йоду, 
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розпад якого веде до утворення ксенону, є довгоживучий 135I (T1/2 = 6,6 г), то це 
дозволило зібрати в другому збірнику 135Xe, утворений при розпаді 135I. 

Обидва збірники обмірялися на HPGe детекторі і визначалося відношення 
кумулятивного виходу 135Xe до незалежного, яке виявилося несуттєвим (< 1%), 
незважаючи на те, що в самому процесі поділу йод і ксенон утворюються в 
порівняних кількостях. Це пов’язано, зокрема, з великим періодом піврозпаду 135I. 

Всі поправки і коефіцієнти були заведені в конфігураційні файли програми 
розрахунку для математичного пакету Maple фірми Maplesoft і автоматично 
враховувалися при обчисленні виходів відповідних ізотопів. 

Для проведення методичних досліджень використовувався в основному 
спектрометр на базі Ge(Li) детектору об’ємом 28 см3 та роздільною здатністю 3,7 кеВ 
на лінії 60Со з енергією 1332,5 кеВ, виходи ізотопів криптону та ксенону 
вимірювалися з допомогою спектрометру на базі HPGe детектору об’ємом 150 см3 та 
роздільною здатністю 1,9 кеВ на тій же лінії. Проведено калібрування спектрометрів 
по енергії та ефективності реєстрації гама-квантів, враховувалися поправки на 
мертвий час.  

Для накопичення спектрів використовувалася програма SPM93, обробка 
спектрів проводилась з допомогою програми AnGamma 3.24. Оскільки в виміряних 
спектрах ширина лінії, відхилення від гаусу в області наростання та спадання піку 
залежать від завантаження детектора, вони калібрувалися окремо для кожного 
спектру по наявних в ньому монолініях великої площі. 

 
П’ятий розділ присвячено поділу актинідів. Використовуючи 

експериментальні значення функції збудження реакції фотоподілу та розрахований 
спектр гальмівного випромінювання мікротрону МТ-25, одержано середню енергію 
збудження для кожної з досліджуваних мішеней. Неперервний характер спектру γ-
квантів приводить до того, що ядра мають енергію збудження, розподілену по 
широкій області. Не дивлячись на те, що сплеск поглинання γ-квантів в області 
гігантського дипольного резонансу приводить до близької для всіх ядер середньої 
енергії збудження в околі 12,5 МеВ, буде правильно вести мову не про саму середню 
енергію, а про її розподіл, оскільки на збільшення енергії збудження різні моди поділу 
реагують по різному. Зокрема, з літератури відомо, що відношення симетричної моди 
до несиметричних зростає практично в чотири рази при зростанні енергії збудження 
ядра 238U від 12 до 16 МеВ. 

Як правило, час опромінення мішеней на пучку γ-квантів складав 30 хв при 
інтенсивності пучка електронів близько 15 мкА при енергії 25 МеВ. Після 5-
хвилинної витримки мідний збірник відділявся від тефлонового капіляру, що 
з’єднував його з реакційною камерою, витягувався з рідкого азоту і переносився до 
HPGe детектора, на якому вимірювалися спектри γ-випромінювання. Для кожного 
експерименту послідовно записувалися спектри, виміряні протягом 10, 15, 30, 45 хв і 
2, 4, 12 годин. Це дозволяло розраховувати вихід кожного ізотопу з тих спектрів, в 
яких для нього реалізується найкраще співвідношення сигнал/фон. 

