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CUVIItT IUAIU7E

Prezenta Teză de doctorat sintetizează activitatea 3--
cetare a autorului In perioada 19€9-19?9 , pentru promovarea ur.L
spectru neutronic de referinţă fi pentru dezvoltarea metodelor ăr
caracterizare a spectrelor de neutroni rapizi. Aceste lucrări au
fost realizate In cadrul Institutului de Fizica Atomică, al Institu-
tului de Reactori Nucleari Energetici şi la CEN/SCK Mol Belgia. Pe
această cale autorul mulţumeşte Comitetului de Stat pentru Energici
Nucleară, Institutului de Reactori Nucleari Energetici şi înstituuu-
lui de Fizică şi Inginerie Nucleară pentru asigurarea bazei materia*
ie necesare desfăşurării acestor cercetări şi pentru sprijinirea
lucrărilor internaţionale efectuate pe sistemele ri-ITN şi rr Mol.

îndrumarea competentă şi încurajările permanente ale con-
Iacătorului ştiinţific conf.univ.dr.Ionel Purica au contribuit esen-
ţial la realizarea acestei Teze de doctorat.

Este o deosebită plăcere pentru autor să amintească cola-
borarea rodnică cu colegul Barbu CSrstoiu la realizarea caracteri-
zării prin calcule a spectrelor de neutroni. Autorul mulţumeşte în
mod deosebit colegilor din Colectivul experimental al Secţiei I-a
IRNE, cu care a colaborat pe toată durata elaborării acestei teze •

s Autorul este îndatorat colectivelor Reactorului Nuclear
t

WR-S IFIN şi Oficiului de caicul IFIN pentru solicitudinea arăta-
tă In decursul anilor de colaborare.

Autorul mulţumeşte pe această cale tuturor specialişti-
lor belgieni cu care a conlucrat la experimentele pe sistemele
IE-ITN şi IZ Mol: Dr.J.Debrue, Dr.G.De Leeuw, S.De Leeuw ţi In
special doctorului Albert Fabry.
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CVVIKT 1NAIUTE

Prezenta Teză de doctoral sintetizează activitatea i-
cetare a autorului tn perioada 1969-1979 , pentru promovarea ur„i
spectru neutronic de referinţă şl pentru dezvoltarea metodelor tic
caracterizare a spectrelor de neutroni rapizi. Aceste lucrări au
fost realizate In cadrul Institutului de Fizică Atomică, al Institu-
tului de Reactor! Nucleari Energetici şi la CEN/SCK Mol Belgia. Pe
această cale autorul mulţumeşte Comitetului de Stat pentru Energia
Nucleară, Institutului de Reactori Nucleari Energetici şl Institutu-
lui de Fizică şi Inginerie Nucleară pentru asigurarea bazei materia-
le necesare desfăşurării acestor cercetări şi pentru sprijinirea
lucrărilor internaţionale efectuate pe sistemele 2E-ITN şi II Hol.

îndrumarea competentă şi încurajările permanente ale con-
lucătoruiui ştiinţific conf.univ.dr.Ionel Purica au contribuit esen-
ţial la realizarea acestei Teze de doctorat.

Este o deosebită plăcere pentru autor să amintească cola-
borarea rodnică cu colegul Barbu CSrstoiu la realizarea caracteri-
zării prin calcule a spectrelor de neutroni. Autorul mulţumeşte în
mod deosebit colegilor din Colectivul experimental al Secţiei I-a
IRNE, cu care a colaborat pe toată durata elaborării acestei teze .

• Autorul este îndatorat colectivelor Reactorului Nuclear
WR-S IFIN şi Oficiului de caicul IFIN pentru solicitudinea arăta-
tă în decursul anilor de colaborare.

Autorul mulţumeşte pe această cale tuturor specialişti-
lor belgieni cu care a conlucrat la experimentele pe sistenele
IE-ITN şi iz Mol: Dr.J.Debrue, Dr.G.De Leeuw, S.De Leeuw şi tn
special doctorului Albert Fabry.
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IXTROPVCF?"
Evoluţia recentă a fizicii şi tehnicii reactorilor nucle-

ari a demonstrat necesitatea cunoaşterii cu acurateţa a spectrului
de neutroni îr. diferite locuri din reactor, în vederea calculării
caracteristicilor sale fizice fundamentale. Posibilitatea obţinerii
spectreloricalculate este direct legată atît de precizia secţiuni-
lor de grup ale tuturor materialelor structurale şi combustibilului
cît şi de cea a metodelor de calcul şi a codurilor înseşi. Spectrul
calculat trebuie să fie comparat cu datele spectrale experimenta1 «.•
pentru a se verifica valabilitatea soluţiilor oferite de calcul.
Avînd în vedere acestea, pe plan mondial s-a făcut un efort consi-
derabil pentru a dezvolta noi tehnici de măsură a spectrului de ne-
utroni sau pentru a îmbunătăţi metodele existente. Acest efort pen-
tru conceperea şi realizarea urui program experimental este dife-
rit de la ţară la ţară, depinzînd de tipul de reactor avut în vede-
re şi, în particular, de cercetările abordate în fiecare laborator.
Programul naţional de energetică nucleară al ţării noastre prevede
construirea reactorilor de tip PHWR, una din sarcinile principale
ale Institutului de Reactor! Nucleari Energetici fiind aceea de ela-
borare şi testare a elementelor combustibile. In acest program este
prevăzută şi abordarea filierei de reactori rapizi reproducători.
Pentru realizarea programului de încercări de materiale (.elemente
combustibile şi de structură) urmează să intre în funcţiune reac-
torul TRIGA ROMANIA. Problema esenţială în programul de testări
este corelarea efectelor iradierii asupra elementelor de.structu-
ră !?i combustibile cu nivelul fluxurilor şi cu distribuţia ener-
aetică a neutronilor. Domeniul energetic de interes pentru testări
cuprinde plaja 10 keV - 18 MeV pentru materialele de structură şi
0-18 MeV pentru combustibil. Pentru fiecare buclă sau capsulă de
iradiere implantată într-un reactor d« tastări de materiale este
necesară determinarea distribuţiei spatia}.* fi energetice a fluxu-
lui neutronic instantaneu, precum şi determinarea fluenţei pe pe-
rioada iradierii.

