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  Struktura jąder znanych i nieznanych: 
 dlaczego badamy jądra neutrono-nadmiarowe? 
 

  Reakcje głęboko nieelastyczne, metody eksperymentalne 
 

  Struktura stanów jednocząstkowych neutrono-nadmiarowych  
 izotopów potasu 
 

  Projekt Isomer-scope dla badań z wiązkami radioaktywnymi 
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Jądra stabilne… 

Istnieje około 300 jąder stabilnych 
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jądra stabilne 

liczba neutronów 



Jądra stabilne, opis struktury 

Niektóre z tych jąder okazały się szczególnie mocno związane 
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jądra stabilne 

S. Raman, At. Data Nucl.  
Data Tables 78, 1 (2001) 

liczby „magiczne” 

liczba neutronów 

„for their discoveries concerning  
nuclear shell structure” 



Jądra stabilne, opis struktury 

 
Modele opisujące strukturę jąder – dwie nagrody Nobla z fizyki 
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liczba neutronów 

jądra stabilne 

„for the discovery of the connection between  
collective motion and particle motion in nuclei …” 

„for their discoveries concerning  
nuclear shell structure” 



Jądra stworzone w laboratorium 

Ponad 3000 jąder stworzonych i zbadanych w laboratoriach 

lic
zb

a 
p

ro
to

n
ó

w
 

liczba neutronów 

jądra stabilne 

„for their discoveries concerning  
nuclear shell structure” 

jądra stabilne 

jądra znane 



Jądra związane: 5000 – 12000  

wg Witka Nazarewicza: 6900 (500); Nature 486, 509 (2012)  
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liczba neutronów 

jądra stabilne 

„for their discoveries concerning  
nuclear shell structure” 
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jądra stabilne 

jądra znane 
jądra stabilne 

jądra znane 

Linia separacji protonu 

Linia separacji neutronu 

Jądra 
superciężkie 



Dlaczego jądra neutrono-nadmiarowe? 
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liczba neutronów 

jądra stabilne 

„for their discoveries concerning  
nuclear shell structure” 
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jądra stabilne 

jądra znane 
jądra stabilne 

jądra znane 

Linia separacji protonu 

Linia separacji neutronu 

Jądra 
superciężkie 

 Sprawdzamy poprawność opisu jąder egzotycznych przy pomocy modeli 
powstałych dla jąder dobrze znanych 
 

 Wokół liczb magicznych: szczególnie proste konfiguracje, możliwość  
weryfikacji obliczeń z różnymi oddziaływaniami nukleon-nukleon 
 

 Spodziewane przegrupowania orbitali modelu powłokowego 
 

 Proces szybkiego wychwytu neutronów: r-process  



• Struktura powłokowa nie jest niezmienna  
 

• Dla jąder egzotycznych o dużych N >> Z oddziaływanie n-p może zmieniać wzajemne 
położenie orbitali i modyfikować szczeliny energetyczne 

oscylator  
harmoniczny 

potencjał 
realistyczny 

+ oddziaływanie 
spin-orbita 

      liczba neutronów 
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Energie stanów 2+ w jądrach  
neutrono-nadmiarowych 

Struktura powłokowa daleko od stabilności 



Jądra neutrono-nadmiarowe, jak badać? 

• Rozszczepienie (spontaniczne lub wzbudzone) 
 
 

• Reakcje bezpośrednie,  
stripping (zdarcie) np. (d, p) 
 
 

• Fragmentacja 
 
 
 

• Transfer nukleonów w reakcjach  
głęboko nieelastycznych 



Reakcje głęboko nieelastyczne 

86Kr (700 MeV) + 166Er 

• Reakcje binarne, zachowana pamięć kanału wejściowego 
(PLF i TLF) 

 

• Energia kinetyczna zderzenia ulega dyssypacji 
 

• Produkowane fragmenty wzbudzone (wyparowanie)  
oraz z dużym krętem wewnętrznym, w jądrach końcowych 
zasilane stany yrastowe 
 

• Rozkład kątowy produktów skorelowany ze stratą energii 
kinetycznej, maksimum dla kąta grazing 