 Для обчислення виходів ізотопів Kr і Xe з площ γ-ліній їхніх дочірніх 
продуктів, необхідно розв’язати систему диференціальних рівнянь, які описують їх 
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накопичення в кріостаті під час опромінення і розпад після вимкнення мікротрону: 

1
1 1 1

k
k k k-1 nk-1 k-1

dN (t) =Y - N (t)
dt

dN (t) =- N (t)+ (1-P )N (t)
dt
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де N1,…,k(t) – кількість 1, …, k-го ізотопу ланцюжка β-розпадів, 
λ1,…,k –час піврозпаду відповідного ізотопу, 

nkP - ймовірність вильоту затриманого нейтрону після β-розпаду k-го ядра, 
Y1 – кількість ядер, що выморожуються щосекунди в збірнику, першого в 
ланцюжку ізотопу – криптону чи ксенону.  
Під час роботи мікротрону відбувається накопичення криптону, ксенону та 

дочірніх продуктів, що описується вказаною системою рівнянь з початковими 
умовами  N1,…,k(0) = 0, Y1 ≠ 0.  

Після зупинки мікротрону виморожування нових атомів припиняється, але 
збірник знаходиться в рідкому азоті і накопичені атоми продовжують розпадатися, 
що відповідає системі рівнянь з початковими умовами  N’

1,…,k(0) = N1,…,k(Tопр), Y1 = 0; 
де Tопр – час опромінення.  

Після витягування збірника з рідкого азоту криптон і ксенон покидають його, і, 
нехтуючи часом їх десорбції та дифузії, подальший процес можна описати вказаною 
системою рівнянь з початковими умовами N’’

1(0) = 0; N’’
2,…,k(0) = N’

2,…,k(Tазот), Y1 = 0; 
де Tазот – час перебування збірника в азоті після вимкнення мікротрону.  

Позначимо затримку між витягуванням збірника з азоту і початком 
вимірювання спектру Tохол, час вимірювання спектру – Tвим. Тоді площа Skγ лінії γ, що 
належить k-му в ланцюжку ізотопу, після вирахування фону буде рівна  

k k
''N (t) ( )I

dt
1+

охол вим

охол

T T
k

k
kT

S γ
γ

γ

λ ε γ
α

+

= ∫  

де ε(γ) - ефективність реєстрації детектором γ-квантів даної енергії, Ikγ – 
відносна інтенсивність відповідного переходу, αkγ - повний коефіцієнт конверсії γ-
випромінювання.  

Для кожного ланцюжка розпадів за допомогою математичного пакету Maple  
фірми Maplesoft розв’язувалися в аналітичному вигляді відповідні системи рівнянь і 
знайдений в аналітичному вигляді вираз для Skγ прирівнювався до 
експериментального значення площі цієї лінії Sexp. Одержане рівняння розв’язувалось 
відносно Y1 знову ж таки в аналітичному вигляді, і його розв’язок, який занадто 
громіздкий щоб бути приведеним тут, використовувався в написаній для Maple 
програмі, яка дозволяла обчислювати виходи ізотопів криптону та ксенону, з 
врахуванням додаткових коефіцієнтів та поправок, про які говорилося в розділі 4.   

Виходи довгоживучих ізотопів вимірювалися в on-line режимі, для чого вони 
транспортувалися по довгому (30 м) капілярі в вимірювальний центр і 
виморожувалися в кріостаті, розміщеному прямо на германієвому детекторі.  
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Одержані в проведених експериментах значення виходів ізотопів Kr і Xe 
відносно ізотопу з максимальним виходом з кожної мішені представлені на рис. 4, а 
параметри гаусіанів, які описують розподіл виходів ізотопів Kr і Xe – у таблиці 2. 
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Рис. 4. Відносні виходи ізотопів Kr (а) і Xe (б) при фотоподілі  
1- 232Th, 2 - 238U, 3 - 248Cm, 4 - 237Np, 5 - 243Am, 6 – 244Pu. 

 
Протилежна картина спостерігається на рис. 4а: центр ізотопного розподілу Kr 

при фотоподілі досліджених мішеней міняється мало, хоча в цій області відомі лише 
вказівки на можливість існування єдиної підоболонки N=56, яка могла б його 
стабілізувати.  Таким чином, наявність двох нейтронних оболонок в області важкого 
уламку і лише можливої слабкої підоболонки в області легкого веде до того, що для 
достатньо широкої області ядер важкий уламок кожен раз відтягує до себе 
максимально можливу кількість нейтронів, і в результаті положення центру його 
ізотопного розподілу залежить від материнського ядра. В той же час кількість 
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нейтронів, що залишаються у легкого уламка, міняється значно менше, відповідно і 
положення центру його ізотопного розподілу мало залежить від материнського ядра. 