Pentru reactor ii rapisri cunoaşterea spectrului de neu-
troni este esenţială pentru însăşi concepţia reactorului. Experi-
mentele realizate curent în domeniul reactorilor rapizi sînt de
două tipuri:
i. benchmark - asamblaje simple', alcătuite dintr-un număr redus

de materiale şi'concepute pentru a evita pe cît posibil dificul-
tăţile rezultate din geonefcrie;' comipararoa rezultatelor



mentale permite verificarea şi validarea datelor nuclearo ele ba-

ză.

2. mook-up - reactori de putere zero , modele ale reactorilor de pu-

tere, care prezintă aceeaşi complexitate ca reactorul însuşi.

Prezenta Teza de doctorat reprezint? contribuţia autorului

la dezvoltarea şi aplicarea metodelor experimentale de caracteriza-

re a spectrului de neutroni rapizi. Idfia fundamentală în abordarea

acestor cercetări a fost aceea a promovării unui sistem "benchmark"

pentru dozimetria neutronilor raoizi, care să permită dezvoltarea

şi rafinarea metodelor experimentale, la nivelul ştiinţific atins do

cele mai avansate laboratoare de fizica reactorilor din lume. Acest

"benchmark" denumit Spectru standard secundar în domeniul intermedi-

ar de energie EI-ITN, a fost realizat în Institutul de Reactori Nu-

cleari Energetici, pe baza studiilor şi calculelor efectuate de au-

tor în cadrul cooperării ştiinţifice cu specialişti de la CEN/SCK

Mol Belgia.

Capitolul I Spectru standard secundar in domeniul

intermediar de energie Zt-ITN

Din considerente economice şi de proiectare, tendinţa ac-

tuală este de a dezvolta reactori rapizi de mari dimensiuni. Spec-

trul neutronilor rapizi în astfel de ansamble este caracterizat prin

energii medii mai mici de 1 MeV (domeniu intermediar de energie). Ge-

nerarea unui spectru de neutroni caracteristic domeniului interme-

diar de energie, care să simuleze spectrul dintr-un reactor de mari

dimensiuni, permite efectuarea unui program comolex de testări ale

metodelor de calcul, ale datelor nucleare şi de dezvoltare a metodi-

cilor de măsură utilizate în proiectarea şi realizarea unui astfel

de reactor. Un sistem care generează un astfel de spectru este asam-

blajul II, conceput şi pus în operare la CEN/SCK Mol Belgia în 1970,

la ITN Bucureşti şi la Imperial College of Science and Technology,

Ano1ia, în 1973. Sistemul Tt este considerat ca' standard internaţio-

nal"» <*>.

Obiectivele majore care au stat la baza promovării şi reali-

zării sistemului ti sînt:

- stabilirea unui standard de referinţă, de intensitate mică, care

cuplat cu un reactor de înceţcări de materiale (intensitate mare)

să clarific* incertitudinile existente în determinările de rate de

reacţie fi tn măsurătorile de flux-spectru. in acest context pre-

cisia ceruta pentru ratele de fisiune este mai mica decît 51 şi de

5-10% pentru ratai* im activare.
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- testarea datelor integrale evaluate din secţiunile diferenţiale

microscopice dependente de energie pentru reacţiile folosite în

dozimetria neutronilor rapizi, în vederea îmbunătăţirii preciziei

în măsurătorile de flux, de spectru, de scurgeri şi de ardere;

- îmbunătăţirea tehnicilor experimentale de măsură, utilizate în

reactorii rapizi de.putere zero : spectrometrie de neutroni, ca-

mere de fisiune, trase în dielectrici, spectrometrie de fciasă a

heliului şi activare;

- efectuarea unui program de intercomparări ale rezultatelor măsu-

rătorilor de acest fel între diferite laboratoare din lume.

Sistemul Spectru standard secundar în domeniul intermedi-

ar de energie EE-ITN este o sursă de neutroni, sferică, termic-ra-

pid cuplată. Sistemul se compune dintr-o sursă multistrat de ura-

niu natural, amplasata într-o cavitate cu diametrul de 50 cm, prac-

ticată în coloana term-că de grafit a reactorului VVR-S IFIN, şi

dintr-un ecran de carbură de bor vibrocompactată în aluminiu. Carac-

teristicile geometrice şi de material ale sistemului sînt date în

TABELUL I . Poziţionarea sistemului în coloana termică este prezen-

tată în figura 1.

Sursa primară de neutroni care produc fisiunile în pătu-

rile de uraniu ale sistemului ti este spectrul neutronilor din co-

loana termică. Acesta trebuie să fie bine-termalizat şi cu o compo-

ziţie spectrală cunoscută. In consecinţă,autorul a efectuat măsură-

torile necesare caracterizării spectrului termic şi epitermic din

coloana termică a reactorului WR-S IPIN. Teza de doctorat prerin-

tă metodicile, dispozitivele şi aparatura utilizată în acest scop.

Autorul aduce o contribuţie însemnată la studiul reacţiilor urmă-

toare : 191Eu(n,Y) şi 178Lu(n,Y) , determinînd valori noi ale para-

metrilor nucleari ai primei reacţii. Aceşti parametrii conduc ia

obţinerea valorii calculate a lui g(T), în bună concordanţă cu ex-

perimentul < 3 ). Pentru a doua reacţie a fost testată valoarea lui

g ;T) pentru energia 0.0253 eV, obţinîndu-se un bun acord cu valo-

rile măsurate. Rezultatele măsurătorilor <*• ( S > făcute,de autor

în coloana termică a reactorului WR-S IFIN, arată că:

- procesul de termalizare a neutronilor din zona activă ,neutroni

ce intră în coloana termică, se termină practic după 70 cm, ei

suferind şi un proces de retermalizare ;

- raportul dintre fluxul termic şi cel epitermic în această pozi-

ţie este 0.006.