TKE – Total Kinetic Energy 

G. Rudolf, Nucl. Phys. A330, 243 (1979). 



Reakcje głęboko nieelastyczne 

64Ni (350 MeV) + 208Pb 

• Produkcja fragmentów w szerokim zakresie masy 

W. Królas, Nucl. Phys. A724, 289 (2003) 

W. Królas, Nucl. Phys. A832, 170 (2010) 

58Ni (345 MeV) + 208Pb 



Reakcje głęboko nieelastyczne 

• Transfer nukleonów pomiędzy zderzającymi się jądrami określony przez 
wyrównywanie stosunku liczby neutronów do protonów „N / Z”  

TKE – Total Kinetic Energy N / Z ( 208Pb ) = 1.54 N / Z ( 64Ni ) = 1.29 

W. Królas, Nucl. Phys. A832, 170 (2010) i Acta Phys. Pol. B42, 689 (2011) 



Badania struktury przy wykorzystaniu DIC 

Stany yrastowe w 
izotopach Hg, Tl i Pb (ANL) 

Poziomy o seniority 3 i 4 w neutrono-
nadmiarowych izotopach Sn (ANL) 

Stany wysokospinowe 
w   205Bi, 206Bi  (ANL) 

Identyfikacja i pomiary czasów życia stanów 
wzbudzonych w  44,46Ar, 48,49K, 50Ca, 51Sc, 
53,54,56Sc i 53, 54Ti (ANL i LNL) 

Identikacja stanów yrastowych  
w jądrach  60,62Fe, 64,66,68Ni (ANL) 

Stany yrastowe w neutrono-
nadmiarowych izotopach Te (LNL) 



Eksperymenty „z grubą tarczą” 

• Produkty zatrzymywane w tarczy w czasie kilku ps 
 

• Obserwacja kwantów g emitowanych 
z zatrzymanych jąder 
 

• Wielolicznikowe układy detektorów Ge, 
na przykład GAMMASPHERE  

• Wiązka pulsowana dla rozdzielenia zdarzeń  
in-beam i off-beam (izomery i inne rozpady) 
 

• Identyfikacja izotopowa w oparciu  
o charakterystyczne energie znanych przejść g 



Eksperymenty ze spektrometrem 

• Spektrometr magnetyczny PRISMA sprzężony z układem detektorów 
germanowych CLARA (Legnaro) 
 

• Duża akceptancja (kąt bryłowy 
i akceptancja energetyczna) 
 

• Obserwacja pod kątem grazing reakcji 
 
 

• Pełna identyfikacja (A, Z) fragmentu 
 

• Zmierzone energie kwantów g 
poprawione o przesunięcie  
dopplerowskie 

 
 

g 



Badania wokół jądra 48Ca 

Wcześniejsze prace z tego 
obszaru na temat  49,50Ca,  
51Sc i 52,53,54,56Ti: B. Fornal,  
R. Broda, R.V.F. Janssens 
(2004-2006) 

nf7/2 np1/2 

 

np3/2 

 

pf7/2 

pd3/2 
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N
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• Izotopy potasu (Z = 19): dziura protonowa , 
najbliższe powłoki ps1/2, pd3/2 lub pd5/2 
 

• Izotopy potasu neutrono-nadmiarowe  
(N > 28): neutrony walencyjne na  
np3/2, np1/2 i/lub nf5/2 
 

 
 

protony neutrony 

Podwójnie zamknięta konfiguracja 48Ca: 



Izotop potasu N=28: 47K 

• Przejście g o energii 1660 keV tylko w danych off-beam 
 

• Zidentyfikowano nowy nanosekundowy izomer 7/2–      

6.3 ns 

nf7/2 np1/2 

 

np3/2 

 

pf7/2 

pd3/2 

ps1/2 

Z=20 

N
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Izotop potasu N=28: 47K 

• Przejście g o energii 1660 keV tylko w danych off-beam 
 

• Zidentyfikowano nowy nanosekundowy izomer 7/2–      

6.3 ns 

protony 

stan podstawowy 1/2+ 



Izotop potasu N=28: 47K 

• Przejście g o energii 1660 keV tylko w danych off-beam 
 

• Zidentyfikowano nowy nanosekundowy izomer 7/2–      

6.3 ns 

protony 

stan wzbudzony 3/2+ 



Izotop potasu N=28: 47K 

• Przejście g o energii 1660 keV tylko w danych off-beam 
 

• Zidentyfikowano nowy nanosekundowy izomer 7/2–      

6.3 ns 

protony 

stan wzbudzony 7/2–  



Możliwe konfiguracje w izotopie N=29: 48K 
 

• Sprzężenie konfiguracji 47K z walencyjnym neutronem, 
najprawdopodobniej np3/2 

+ np3/2 

6.3 ns 
pf7/2  np3/2  

ps1/2 
–1

 np3/2  

pd3/2
–1

 np3/2  



Identyfikacja stanów wzbudzonych w 48K 

Widmo proste g dla 48K (PRISMA-CLARA)  