 
Таблиця 2. 

Центр А і дисперсія σ гаусіанів, описуючих розподіл виходів ізотопів Kr і Xe. 

Мішень 
Виходи Xe  Виходи Kr  

A σ A σ 
232Th 139,0±0,1 1,3±0,1 91,3±0,2 1,1±0,2 
238U  139,2±0,1 1,6±0,1 90,9±0,1 1,3±0,1 

237Np 136,7±0,1 1,6±0,1 90,8±0,1 1,2±0,1 
244Pu 139,3±0,1 2,1±0,1   

243Am 136,9±0,1 1,5±0,1 90,3±0,1 1,3±0,1 
248Cm 137,1±0,1 1,9±0,1 90,6±0,1 1,5±0,1 
 
Дисперсії виходів ізотопів Kr також мають близькі значення для всіх мішеней 

– від 1,1 для 232Th до 1,5 для 248Cm. У випадку Xe дисперсія розподілів демонструє 
помітне зростання з ростом атомного номеру та масового числа материнського ядра 
– від 1,3 для 232Th до 2,1 для 244Pu. 

Для виходів ізотопів Xe із кюрію спостерігаються відхилення від гаусового 
розподілу на його краях: понижений вихід уламків з непарною кількістю нейтронів і 
підвищений з парною. 

Було проведено аналіз виміряних виходів на ізоскейлінгову залежність. 
Математично вона виражається в експоненціальній залежності відношення R виходів 
ізотопів Y з однаковою кількістю нейтронів N і протонів Z із двох мішеней 1 і 2:  

R = Y2(N,Z)/Y1(N,Z) = C∙exp(αN+βZ), 
де С – нормувальний коефіцієнт, а коефіцієнти α і β називають параметрами 

ізоскейлінгу. 
Якщо, як у нашому випадку, розглядати виходи ізотопів кожного елемента 

окремо, то ця залежність зводиться до вигляду ln(R) ~ αN + const, тобто до прямої 
лінії в логарифмічних координатах. 

Незважаючи на певну різницю в дисперсіях виходів ізотопів Kr з різних 
мішеней, вони демонструють ізоскейлінгову поведінку (рис. 5).  

Якщо в області N = 53 - 57 спостерігається класичний ізоскейлінг, то в області 
N = 81 – 89, в яку потрапляють виходи ізотопів Xe, картина значно складніша. Тут 
чітко виділяються дві групи мішеней, в одну з яких входять 237Np, 243Am і 248Cm, а в 
другу - 232Th, 238U і 244Pu. В межах кожної з груп відношення виходів демонструють 
очікуваний ізоскейлінг, наприклад на рис. 6 показані результати для другої групи.  
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Але при порівнянні виходів для будь-якої пари мішеней з різних груп 
залежність ln R(N), залишаючись прямою, зазнає зламу в області N = 86, а параметр 
ізоскейлінгу α стрибкоподібно міняється – в деяких випадках міняється навіть його 
знак (рис. 7). Знак α визначається тим, лівіше чи правіше розташований центр ваги 
розподілу виходів ізотопів з першої мішені відносно центру ваги розподілу виходів 
ізотопів з другої мішені. Стрибкоподібна зміна α свідчить про те, що змінився 
домінуючий механізм утворення уламків в одній із мішеней, а зміна його знаку – що 
центр ваги розподілу виходів ізотопів з неї перемістився відносно виходів ізотопів з 
другої мішені. 
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Рис. 5. Відношення виходів ізотопів Kr із всіх мішеней до їх виходу з 238U: 

1 – 232Th, 2 – 248Cm, 3 – 237Np, 4 – 243Am 
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Рис. 6. Відношення виходів ізотопів Xe із 1– 248Cm, 2 – 243Am до їх виходу з 237Np. 
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Рис. 7. Відношення виходів ізотопів Xe із 1– 232Th, 2 - 238U, 3 - 244Pu  

до їх виходу з 237Np. 