Sistemul tZ este amrslasat la distanta de 150 cm de zona

activă, poziţie In care spectrul este caracterizat prin:

- temperatura neutronică este practic egal.1 cu tenoeratura mediu-

lui ambiant

- raportul între fluxul epltermlc ţii cel termic este 4.1x10""

Cavitatea sferic.1 cu Jt.ir.otrul 50 cr.i, uracticată în coloana termi-

că şi centrată în acest punct, are următoarele caracteristici neu-

tronice:

- spectrul termic are temneratura neutronică de 305+7°K, iar rapor-

tul dintre fluxul epitermic şi cel termic este de 4.5x10-* ;

- intensitatea fluxului termic la puterea de 2MV a reactorului este

de 4.5 x IO9 n/cmJ s;

- distribuţia de flux este practic constantă în planul perpendicu-

lar pe axa orizontală a coloanei termice, gradientul de flux pe

aceast.l direcţie fiind de aproximativ 1.2% / cm.

Rezultatele obţinute pentru spectrul terr.ic în cavitatea rx-IT.% şi

valorile determinate în spectrele termice similare din cavităţile

ti Mol Belgia şi NISUS Anglia s£nt prezentate mai jos:

Cavitatea RCcj pentru aur Temperatura Intensitatea

neutronică (n/cm- s)

Jir-ITN

It Mol

NISUS

403.

10000

1114

7 305

300

293

+ 7° K

+ 5° K

+ 6° K

4

9

1.

X

X

3x

10 s»

10e

10 8

Intensitatea este dată pentru puterea nominală a fiecăruia dintre

reactorii în care sînt amplasate cavităţile. Se observă că inten-

sitatea fluxului de neutroni în centrul cavităţii EE-ITN este

mult mai mare decît în celelalte două cavităţi, ceea ce constitu-

ie un avantaj major pentru studiul ratelor de reacţie.

Capitolul II Calculul spectrului de neutroni in

sistemul tl~TTN

Spectrul neutronic central In sistemul Zt a fost calcu-

lat cu ajutorul codurilor de transport GMS şi ANIŞN*8» (cu bib-

liotecile ataşate UKAEA şi respectiv. ENDF/B III). Calculele efec-

tuate de autor au avut drept scop studierea influenţei reflecto-

rului de grafit , a componentei epitermice a spectrului din cavi-

tatea II , a carburii de bor şi a suportului de aluminiu asupra

spectrului neutronic central din sistemul TZ-ITN. Pe baza lor se



pot trage următoarele concluzii:

- reflectorul de grafit influenţează puternic spectrul neutronic

central datorită neutronilor reflectaţi de peretele cavităţii ;

pentru grosimi ale reflectorului de grafit mai nari decît 40 cm

acest spectru nu se mai modifică;

- componenta epitermică mai mică de 0.001 nu influenţează spectrul

neutronic central şi nici distribuţia densităţii de fisiune în

sursa de uraniu;

- suportul de aluminiu al sursei de uraniu EI-ITN modifică spec-

trul neutronic central cu aproximativ 1% ;

- ecranul de carbură de bor cu grosimea de 1.5 cm suprimă complet

componenta termică şi reduce apreciabil componenta epitermică de

joasă energie'7'. '

In calculele cu codul ANISN autorul a utilizat valorile

experimentale ale distribuţiei densităţii de fisiune în sursa de

uraniu. Această distribuţie este comparată cu cea calculată cu co-

dul GMS, concordanţa fiind foarte bună < e ). Deasemenea a fost stu-

diată influenţa incertitudinilor care afectează valorile mărimilor

fizice ce au intervenit în aceste calcule (mas.3, densitate....)

asupra valorilor fluxului rr\ultigrupal. Rezultatele pentru o varia-

ţie pozitivă a tuturor acestor mărimi sînt prezentate în figura 2;

eroarea maximă introdusă în valorile calculate aie fluxului nu de-

păşeşte i.5%.

Folosind biblioteca DLC-2D'9» într-un decupaj de 100 gru-

pe energetice .autorul calculează spectrul neutronic central în

sistemul XI-ITN, spectru recomandat de Agenţia Internaţională pen-

cru Energia Atomică ,Viena, ca spectru de referinţă.

Analiza comparativă a sistemelor de tip Zi demonstrează

că din punct de vedere spectral «acestea sînt identice/ îndeplinind

toate condiţiile următoare:

- componenta epitermică este mai mică de 0.001

- reflectorul de grafit are grosimea mai mare de 40 cm

- geometria şi compoziţia sînt similare.

patorită simetriei sferice a sistemelor de tip ££, calcu-

lele se fac cu coduri monodimensionale care permit obţinerea unor

rezultate neafestate de erori de modelare, inerente geometriilor

complicate. Sistemul TZ este bine caracterizat din punct de vede-

re al calculelor neutronice„ erorile în forma spectrului datorîn-

du-se numai incertitudinilor în datele nucleare. Ascfel spectrul
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întruneşte condiţiile unui cîtnp de neutroni de referinţă, fiind

recomandat de A.I.E.A. Viena pentru testarea datelor nucleare şi

calibrarea instrumentaţiei folosite în măsurători în reactorii

rapizi şi de încercări de materiale. .

Spectrul neutronic central din EE-ITN are energia medie

de 0.809 MeV, fiind un spectru caracteristic domeniului interme-

diar de energie, domeniu specific reactorilor rapizi de mari di-

mensiuni. O comparare a acestui spectru cu cel dintr-un reactor

de tip LMFBR (Liquid Metal Fast Breeder Reactor) arată similitudi-

nea lor ( figura 3 ).

Capitolul III Măsurători de spectre de neutroni

rapizi

Măsurătorile diferenţiale de spectre neutronice în reac-

torii rapizi prezintă un mare interes datorită posibilităţii com-

parării directe a rezultatelor obţinute experimental cu cele de

calcul. Dintre metodele diferenţiale a fost selectată şi d>•voi -

tată de către autor spectrometria cu contori proporţionali cu pro-

toni de recul, datorită următoarelor considerente:

- secţiunea reacţiei (n,p) utilizată în aceşti contori este cunos-

cută cu o incertitudine de 1.5 %

- domeniul &<•> oetic acoperit de aceasta teh*• i.c? este 10 ;.ev

2 MeV, rezultatexe obţinîndu-se cu erori între 5 - 25 %

- construcţia simplă a spectrometrelor.