48Ca (330 MeV) + 238U, dwa układy  
pomiarowe: PRISMA-CLARA i GAMMASPHERE 

Analiza koincydencji  gg (GAMMASPHERE)  



Identyfikacja stanów wzbudzonych w 48K 

Wyznaczony schemat poziomów 

W. Królas, Phys. Rev. C84, 064301 (2011) 

„prosta” interpretacja 

pf7/2  np3/2  

ps1/2 
–1

 np3/2  

pd3/2
–1

 np3/2  



Identyfikacja stanów wzbudzonych w 48K 

Dodatkowe słabe przejścia: 585, 2034 keV 



Identyfikacja stanów wzbudzonych w 49K 

• Przejście o energii 92 keV opóźnione, 3 ns < T1/2 < 13 ns 
 

• Pomiary czasów życia stanów rozpadających się przez emisję 
kwantów g o energii 575 keV (4.9 ps) i 771 keV (3.2 ps) 

48Ca (330 MeV) + 238U, dwa układy pomiarowe:  
 
                  PRISMA-CLARA (identyfikacja)                               GAMMASPHERE (koincydencje) 



Identyfikacja stanów wzbudzonych w 49K 

• Kolejność nisko leżących stanów: 
1/2+ − stan podstawowy, 3/2+ − pierwszy  
stan wzbudzony, tak jak w 47K 
 

• Porównanie z obliczeniami modelu 
powłokowego (Nowacki, Poves),  
przestrzeń sd-pf  (8 ≤ Z ≤ 20, 20 ≤ N ≤ 40), 
hamiltonian SDPF-NR 
 

• Obliczenia odtwarzają sekwencję stanów 
w 49K ale błędnie przewidują stan 
podstawowy 48K: 2– zamiast 1–. 
 
 

R. Broda, Phys. Rev. C82, 034319 (2010) 



Systematyka stanów w izotopach potasu 

• Inwersja (przecięcie) orbitali 
protonowych s1/2 i d3/2 przy N = 28 
 

• Przy N = 30 zachowana kolejność, 
jednak mniejsza separacja  

• Wraz z zapełnianiem powłoki 
neutronowej nf7/2  (od N = 20 do 28) 
zmienia się wzajemne położenie 
powłok protonowych: wpływ 
oddziaływania pomiędzy  
nf7/2 ↔ pd3/2 a nf7/2 ↔ ps1/2 

Systematyka nisko leżących stanów: Względne położenie pd3/2
–1  i  ps1/2

–1 : 



Izotopy potasu – podsumowanie 

 Identyfikacja stanów wzbudzony w 48K i 49K 
 

 Wyznaczenie spinu i parzystości stanu podstawowego 48K: 1– oraz 49K: 1/2+  
 

 Przecięcie orbitali protonowych s1/2 i d3/2 przy N = 28,  
sekwencja zachowana dla N = 30 
 

 Informacje na temat stanów zawierających dziury protonowe 
w rdzeniu 48Ca oraz oddziaływań dwuciałowych p-n 

19.12.2013, Seminarium Instytutu Fizyki Jądrowej PAN 



Badania izomerów „w stronę 78Ni” 

• Podobnie jak w obszarze wokół 48Ca: stany yrastowe 
tworzone z prostych konfiguracji kilku cząstek/dziur  
 

• Możliwość badania oddziaływań p-n 

 Poszukiwania/badanie izomerów (ng9/2)2 w izotopach Ni 
 

 Poszukiwanie izomerów w izotopach Cu, 
konfiguracje yrastowe zdominowane przez 
(ng9/2)2 sprzężone z protonem 
 

 Oddziaływania proton-neutron pomiędzy  
protonami na orbitalach pf 5/2, pp 3/2  
a neutronami ng 9/2 
 