Таким чином, злам в залежності ln R(N) виникає в випадку, коли для однієї з 
мішеней домінуючий механізм поділу змінюється, а для другої залишається 
незмінним. В результаті відношення виходів ln R(N) для мішеней всередині указаних 
двох груп (перша - 237Np, 243Am і 248Cm, та друга - 232Th, 238U і 244Pu) демонструють 
звичайний ізоскейлінг, а для мішеней з різних груп спостерігається більше чи менше 
виражене його порушення, яке відповідає зміні домінуючого механізму утворення 
уламків в першій групі. При цьому синхронна зміна механізму поділу в виходах з 
обох мішеней ніяк не відбивається на поведінці ln R(N). 

Оскільки Xe утворюється саме при асиметричному поділі ядер, в області, на яку 
впливають обидві нейтронні оболонки N = 82 і N = 88, то враховуючи таку поведінку 
параметру ізоскейлінгу і особливості, притаманні розподілам виходів ізотопів Xe з 
першої та з другої групи мішеней на рис. 3б, можна зробити наступний висновок: 

у випадку з мішенями з 232Th, 238U та 244Pu STII мода поділу домінує у всьому 
діапазоні виміряних виходів ізотопів Xe. Центр ізотопного розподілу при переході до 
більш важких мішеней практично не рухається, але його ширина при цьому помітно 
зростає.  

у випадку з мішенями з 237Np, 243Am та 248Cm виходи уламків з числом нейтронів 
N > 86 також визначаються модою поділу STII, але для уламків з N < 86 домінуючою 
модою виявляється STI. Центр ізотопного розподілу для цієї групи помітно – на 2,3 
а.о.м. – зміщений відносно першої групи в сторону долини β-стабільності, а його 
ширина від мішені до мішені міняється мало. Перехід від моди STI до моди STII для 
всіх трьох мішеней відбувається при одному і тому ж значенні N = 86. 

Як бачимо, вивчення ізотопного ефекту дозволяє просто і наочно виявляти 
оболонкові ефекти в виходах продуктів ядерних реакцій при низьких енергіях, 
зокрема в поділі ядер. 
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Виявлена конкуренція мод в виходах ізотопів Xe ще раз підкреслює роль в 
процесі поділу оболонкових ефектів, які відповідають за появу несиметричних мод 
поділу – STI під впливом оболонки N = 82 та STII під впливом оболонки N = 88. 

В той самий час очевидно, що для проведення подібного дослідження необхідно 
залучати якомога більший експериментальний матеріал, оскільки в деяких випадках 
параметри ізотопних розподілів можуть мінятися синхронно, що маскує вплив 
оболонок. 
 

ВИСНОВКИ 
 

З використанням розробленої нами методики безаерозольного газового потоку 
з виморожуванням принесеної активності в кріостаті, проведено систематичне 
дослідження незалежних виходів ізотопів криптону і ксенону у фотоділенні 6 ядер-
мішеней в області легких актинідів.  