In icest capitol se prezintă principiul metodei, cons-

trucţia sp .: .rometr: 'or cu protoni de recul, funcţia de răspun

teoretică şi de: >.riu larea funcţiei de răspuns experimentale cu

neutroni monoenergetici. Se discută parametrii experimentali ca e

determină acurateţa spectrului măsurat. Sint descrise sistemele

electronice de discr minare neutron-gamma folosite.

Pentru măsurătorile de spectre de neutroni rapizi auto-

rul pune la punct tehnologia de fabricaţie a spectrometrelor cu

protoni de recul < : O j . In figura 4 este prezentat un contor sferic

cu diametrul catodului de 30 mm, construit de autor şi folosit

pentru măsurarea spectrelor de neutroni rapizi în sistemele TT.

Hol şi EE-ITN. SXnt date în teză rezultatele cercetărilor pri-

vind stabilirea condiţiilor de funcţionare ale spectrcmetrelor

(multiplicarea, rezoluţia ), precum şi determinarea funcţiilor

de răspuns la protoni monoenergetici. O contribuţie originală a

autorului la rafinarea metodei o constituie determinarea experi-



mentala a funcţiei de răspuns a contorilor sferici tip SP2 la ne-

utroni nonoencrqetici de 600 , 1000 şi 1500 kev. Aceste cercetă-

ri au permis determinarea corecţiei experimentale pentru funcţia

de răspuns a contorilor, corecţie eare a fost înglobată în codul

de calcul SPKC4; pre.;izia rezultatelor s-a îmbunătăţit cu aproxi-

mativ 10%,;:tiliz£nd această corecţie.

Prima măsurătoare difernţialâ cu contori de tip SP2(11>

a fost făcută de autor în 1969, în sistemul IZ Mol. Rezultatele

acestor lucrări arată că discrepanţa între valorile calculate şi

cele măsurate, pentru plaja 180 - 820 keV este de maximum 3% .

Deasupra energiei de 82o keV, discrepanţele sînt mai mari de 20%

şi se datoresc impreciziilor în datele nucleare utilizate în cal-

cul (setul de secţiuni FD2). Rezultatele măsurătorilor sistemati-

ce efectuate de autor cu contori tip IRNE, în sistemul ZZ Mol ,

utilizînd şi tehnica de discriminare neutron-gamma, sînt Intr-o

bună concordantă cu măsurătorile de intercomparare efectuate de

specialiştii din Belgia, R.F.G. şi Olanda pe acelaşi asamblaj

(figura S). Cu aceleaşi spectrometre a fost măsurat spectrul neu-

tronic în sistemul 'EE-ITN. Rezultatele măsurătorilor sînt compa-

rate cu calculele efectuate într-un decupaj energetic de 100 gru-

pe ( fiaura € ).

Jpectrul neutronilor rapizi poate f^determinat corect

prin metoda contorilor cu protoni de recul ,ţinînd însă seama că

pentru diferite domenii energetice incertitudinile diferă. Pentru

domeniul energetic 200 keV - 1 MeV spectrul este măsurat cu cea

mai bună precizie, cu condiţia ca parametrii experimentali care

determină acurateţa spectrului să fie afectaţi de erori minime

(la nivelul actual al metodicii). Eroarea totală provenită atît

de la aceşti parametrii (liniaritate, statistică, calibrare ... )

cît şi de la funcţia de răspuns şi incertitudinile asupra secţiu-

nii de reacţie, este cuprinsă între 5 %'şi 10 %. Pentru domeniul

de joasă energie 10 keV - 200 keV eroarea majoră este dată de

capacitatea limitată a sistemului electronic de a efectua discri-

minarea neutron-gamma,aceasta depinzînd în mod esenţial de nive-

lul fluxului gamma din asamblaj, de fluctuaţiile statistice ale

numărului de perechi de ioni finali creiaţi de protoni iniţiali

şi de incertitudinile în cunoaşterea valorii medii a energiei de

ionizare a gazului în acest domeniu. Eroarea totală asupra formei

spectrului poate varia în litrite largi ( 10 - 50 %) , fiind cu

atît mai mate cu cSt limita inferioară energetică măsurată este



mai mică. Deasupra energiei de 1 MeV, spectrul neutronic poate fi

măsurat cu erori între 10 şi 25%, deoarece trebuiesc aplicate corec-

ţii importante pentru efectele de capăt şi perete. La contorii cu

presiuni ridicate ale gazului de umplere , fenomenul de recombina-

re începe să devină important şi introduce distorsiuni în forma

spectrului măsurat.

In particular, comparînd rezultatele măsurătorilor spec-

trometrice efectuate în cele două asamblaje rapide ti Mol şi It

ITN se constată că forma spectrală determinată este aceeaşi, în

limita erorilor de + 5% pentru domeniul 150 JceV •? 1.2 MeV. Aceas-

ta confirmă concluziile prezentate în Capitolul II privind iden-

titatea spectrală a celor două asamblaje.

Capitolul IV Determinarea absoluta a spectrului de

neutroni din pate de reaetie

Cunoaşterea valorii absolute a distribuţiei energetice

a fluxului de neutroni este necesară In experienţele de testări

de materiale combustibile şi structurale, cît şi în exploatarea

reactorilor nucleari energetici. Singura metodă experimentală ce

poate fi folosita Xn reactorii în operare este cea a determinării

ratelor de activare şi de fisiune, utilizate ca date de intrare

într-un cod de calcul de unfolding. In acest capitol se prezintă

metodica de determinare absolută a ratelor de fisiune şi de acti-

vare, precum'şi tehnica de unfolding utilizată pentru determirarea

spectrului neutronic absolut din valorile experimentale.