 Izomery poza linią N = 50 w jądrach Cu, Zn i Ga 



Badania izomerów „w stronę 78Ni” – historia  

Reakcja fragmentacji wiązki 86Kr, 60 MeV/A, 
identyfikacja w spektrometrze LISE3 – czas 
przelotu fragmentów 1.2 ms 

Zidentyfikowano 13 izomerów w jądrach 
wokół 68Ni ( Z = 28, N = 40 ), między innymi: 
70Ni, 71Cu, 69Ni, 69Cu, … 

Stan 2+ położony wysoko, przy energii 2033 keV 
wskazuje na zamknięcie podpowłoki N = 40  
 

Mikrosekundowy (860 ms) izomer 5−  

Izotop 68Ni zidentyfikowany wśród produktów 
reakcji 64Ni z tarczami 130Te i 208Pb. 



Isomer-scope:  
„an instrument to observe ns-ms 
isomers produced in deep-inelastic…”  

NUCLEAR INSTRUMENTS AND METHODS IN PHYSICS RESEARCH A 395 (1997) 210-216 

Badania izomerów – pomysł z lat 90-tych 

• Produkty PLF wykrywane i identyfikowane 
w detektorach krzemowych DE-E: 
detektory DE o grubości 20 mm 
 

• Cztery detektory germanowe do detekcji 
kwantów g z miejsca implantacji 
 

• Pomiar DE-E-g-(g) 

• Pomiary ze słabymi (< 0.1 pnA) wiązkami 
70Zn, 76Ge, 82Se na tarczach 198Pt, 208Pb 
 

• Zaobserwowane nowe izomery w: 
64Co, 68Ni, 67,68,69,71Cu, 80Ge, 79As, 80,82Se    

 



Badania nanosekundowych izomerów w jądrach neutrono-
nadmiarowych populowanych przy użyciu wiązek radioaktywnych 

 

• Projekt „Isomer-scope” w Oak Ridge (eksperyment RIB-152) 
„Structure of neutron-rich Cu and Zn isotopes produced in  
deep-inelastic transfer reactions with radioactive ion beams” 
 

Wiązki radioaktywne 



Wiązki radioaktywne 

Wiązka pierwotna 
jonów stabilnych 1 Jądra niestabilne tworzone  

w reakcji jądrowej 2 Wyprowadzenie i przyspieszenie 
wiązki jonów niestabilnych 3 

• wiązki radioaktywne neutrono-nadmiarowe: jądra niestabilne  
otrzymywane w procesie rozszczepienia materiału rozszczepialnego,  
np. 238U, wywoływanego wiązką protonów lub deuteronów  
 

• wiązki radioaktywne neutrono-deficytowe: produkcja wiązek  
w odpowiednio dobranych reakcjach, np. 16O(d,n)17F, 16O(a,pn)18F, 
58Ni(p,p2n)56Ni, 70Ge(p,2n)69As  
 

• wiązki radioaktywne otrzymywane w procesie fragmentacji  
jąder wiązki pierwotnej 

Tarcza do produkcji neutrono-nadmiarowych 
wiązek radioaktywnych: węglan uranu (UCx)  

o grubości kilku mm na włóknach węglowych o 
porowatej strukturze 



Wiązki radioaktywne w Oak Ridge 

• Cyklotron ORIC dostarczający wiązkę  
protonów o energii 54 MeV (30 mA) 
 

• Platforma wysokiego napięcia (HV)  
na potencjale  +200 kV z tarczą UCx  
oraz źródłem jonów (ekstrakcja jonów 1+) 
 

• Komora przeładowania: zmiana ładunku 
jonów 1+  1–, oraz separator masowy 

Isotope separator on-line (ISOL) 

• Tandem 25V  
akcelerator jonów ujemnych 

HRIBF - Holifield Radioactive Ion Beam Facility 
Oak Ridge National Laboratory 



Liczba jonów wiązki radioaktywnej na sekundę,  
po przyspieszeniu do energii około 7 MeV/u  
(dane z 2009 roku) 

Wiązki radioaktywne w Oak Ridge 

108 
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Beam-on-
target 
(ions/sec) 

Tarcza do produkcji neutrono-nadmiarowych 
wiązek radioaktywnych: węglan uranu (UCx)  



