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3. S.C. Cabral et ai., 4.5., neste relatório.

4. A.M. Borges et ai., 4.12., neste relatório.

5. L.J. Antunes, 4.1T., neste relatório.

6. J.C. Suita, 4.3., neste relatório.

4.5. RAZÃO ISOMÉRICA NA REAÇÃO 90Zr (3He,2n) 9 1Mo.

S.C. Cabral, O.F. Lemos Jr., A.G. da Silva e L.T. Auler.

Em trabaiho recentemente concluído neste Departamento ,
- 9 3 3 93

foi observado que a razão isomerica na reação Nb( He,3n) Tc

em função da energia incidente inicialmente decresce, eo con-
(2) .

trario do esperado por certas teorias simples . Tal efeito

foi atribuído, naquele trabalho , ã diferença de energia en

tre os estados envolvidos, que no caso é" de 390 keV. Em bai-

xas energias de bombardeio, a parte de baixo spin da distribu

ição de spins dos núcleos residuais contribuirá menos para o

processo 3n do que a fraçlo de maior spin: a primeira estará

inibida em emisslo de neutrons, não só pela mais alta energia

do estado metaestável de baixo spin, como pela barreira cen-

trífuga ao fundamental.
Se esta explicação tem alguma validade, espera-se um e-

91

feito ainda maior no Mo, com uma diferença de energias en-

tre os estados envolvidos de 65 3 keV. Para este estudo está

sendo utilizado o sistema de transporte de núcleos de recuo

em jato de He em desenvolvimento neste Departamento devido

ã curta meia-vida (66 s) do estado metaestável em questão. 0
91 - ~ 9 0 3 91
Mo está sendo produzido pela reação Zr( He,2n) Mo, bom-

2 3

bardeando-se Zr natural de 15,5 mg/cm com o feixe de He do

CV-2 8. Será possível isolar os efeitos das reações com os ou

tros isótopos do Zr, porque, no intervalo de energias de in-

teresse, a energia do feixe deverá ser menor do que a energia
3 91

limiar da reação ( He,3n) no Zr.

Experiências foram realizadas com o intuito de se deter-

minar certos parâmetros que otimizem o estudo das reações de-

sejadas minimizando as reações competitivas na mesma energia.

A tabela 4.5.1. mostra (por exemplo) os nuclídeos identifica
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Fig. 4.5.1. Espectro de energias dos raios-y obtidos no transporte dos núcleos de
- 3recuo de reações de He de 36 MeV em Zr.
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dos durante experiências preliminares, e a figura 4.5.1. mos-

tra o espectro de energia dos raios gama da fonte resultante

do transporte. Nota-se claramente que as linhas de interesse

são bem fracas em comparação com os "contaminantes", nesta e-

nergia particular de bombardeio. Isto se deve também a que a
91 o —

abundância da linha mais intensa do decaimento do gMo é" a-

penas 0,32%.

Tab. 4.5.1. Núcleos de recuo de reações de He de 36 MeV em

Zr, identificados pelos raios-y presentes no es-

pectro da fonte coletada.

NUCLlDEO T 1/2 ORIGEM PROVÁVEL

90Mo

91*Ho

91mMo

93mMo

9 0 % b

9OmNb

89mZr

87mZr

REFERÊNCIAS:

5,7

15,5

66

6,9

14,6

19

4,2

1,6
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min

s

h

h

s

min

h

90Zr(3He,3n)

90Zr(3He,2n)+

90Zr(3He,2n)+

92Zr(3He,2n)

90Zr(3He,t)

90Zr(3He,t)

90Zr(3He,a)

90Zr(3He,6He)
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