Ratele absolute de fisiune au fost măsurate cu camere

de fisiune calibrate absolut. Calibrarea s-a făcut prin expunerea

camerelor de fisiune în trei cImpuri standard de neutroni11-':

spectrul termic maxwellian, spectrul IZ şi spectrul de fisiune cu

neutroni termici a 3 3 SU. Această metodă originală, pusă la punct

de autor, în colaborare cu Dr.A.Fabry, a permis determinarea mase-

lor absolute pentru depunerile#conţinînd principalii izotopi fi-

sionabili : 3 3 9U, a 3 9Pu, 2 3 7Np, a 3 >U, cu erori de + 1.3% - 2.5%.

Sînt discutate pe larg în teză corecţiile şi sînt analizate surse-

le de erori ce afectează valoarea ratelor de reacţie.

Efectuarea unor lucrări internaţionale pe sistemul r.i

ITN , prezentate în referinţa < 1 3 >, a condus pe de o parte la sta-

bilirea unei scale absolute de fisiune, pe de altă parte demons-

trarea identităţii din punct de vedere al ratelor de fisiune a

facilităţilor î.T. Mol şi EZ-XTN.

pgntru sistemul CE-ITN au fost determinate valorile sec-

integrale de fisiune pentru principalii izotopi fisiona-
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bill precum şi pentru «»Th, 3*»0 «1 a"*Pu ( TABELUL II ). In TA-

BELUL III sXnt comparate rapoartele acestor secţiuni, referitoare

la secţiunea a31U., pentru sistemele it Mol şi Eî-ITN. Se observă

identitatea celor doua sisteme în ceea ce priveşte ratele de fi-

siune, în limita erorilor experimentale. In aceste măsurători s-au

utilizat şi camere de fisiune de referinţă puse la dispoziţie de

Biroul Naţional de Standarde al SUA.

Intensitatea fluxului de neutroni mai ridicată decît

în alte asamblaje de tip ti, a permis abordarea pe sistemul lt-

ITN a unui program experimental de măsurare a ratelor absolute de

activare pentru o gamă foarte largă de izotopi. Programul dezvol-

tat de autor a căutat să rezolve atlt probleme legate de determi-

narea flux-spectrului cit şi de fluenţa de neutroni. Datorită

echipării sistemului nostru cu o celulă de manipulare şi stocare

s-au putut efectua.iradieri de lungă durată (pînă la 48 ore) ,

la fluenţe de aproximativ 10 1 S n/cm2. Toate reacţiile utilizate

conduc la izotopi gamma radioactivi. Măsurarea absolută a acti-

vităţii gamma a fost făcută cu un spectrometru de înaltă rezolu-

ţie , calibrat absolut în eficacitate «"•>. Prelucrarea spectre-

lor gamma s-a făcut cu codul SAMPO montat pe calculatorul PDP15

al IRNE; deasemenea s-a determinat curba de eficacitate funcţie

de energie a cristalului Ge-Li folosit. In teză sînt prezentate

corecţiile aplicate pentru determinarea valorilor absolute ale ra-

telor de activare. Secţiunile microscopice de activare ,măsura-

te de autor în sistemul EI-ITN«1S> ' 1«>, sînt date în TABELUL IV.

Secţiunea de referinţă a fost considerată cea a reacţiei de fi-

siune a • 2 3 SU, secţiune egală cu 1512 + 53 mb. In acelaşi tabel

se compară aceste valori cu valorile secţiunilor de activare mă-

surate în sistemele II Mol şi NISUS, precum şi cu valorile calcu-

late, folosind spectrul de referinţă descris în 100 grupe ener-
vgetice. Eroarea totală ce afectează valoarea secţiunii absolute

variază între 3.5% şi 5.1 i, cu excepţia reacţiilor *«Ti(n,p) şi

*"Ti(n,p). Valorile măsurate în cele trei asamblaje coincid în

limita erorilor statistice, confirmînd identitatea acestor cîin-

puri neutronice şi din punct de vedere al ratelor de activare.

Valorile discrepante măsurătoare-calcul apar datorită incertitu-

dinilor de evaluare din biblioteca ENDF/B IV-Dosimetry file.

Pentru determinarea spectrului neutronic absolut din

ratele de reacţie năsurate pe asamblajul EX-ITN s-a utilizat co-

dul SANDII, dezvoltat de McElroy<17» şi adaptat pe calculatorul
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IBM IFIN(1B> . Codul are la bază o metodă iterativă, pornind de la
un set de rate de reacţie absolute, obţinute experimental, o eşti-*
maţie iniţială a spectrului (determinată fie prin calcul, fie
printr-o sinteză a informaţiilor fizice privind condiţiile neutro-
nice T.n care are loc experimentul) şi o bibliotecă de secţiuni e-
ficace pentru reacţiile folosite (ENDF/B IV-Dosimetry file). Me-
toda permite ca prin folosirea unui mare număr de detectori, cu
răspunsuri în regiuni energetice ce interfera, să se examineze
structuri spectrale diferenţiale, înlăturîndu-se erorile în*forma
diferenţială a spectrului care pot proveni din incertitudinile
în secţiuni sau în activităţi. Codul SANDII permite ca printr-o
corelare a rezultatelor obţinute din măsurători de rate de reac-
ţie , din măsurători spectrometrice şi din metodele de calcul să
se facă un progres important în rezolvarea cîtorva dintre proble-
mele curente ridicate de definirea condiţiilor neutronice şi de
studiul defectelor de material.

.Ratele de reacţie folosite în codul SANDII sînt strîn-
se în TABELUL V şi sînt date pentru puterea nominală a reactoru-
lui WR-S IFIN (2 MW). Spectrul determinat din ratele de reacţie
cu ajutorul acestei metode de unfolding este prezentat în figu-
ra ?, fiind comparat cu spectrul calculat cu codul AN1SN şi bi-
blioteca ENDF/B III într-un decupaj de 40 grupe energetice. Con-
cordanţa între cele două spectre este excelentă., metodb oferind
o descriere spectrală amănunţită.