Основні результати дисертаційної роботи полягають в наступному: 
1. Виміряно незалежні виходи ізотопів криптону і ксенону при фотоділенні ядер 

232Th, 237Np, 238U, 243Am, 244Pu і 248Cm гама-квантами гальмівного 
випромінювання електронів з енергією 25 МэВ; 

2. Підтверджено ізоскейлінг у виходах ізотопів Kr і виявлено порушення 
ізоскейлінгу у виходах ізотопів Xe, яке пояснено конкуренцією асиметричних 
мод ділення STI і STII; 

3. Виявлено перехід від моди поділу STI до STII в області N=86 для виходів 
ізотопів Xe з 237Np, 243Am, 248Cm і домінування моди STII  в усьому діапазоні 
виміряних виходів для 232Th, 238U, 244Pu; 

4. Створено модульну експериментальну установку, що дозволяє виділяти 
криптон і ксенон з уламків поділу, транспортувати їх до детекторів і 
вимірювати спектри радіоактивного розпаду продуктів фотоділення; 

5. Розроблено методику селективного пригнічення плазмового ефекту в Ion Guide 
джерелі іонів шляхом резонансного лазерного збудження атомів 
досліджуваного елементу, і селективну швидкодіючу методику виділення 
газоподібних продуктів ядерних реакцій та транспортування їх газовим 
потоком. 
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 Дисертаційна робота присвячена дослідженню закономірностей у розподілі при 
фотоподілі актинідів виходів ізотопів в області легкого масового піку – криптон, та 
важкого – ксенон. Для проведення вимірювань було розроблено оригінальну 
методику селективного виділення зупинених в буферному газі газоподібних 
продуктів ядерних реакцій з наступним безаерозольним газовим транспортом та 
конденсацією активності в наповненому рідким азотом кріостаті. Виходи 
розраховувалися як із спектрів самих ізотопів криптону та ксенону, виміряних в on-
line режимі, так і з спектрів продуктів їхнього β-розпаду, виміряних off-line. 
Визначено поправки, по’вязані з розпадом активності під час транспортування, з її 
нерівномірним об’ємним розподілом при виморожуванні вздовж трубчатого 
збірника, враховано поглинання гама-квантів в стінках збірника. Визначено 
коефіцієнти підкачки за рахунок ядер-попередників в ізобарному ланцюжку розпадів 
та коефіцієнти збору при виморожуванні та їх залежність від часу піврозпаду ізотопів 
для криптону та для ксенону. Проведено дослідження процесів, які відбуваються в 
газовому середовищі при проходженні через нього інтенсивного пучка важких іонів, 
описано механізм виникнення плазмового ефекту в ion guide джерелі іонів. 
Запропоновано методику селективної компенсації цього ефекту з допомогою 
резонансного лазерного збудження досліджуваних атомів. Підтверджено ізоскейлінг 
у виходах ізотопів криптону і виявлено порушення ізоскейлінгу у виходах ізотопів 
ксенону, яке пояснено конкуренцією асиметричних мод поділу StandardI і StandardII. 
Для виходів ізотопів ксенону з 237Np, 243Am та 248Cm виявлено перехід від моди 
ділення StandardI до StandardII в області N=86, і домінування моди StandardII  в 
усьому діапазоні виміряних виходів з 232Th, 238U та 244Pu. 

Ключові слова: фотоподіл, незалежні виходи, газовий потік, джерело іонів, 
ізоскейлінг, моди поділу. 
 

ABSTRACT 
Zhemenik V.I. Kr and Xe isotopes yield in the low-energy photofission of light 