Wiązki radioaktywne – przyszłość 

RIKEN: Radioactive Ion Beam Factory, Japonia (od 2007) 
 

 
 
 
 
 
FAIR: Facility for Antiproton and Ion Research, Niemcy (2016-2018) 
 
 
FRIB: Facility for Rare Isotope Beams, USA (2020) 
 
 
 
 



Badania nanosekundowych izomerów w jądrach neutrono-
nadmiarowych populowanych przy użyciu wiązek radioaktywnych 

• Populacja jąder neutrono-nadmiarowych w procesach głęboko nieelastycznych przy 
użyciu wiązek radioaktywnych 
 

• Tarcze o grubości 1-2 mg/cm2, tak, by produkty wylatywały z tarczy, a wiązka nie rozpraszała się  
• Produkty zatrzymywane przed układem detektorów germanowych o wysokiej wydajności 
• Wyzwalanie (tagging) przez fragmenty emitowane wokół kąta grazing (produkty DIC) 
• Rejestracja koincydencji g-g w rozpadach izomerów w przedziale od kilku ns do kilkuset ms 
• Niskie tło, odrzucanie kwantów g emitowanych z tarczy czy od rozproszonej wiązki 

 
• Istotne wymagania: 

 Wysoka wydajność 
 Zatrzymana wiązka daleko od detektorów 
 Elastyczność umożliwiająca użycie dla różnych 

kombinacji pocisku i tarczy 
 Urządzenie proste i łatwe do przebudowy 

 

• Projekt „Isomer-scope” w Oak Ridge (eksperyment RIB-152) 
„Structure of neutron-rich Cu and Zn isotopes produced in  
deep-inelastic transfer reactions with radioactive ion beams” 
 



g 

Projekt „isomer-scope” w Oak Ridge 

1. 
Tarcza otoczona 
magnesami dla 
odchylania torów 
elektronów 
emitowanych  
z tarczy przez 
wiązkę 2. 

Produkty PLF 
emitowane pod 
kątem wokół kąta 
grazing przechodzą 
przez folię, z której 
wybijają elektrony 

3. 
Elektrony z folii  
są przyspieszane  
i ogniskowane na 
licznikach MCP 
(Microchannel Plate) 

4.  
Produkty są 
zatrzymywane na 
wprost układu czterech 
detektorów Ge typu 
Clover – układ CARDS 

5.  
Cała akwizycja jest 
obsługiwana przez 
moduły cyfrowe XIA, 
wszystkie zdarzenia 
zapisywane są na 
dysku ze stemplem 
czasowym 

Zakładana 
grubość tarczy 
1-2 mg/cm2 



Projekt „isomer-scope” w Oak Ridge 

Linie pola elektrycznego 

Pole kształtowane przez umieszczenie 
tarczy, osłony tarczy, folii, oraz frontów 
detektorów MCP na odpowiednio 
dobranym potencjale, tak by: 
 

• Zbierać wszystkie elektrony 
emitowane z folii  

• Odrzucać elektrony wybijane  
z tarczy 

Cały zestaw tarcza-MCP 
jest przesuwany wzdłuż 
osi wiązki co pozwala 
mierzyć fragmenty 
emitowane w wybranym 
przedziale kątów 
 

Także wielkość otworu w 
folii może być zmieniana 



Eksperyment testowy z wiązką stabilną 

natSn + 460 MeV 71Ga    wiązka z Tandemu 25 MV (12 godzin wiązki) 

 
• Tarcza o grubości 2 mg/cm2 

• Energia wiązki powyżej bariery kulombowskiej (1.5 x Vcoulomb)  
• Kąt grazing reakcji 33°, pomiar fragmentów w przedziale kątów od 15 to 48° 
• Identyfikacja izomerów w jądrach bliskich jądra pocisku 

Projekt eksperymentu RIB-152 zakłada użycie 
wiązek radioaktywnych 76,78Ga i 78,80Ge oraz 
tarczy neutrono-nadmiarowej  130Te do 
poszukiwania izomerów w izotopach Ni, Cu i Zn 