Cu ajutorul codului SANDII s-au determinat :
- factorul de conversie pentru sistemul ZI-ITN (numărul de neu-
troni rapizi generaţi de un neutron termic disponibil în cavi-
tate ). Pentru acest calcul s-au utilizat rate de reacţie mă-
surate în centrul sistemului pentru un neutron termic disponibil
în cavitatea goală. Factorul de conversie este 0.731, faţă de
cel calculat cu codul GMS, care este 0.737.

- energia medie a spectrul ii pentru domeniul- 2.55 x 10~*-l8MeV.
Această valoare este egalS cu 0.79135 MeV ,faţă de valoarea

de 0.809 MeV calculată cu codul ANISN.
- valoarea fluxului integrat mai mare de 10 keV (domeniu energe-
tic caracteristic sistemului tt) este de 3.385 x 109n/cm2 s ;
valoarea fluxului integrat mai mare de 1 MeV oste 8.07xl0*n/cm2s.

Spectrul EE permite testarea secţiunilor microsco-
pice integrale (de fisiune şi activare) în vederea ameliorării
acestora şi a selectării reacţiilor ce pot fi utilizate în pro -
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gramele de măsurători tn alte- cîmpurl neutronice mai puţin bine

caracterizate. Datorită faptului că fluenţa în EZ-ITN este simila-

ră cu cea din reactoril de putere zero a fost posibilă testarea

unei game largi de secţiuni eficace. Ir. particular s-au putut tes-

ta secţiunile pentru reacţiile utilizate In măsurătorile de flu-

enţe în reactorii de încercări de materiale fi programele experi-

mentale pentru studiul protecţiei bilogice şi supravegherea vase-

lor de presiune.

Capitolul V Conduşii finale si aplicaţii

Obiectivul principal al lucrărilor prezentate în aceas-

tă Teză de doctorat a fost ereierea-ţinui spectru de neutroni ra-

pizi care 3ă întrunească condiţiile impuca unui cîmp neutronic de

referinţă. Sistemul de referinţă pentru dozimetria neutronilor

rapizi în reactor!, promovat de autor, a intrat în literatura de

specialitate sub denumirea de EE-ITN. Au fost stabilite condiţiile

pentru amplasarea în coloane termice de grafit a sistemelor de tip

££• In acest scop autorul a dezvoltat metodici de măsură pentru

cîmpurile de neutroni termici, caracteristice pentru astfel de co-

loane termice. In studiul acestor cîmpuri autorul aduce o contri-

buţie originală la determinarea parametrilor Hestcott ai reacţi-

ilor 1s1Eu(n,Y)18amEu şi i»«Lu(n,y)1<"eLu ,utilizate ca indici

spectrali termici. Caracterizarea neutronică a spectrului din ca-

vitatea EE a arătat că acesta este termic maxwellian, cu tempera-

tura de 305 + 7° K şi are o componentă epitermică foarte mică

( 0ePi/0termic "
 4* 5 x 1O~ *• A c « s t spectru este folosit ca spec-

tru de referinţă pentru măsurători de spectre neutronice termice,
patorită" geometriei unidimensionale şi structurii sim-

ple a sistemului iz, spectrul central a fost caracterizat cu acu-
rateţa prin calcule, aplicîndu-se corect teoria transportului de
neutroni. Calculele de sensibilitate efectuate au arătat că influ-
enţa asupra spectrului central a incertitudinilor în cunoaşterea
caracteristicilor fiiice ale materialelor sistemului IE este mai
mică decît 1.5 %, erorile care afectează forma spectrală prove-
nind numai din incertitudinile în datele nucleare. Autorul, în
colaborare cu B.C*rstoiur a implantat la CEN/SCK Hol şi IRNE
sistemul de codări de calcul şi bibliotecile de secţiuni, nare
au fost utilizate pentru caracterizarea neutroni*! a sistemelor
de referinţă de tip EE. Compararea calculelor cu determinările
experimentale: deosebit de precise făcute de autor pe dnpuri
neutronice de acest tip a validat metodica de calcul^ care axe
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largi aplicaţii In calculele de zone active de reactori rapizi şl

de protecţii biologice la reactorii nucleari energetici.

Pentru caracterizarea spectrului de neutroni rapizi au-

torul a dezvoltat metodica de măsurare cu contori proporţionali

cu protoni de recul şi tehnicile de determinare a ratelor absolu-

te de reacţie, din caro cu ajutorul unui cod de "unfolding" se

poate determina valoarea absolută a fluxului de neutroni. Cerce-

tările tehnologice efectuate de autor s-au concretizat tn constru-

irea unui nou tip de contor proporţional cu protoni de recul,

utilizat la măsurarea spectrelor, rapide Xn asamblajele EE-ITN şi

II Mol. Măsurătorile făcute cu acest spectrometru In cadrul unor

lucrări internaţionale «iz arătat că are performanţe similare cu

cd-e ale contorilor fabricaţi de laboratoare de prestigiu din ves-

tul Europei»

Rafinarea :r>.stodelor de determinare a ratelor absolute

de reacţie a permis diminuarea erorilor ce afectează cunoaşterea

secţiunilor integrale microscopice mediate pe spectrul tt, aces-

te erori fiind mai mici de 5 % pentru secţiunile de fisiune şi

Intre 3% şi 8 % pentru cele de activare. Valorile secţiunilor

determinate de autor au fost incluse In biblioteca EXFOR a Agen-

ţiei Internaţionale pentru Energia Atomică, Ciind considerate ca

măsurători de referinţă pentru programul de ameliorare a datelor

nucleare. Din-punct de vedere al standardizării internaţionale

a măsurătorilor J!e rate de fisiune , implantarea UA«i scale abso-

lute de fisiune constituie un prim pas de legare a programului

românesc de fizica reactorilor rapizi cu programe similare din

SUA şi vestul Europei.

Pe baza cercetărilor efectuate de autor în perioada

1967-197ft şi prezentate In.această Teză de doctorat, s-a elabo-

rat procedura de măsurare a parametrilor neutronici garantaţi

de firma furnizoare General Atonic SUA pentru reactorul TRIGA

ROMANIA,' :rocedurâ acceptată de specialiştii părţii americane.