actinides. – Manuscript. 
 Thesis for the PhD degree in physics and mathematics by specialty 01.04.16 – physics 
of nucleus, elementary particles and high energies. Institute for Nuclear Research, NAS of 
Ukraine, Kyiv, 2016. 
 The thesis is devoted to research the patterns in yield distributions at photofission of 
the actinide targets, in the region of light mass peak - krypton isotopes, and heavy mass 
peak- xenon isotopes.  For measurements the original method was developed, with 
separation of stopped in the buffer gas gaseous products of nuclear reactions, followed by 
aerosol-free gas transport and activity condensation in cryostat, filled with liquid nitrogen. 
The yields are calculated using the spectrum of just krypton and xenon isotopes measured 
in on-line mode, and using the spectrum of their β-decay products, measured off-line. 
Corrections are determined, associated with activity decay during transport and with its 
uneven distribution during freezing along the collector, the absorption of gamma rays in the 
walls of the collector are considered. Pumping coefficients are determined for process of 
isobaric chain decay and freezing coefficients and their time dependence from the half-life 
of the isotopes of krypton and xenon. A study of the processes taking place in a gaseous 
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medium, when intense beam of heavy ions pass through it, is performed. The mechanism of 
plasma effect in the ion guide ion source is described. The method for selective 
compensation of this effect by resonant laser excitation of studied atoms was proposed. The 
isoscaling in the yields of krypton isotopes was confirmed, and breach of isoscaling in the 
yields of xenon isotopes was discovered, which was explained by competition of the 
asymmetric fission modes StandardI and StandardII. For yields of xenon isotopes from 
237Np, 243Am and 248Cm targets, the transition from the StandardI fission mode to the 
StandardII fission mode in the region of N = 86 was found, as well as the StandardII mode 
domination over the entire range of measured yields from 232Th, 238U and 244Pu target. 

Keywords: photofission, independent yields, gas jet, ion source, isoscaling, fission 
modes.  
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наук по специальности 01.04.16 – физика атомного ядра, элементарных частиц и 
высоких энергий. – Институт ядерных исследований НАН Украины, Киев, 2016.  

Диссертационная работа посвящена исследованию закономерностей в 
распределении при фотоделении легких актинидов выходов изотопов в области 
легкого массового пика – ксенона, и в области тяжелого массового пика – ксенона. 
Для проведения исследований было разработано оригинальную методику 
селективного выделения остановленных в буферном газе газообразных продуктов 
ядерных реакций, с их последующей транспортировкой с помощью безаэрозольной 
газовой струи в сборник, расположенный в наполненном жидким азотом криостате. 
Выходы определялись как из гамма-спектров самих изотопов криптона и ксенона, 
измеренных в on-line режиме, так и из гамма-спектров продуктов их β-распада, 
измеренных в off-line режиме. Получены поправочные коэффициенты для учета 
распада активности во время транспортировки, а также связанные с ее 
неравномерным объемным распределением при вымораживании вдоль длины 
сборника, представляющего собой свернутую в плоскую спираль медную трубку. 
При этом учтено сложную геометрическую форму измеряемого источника излучения 
и поглощение гамма-квантов в стенках сборника. Определены коэффициенты 
подкачки независимого выхода изотопов криптона и ксенона за счет кумулятивного 
выхода из ядер-предшественников в изобарной цепочке β-распадов, коэффициенты 
сбора атомов при их вымораживании в сборнике и их зависимость от времени 
полураспада соответствующих изотопов для криптона и для ксенона. 
Экспериментально определены максимальная толщина рабочего слоя мишени и 
максимальная глубина, на которую проникают осколки деления в газовый слой.  

Проведено изучение процессов, которые происходят в газовой среде при 
прохождении через нее интенсивного пучка тяжелых ионов, и на основе полученных 
результатов описано механизм возникновения плазменного эффекта в ion guide 
источнике ионов. Предложено методику селективной компенсации этого эффекта с 
помощью резонансного лазерного возбуждения исследуемых атомов.  
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Подтвержден изоскейлинг в выходах изотопов криптона и обнаружено 
нарушение изоскейлинга в выходах изотопов ксенона, которое объяснено влиянием 
на выходы изотопов нейтронных оболочек: сферической N = 82 и деформированной 
N = 88, ответственных за возникновение ассиметричных мод деления StandardI и 
StandardII, соответственно. Для выходов изотопов Xe из 237Np, 243Am и 248Cm 
обнаружен переход от моды деления StandardI к моде деления StandardII в 
окрестности N=86, и доминирование моды StandardII во всем диапазоне измеренных 
выходов из 232Th, 238U и 244Pu. 

Ключевые слова: фотоделение, независимые выходы, газовая струя, источник 
ионов, изоскейлинг, моды деления. 
 
 
 