Podpisane izotopy  
– znane izomery 

Wiązka 71Ga 



Eksperyment testowy           natSn + 460 MeV 71Ga  

66Cu:  6− , 600 ns, 89, 186, 316 and 563 keV 

Gate 89 keV 

On-line spectrum 
few hours of data 



Eksperyment testowy           natSn + 460 MeV 71Ga  

Gate 1019 keV 

Gate 607 keV 

Gate 96 keV 

64Cu:   
6− , 20 ns, 159, 203, 212 and 1019 keV 

68Ga:   
7− , 62 ns, 120, 126, 175, 201 and 607 keV 

72As:   
7− , 87 ns, 96, 167, 199 and 213 keV 

oraz inne izomery, w tym: 70Ga, 73As, 74As, 77As 



Eksperyment testowy – wyniki 

Zielone: zaobserwowane izomery 

 Projekt eksperymentu z wiązkami radioaktywnymi zakłada użycie wiązek 76,78Ga i 78,80Ge 
 Dostępne intensywności takich wiązek 0.6 – 5 x 10^6 pps* 
 Po eksperymencie testowym oszacowano, że dla identyfikacji nowych izomerów  

w jądrach Ni, Cu i Zn potrzebne będzie 5-7 dni wiązki 
 

Ten pierwszy pomiar układu „Isomer-scope” miał miejsce  
kilka tygodni przed zamknięciem akceleratorów w Oak Ridge 

• Dobra selekcja zdarzeń odpowiadających 
opóźnionym rozpadom przez liczniki MCP  
(MCP tagging), niskie tło od tarczy i wiązki 
 

• Zaobserwowano 9 znanych izomerów  
o czasach połowicznego rozpadu od 20 ns  
do 100 ms 
 

• Dobra czasowa zdolność rozdzielcza pomiędzy 
detektorami MCP-Ge, możliwość wyznaczenia 
czasów życia od 10-20 ns 
 

• Intensywność wiązki podczas pomiaru:  
1 – 2.5 x 10^8 pps  

* dostępne w Oak Ridge  
   przed zamknięciem HRIBF  



Eksperyment testowy – wyniki 

Zielone: izomery zaobserwowane         
Czerwone: izomery niezaobserwowane 

Tarcza natSn nie jest neutrono-
nadmiarowa, dlatego nie jest  
to dobra tarcza by produkować 
neutrono-nadmiarowe fragmenty 
bliskie jądra pocisku  
 

W eksperymencie z wiązką 
radioaktywną planowano  
użyć tarczy 130Te 

natSn <A> = 118.7  
natSn N/Z = 1.37 
71Ga N/Z = 1.29 
 
71Ga + natSn c.s. 
N/Z = 1.34 

71Ga + 130Te c.s. 
N/Z = 1.42 



Projekt „isomer-scope” – podsumowanie 

 Działający układ gotowy do eksperymentów z wiązkami radioaktywnymi 
 

 Ciekawy program badawczy: poszukiwanie izomerów w izotopach  
Ni, Cu i Zn „w stronę 78Ni” 
 

 Czułość na izomery o czasach połowicznego rozpadu od kilku nanosekund (!)  
do kilkuset mikrosekund 
 

 Rozważana rozbudowa układu poprzez 
dodanie detektorów krzemowych 
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Struktura jąder bogatych w neutrony,  
badania z wiązkami stabilnymi i radioaktywnymi – zespół: 

Projekt „Isomer-scope”: 
 

IFJ PAN Kraków   W. K. 
The University of Tennessee, Knoxville 
        R. Grzywacz, M. Rajabali, C.R. Bingham, 
        D. Miller, M. Madurga, S. Padgett, et al. 
Oak Ridge National Laboratory, Physics Division 
        D. Shapira, C.J. Gross, K. Rykaczewski,  
        A.J. Mendez II, K. Miernik, et al. 
ORAU    J.C. Batchelder 

Pomiary z wiązkami stabilnymi: 
 

IFJ PAN Kraków 
    R. Broda, B. Fornal, T. Pawłat, J. Wrzesiński, W. K. 
Argonne National Laboratory, Physics Division 
    R.V.F. Janssens, M.P. Carpenter, T. Lauritsen,  
    D. Seweryniak, S. Zhu 
Laboratori Nazionali di Legnaro oraz Univ. di Padova   
    A. Gadea, N. Marginean, G. De Angelis, L. Corradi, 
    A.M. Stefanini, S. Lunardi, E. Farnea, G. Montagnoli, 
    C.A. Ur, J.J. Valiente-Dobon, D. Mengoni et al. 
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