Testarea metodicii propuse**•» pentru reactorul TRIGA pe siste-

mul II—ITN a demonstrat ca metoda foiţelor multiple dă rezultate

corecte attt pentru descrierea formei spectrale cit şi pentru

obţinerea valorii -absolute a fluxului. Tinlnd cont de faptul că

spectrul In ir-ITN este un spectru rapid, procedura propusă nu

a pvubut fi testată pentru domeniul termic şi epitemie d« joasă

energi*. Pentru testarea procedurii pe un reactor în opsrar*

s-a utilizat zona activă a reactorului WR-S IVIM. Cooposiţla
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spectrală din acest reactor a permis testarea procedurii pe între-

gul domeniu energetic. Pentru aceste lucrări s-a ales canalul 5/10

din zona activă, similar cu canalul impus pentru măsurători în

reactorul TRIGA ROMANIA. In tabelul de mai jos sînt date valorile

absolute ale spectrului (pe grupe largi energetice), la puterea

de 2 MW a reactorului WR-S IF1N, determinate prin metoda foiţe-

lor multiple:

Limitele energetice Fluxul absolut (n/emas)

Casetă uscată Casetă umedă

0 - 1.125 eV 0.723E13 6.355F.13

1.125 eV - 18 MeV 4.792E13 5.785E13

0.01 - 18 MeV 2.977B13 3.705E13

0.10 - 18 MeV 2.918E13 2.792E13

1 - 1 8 MeV 1.510E13 1.085E13

0 - 1 8 MeV 5.S15E13 1.214E14

Metodica pusă la punct Xn Teza de doctorat prezentată

se situează la nivelul ştiinţific atins In centrele de cercetare

avansate din lume. Aplicarea ei In practică pe reactorul WR-S

IFIN a demostrat corectitudinea rezultatelor obţinute de autor.

Existenţa unui sistem neutronic de referinţă constituie un avan-

tîaj major pentru desfăşurarea cercetărilor de fizica reactorilcr.

Metodele dezvoltate de autor cu ajutorul acestui sistem consti-

tuie un salt calitativ In ameliorarea datelor necesare pentru

exploatarea reacterilor de încercări de materiale, dezvoltarea

reactorilor rapizi şi proiectarea protecţiilor biologice la reac-

tor ii energetici.
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TABETUL I

Caracteristicile geometrice ei de material ele

sistemului ZZ"ITN

1. SURSA DE NEUTRONI RAPIZI

- masa de uraniu natural metalic : 116 kg

- diametrul exterior : 245 • 0.2 ma

- grosimea păturii sferice : 50 + 0.1 mm

- densitatea uraniului natural : 18.92 * 0.03 g/cn.3

- impurităţi : 1.5+0.2 ppm B, 200-300 ppm C,20 ppm Ai

100 ppm T^t 50 ppm Si, J0 ppm CP.

- dopuri pline: 0 :49,48,47,46 mm, grosime:50+0.1 mm

cu canal 0 49,48,47.46 mm, giosime: 50+0.1 iran

diametru canal 17 mm

2. ECRANUL PE CARBURA DE BOP

- grosimea păturii sferice: 15 + 0.1- mm

- învelişul de aluminiu : grosime 1 mm, puritate:99.5%

- densitatea efectivă a CB 4 : 1.499 + 0.005 g/cm3

- compoziţia izotopi-:ă a borului: 1 OB 18.37 + 0.04 %
1"„ 81.63 + 0.04 *

- numărul de masă <>1 borului mtural : 10.8118

- conţinutul de impurităt •- mai nic decît 500 ppm

3. REFLECTORUL DS GRAFII

- densitate • 1.60 + 0.02 ij/cm3

iotă: Valorile pentru sursa de ur.?niu nat'iral sTi.t

indicate în certificatul de livrare ai firmei

MMN Desel Belgia, iar pentru ecranul de car-

bură de bor sînt date de CEN/SCK Mol Belgia.



TABELUL II

Secţiuni microscopice integrale de fisiune determinate in spectrul ZZ-ITN

Reacţia

a39U(n,f)PF

a3»Pu(n,f)PF

i3<rNp(n,f)PF

a38U{n,f)PF

333U(n,f)PF

i4t1Pu(n,f)PF

23-=Th(n,f)PF

Rata de reacţie

(x IO 2 7)

1114.0 +

1311.0 +

444.0 +

60.5 +

1713.0 +

1493.0 +

14.59 +

3.5 %

3.5 %

3.5 %

4.0 %

4.0 %

4.0 %

6.0 %

°măsurat

1512.0 +

1780.0 +

603.0 +

83.46 +

2325.0 +

2025.0 +

19.8 +

53.0

62.0

22.0

3.3

93.0

81.0

1.2

°calculat

1525

1735

607

81.2

-

-

°năs/ocalc

o.y9i

1.026

0.993

1.028

-

-

Valoarea ratei de reacţie este dată pentru 1 neutron termic

disponibil în cavitatea EE-ITN.



TABELUL III

Ptp^nrt»:.'e secţiunilor de fisiune măsurate in sistemele tî. Mol si 11-ITîl

Rapoarte T.T, M o l
Măsurători interlaboratoare Camere NBS

ZI-ITN

Camere NBS Camere Saclay

0.0561 (+ 1.5%) 0.0564(+ 2.5%) 0.0566 (+ 2.5%) 0.0552 (+ 2.5%)

0(23»pu)

1.543(+ 2.2 % )

1.167 (+ 2 % )

0.388 (+ 2.5%)

1.5380 (+ 2.5%)

1.173 (+ 2.1%) 1.169 (+ 2.3%) 1.177 {+ 2.5%)

0 . 3 8 1 (+ 2 .9%) 0 . 3 8 0 (+ 3 % ) 0 . 3 9 9 (+ 3 %)

o(j3-Th)

1.365(+ 2.3 % )

0.0132

1 . 3 4 0 (+ 2.5%)

0 . 0 1 3 1 (+ 7 % )



TABELUL IV

Secţiuni microsnopiae integrale de activare determinate in spectrul tl-ITN

Reacţia

1 1 5In(n.n') 1 1 3nin
1 1 5In(n,Y) 1 1 6 mIn
1 9 7Au(n,Y) 1 9 BAu
5 eNi(n,p) S 8Co
5*Co(n,Y)6OCo
5*Fe(n, Y)

S 9Fe
s sMn(n,Y) 5 6Mn

1o»Ag(n,Y)11oiraAg
s»Fe(n,p)»»MB
5 eFe(n,p) s 6Mn
S 9Co(n,p) S 9Fe

*«Ti(n,p)"«Sc

*7Ti(n,p)*7Sc

*«Ti(n,p)»eSc
s 9Co<n,2n) S 8Co
s9Co(n,o)s«Mn
3 7Al(n,a) 2 <*Na

tz-irn

54.8 +

260.2 +

1.9

9.0

410.3 +14.0

25.32 +

36.4 +

S.89 +

35.5 +

24.3 +

18.2 +

0.230+

0.325+

2.51 +

5.20 +

0.9

1.8

0.29

1.2

0.9

0.9

0.012

0.013

0.12

0.21

0.0667+_0.0042

0.0433+0.0022

0.0334+0.0013

0.160 +0.006

"măsurst

58

261

442

28

39

0

0

(mb)

EI Mol

.6

.0

.0

.8

-

-

.7

-

-

.273

-

-

-

-

-

-

.182

+ 2.

+ 13.

+ 15.

+ 1.

+ 1.

+ 0.

+ 0.

1

0

0

2

8

008

006

NISUS

54

238

391

25

0

0

.5

.0

.0

.5

-

-

-

-

-

.248

-

-

-

-

-

-

.154

+ 1

i 7
+10

± °

+ 0

1 °

.1

.0

.0

.6

.006

.004

calculat

(mb)

55.2

285.0

373.5

23.3

41.5

5.44

35.3

-

17.2

0.230

-

2.07

5.15

0.037

0.039

0.033

0.152

o / ain c

0.993

0.913

1.097

1.087

0.880

1.080

0.994

-

1.058

1.220

-

1.210

1.010

1.800

1.110

1.010

1.050



7ABELUL :•'

Ratele de react~'e ->>zr.-Arats si caic-<Zate cu ••'odul SAf!DTis in cnectrul Zl-TTN

Reacţia

«Mn(n,-r)S6Mn

5»Co(n,2n) 5 8Co

*»Co(n,Y)60Co

*»Co{n,a)5«Mn
2 3 SU(n,f)PF
2 3 8U(n,f)PF
i3~Np(n,f)PF

-3«Pu(n,f)PF

i»"»/.u(ri,-r) 1 9 B A U

-3JTh(n,f)PF
1 1 5.In(n,n') 1 1 S RIn
s«Fe(n,p) 6 6Mn ~

1 1»In(n,Y) 1 1 6 rIn
s*Fe(n,p)5*Mn
*8Ni( n /p)58 C o

*«Ti(n,p)-«Cc

«•^Ti(n,rOtt7"c

Activitatea

ii. ̂ surată

(dez/s nucleu)

1.245E-16+3.4%

5.610K-19+3.7%

1.518E-19+5.1%

1.276E-16+Î'.O%

1.171E-19+4.O%

5.3O1E-15^3.5%

2.926F-16+4.0°o

2.114E-15+3.5'i

6.241E-15+3.5%

1.335E-15+3.5%

6.942E-17+6.0%

1.921E-16+3.5%

9.8l7n-l9+4.3%

9.123E-16+3.5%

6.381E-17+5.1%

8.877E-17 + 3.51?,

8.800F-17+3.0*

1.823E-l7+4.5^

Activitatea

calculată

(dez/r; nucleu)

1.2D1 ;:-16

5.8"iO-'-19

1.532E-19

1.3'T,:i-.-i6

1.259F-I^

5.2t37-J 5

2.993T-16

2.175F-15

6.092T--15

1.3OOF-15

6.806T-17

1.857F.-16

8.SS3E-lfJ

9.675I>16

6.547E-17

8.819E-17

8.148E-17

1.93G'='-17

Limitele răspunsului

inferioară superioară

(MeV)

3.00F-4

6.4or:o
1 .13E1

1.05K-4

î.aOEO

(-,. 50E-4

1.40K0

4.50F.-1

1.00E-3

5.00E-7

1.50E0

8.80E-1

5.50E0

2.70F.-4

2.40E0

1.90E0

3.80E0

1.70F0

4

1

1

7

1

2

6

4

3

8

7

5

1

1

7

7

9

7

.OCE-1

.19E1

.60E1

.20E-1

.20F1

.70E0

.50E0

.40E0

.onu"

.00E-1

.00E0

• 60E0

. i i r i

.50E0

.80E0

.60E0

.50E0

.40F0

Raportul

Amăs / Acalc

0.9917

0.9540

1.0038

0.9799

0.9303

1.0072

0.9778

0.9722

1.0244

1.0656

1 .0199

1.0344

1.0928

0.9429

0.9746

1.0066

1.0800

0.9416

Deviaţia

%

- 0.8.5

- 4.60

0.38

- 2.01

- 6.97

0.72

- 2.22

- 2.78

2.44

6.56

1.99

3.44

9.28

- 5.71

- 2.54

0.66

3.00

- 5.84



Fig.4 - Secţiune fcm^ltudi/rtaid, p»un odteoffva toumicd ca I I - i m



VARIAŢIA

• B4.C * UL v\oJtu)iaiL
A C — T o t a l

Fig-2-3'*tţtawţa vcoujatbel (Im. ̂ em* ̂ x)2iUn>) a A^c«xMiuiW8oi îm. maieruaielcn, dim, zs- ITN
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Fig.4- Corfa* f*topo*jtumal ca paotcwu. de «vecui tip IR.M.E.
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Fig. 7- Spadfcut •ncufocnic colcJtoi cu cedul AMI**1 \ :JAch*U tw^/h*, «• âctovnwnoi cu codul SAWOÎ
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Fig. 7 - Spftcbuil TMUKOIUC calculat cu codul AM(«M f ••u&oteGS» ţMO- /bf , ^ o«i«wrtumoi cu codul SANDî


