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RESUMO

'uma investigação radioquíaiica para

wedir rendimentos úe fissão cumulativos de nuclídeos de iantaní-

deos e ítrio, na fissão do 23>U com neutrons do espectro de fis-

são.

Para subtrair a contribuição da fissão do 22EU.

irradiaé&s, nas mesmas condições experimentais,amostras de

urânio natural e de urânio empobrecido. A percentages» de 235U no

urânio natural tm* 3,S vezes maior do que no urânio empobrecido.^

- Amostras de oxido de urânio É3=RRIT irradiadas no

núcleo do Reator Argonauta do Instituto de Engenharia Nuclear. ?

os lantanídeos e ítrio foram quimicajncnte separados. As ativida-

des gama dos produtos de fissão lorim detectadas, contadas e ana

lisadas era um sistema constituído por um detector Ge(Li) de alta

resolução, um analisador de <1096 canais e um computador PDP-IJL

7uiam"Ti!iüdiüuj> os r e n d i m e n t o s c u m u l a t i v o s dos p r o -

d u t o s de f i s s ã o de m e i a s v i d a s e n t r e 1 e 33 h o r a s : ' 3 Y , l l | 1 L a ,
I l t 2 L a , J " 3 C e e l l | 9 N d . FaEra r -Ca lcu laé íá*-os r e n d i m e n t o s t o t a i s de

cade ia .^or nõo oxictirom eonúi^Ous experimentais" paru leli-rada

»-o baixo fluxo d» neutrons do raator , não ftyrwir7ne"díd05~O5—mr-

c^íri»«inJa léaif» ¥i ia curta.

Os rendimentos cumulativos de fissão obtidos para

•3Y, l l f lLa, I l t2La, lH%Ce e ll>9Nd í««mi 4,49»., 4,54$ ,4,95»,, 4,16*.

e 1,37'j respectivamente e eles são concordantes com os valores

da l i t e r a tu re .



Vil

ABSTRACT

is
A radiochemical investigation v*s performed to

measure the cumulative fission product yields of several lantanides

and yttrium nuclides in the 238U by fission neutron spectra.

< Natural and depleted uranium »•*• irradiated

under the same experimental conditions in order to find a way

to subtract the contribution of the 235U fission.J35U percentage

in the natural uranium was 3.5 times higher than in the depleted

uranium. Ç2_

' Uranium oxides samples i w » irradiated inside the

core of the Argonaut Reactor, at the Instituto de Engenharia ,Xu-
* OLAJZ-

clear, and the lantanides and yttrjum w**e chemically separated.
The fission products gamma activities were detected, counted and

analysed in a system constituted by a high resolution GefLi] de

tector, 4096 multichannel analyser and a PDP-11 computer^

^Cumulative yields for fission products with half-

lives between 1 to 33 hours ytmm measured: 9 3Y, '"^La, l"2L-a..
1113Ce and 1I>9Nd. The chain to ta l yields wwre calculated.^, Tiw
short half- l ives nuelidoo woro not measured due__to___.

-̂f— withernwing thp sampipr ^r"1^ thv—?b
oi- th« irradiation-and to the

«The cumulative fission yields measured for 93Y,
AJBUL.

1!>1La, l l f2La, ll4jCe and 1 H9Nd M M ' 4,49?, 4,541, 4.951, 4,16°.
and 1,37$ respectively and they are in pood agreement with the
values found in the l i t e ra ture , f
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CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

A fissão nuclear de elementos pesados, induzida
por partículas de diversas energias, tem sido amplamente estuda-
da. Uma considerável quantidade de trabalhos experimentais foi
realizada para determinar a distribuição de massa de produtos ds
fissão, na fissão de elementos pesados induzida por neutrons do
espectro de fissão.

0 conhecimento da curva de distribuição de massa
é de grande importância para a compreensão do mecanismo de fis-
são.

Os trabalhos realizados com neutrons do espectro
de fissão, mostraram que a curva de distribuição de massa, tal
como a com neutrons térmicos, tanbém apresenta dois máximos en-
tremeados por um mínimo, isto é, corresponde a uma fissão assiiné
trica.

Os valores dos rendimentos de produtos de fissão
de elementos lantanídeos e ítrio, determinados experimentalmen-
te, são escassos, devido as dificuldades de separação química.

0 presente trabalho teve por objetivo determinar
os rendimentos cumulativos e de cadeia de pTOdutos de fissão cor
respondentes a elementos lantanídeos e a ítrio, na fissão do
2 í lU com neutrons do espectro de fissão.

As determinações foram realizadas empregando-se o
método radioquímico ' ' ' idealizado e utilizado nos laborató-
rios da Divisão de Química Pura e Aplicada do Instituto de Enge-



nharia Nuclear da Comissão Nacional de Energia Nuclear. As irra-

diações foram efetuadas no núcleo do Reator Argonauta desse aes-

ao Instituto. 0 método pemite obter ao aesao teapo aedidas de

rendiaentos de vários produtos de fissio; o sisteaa de deteção

e contagea usado ê coaposto principalaente de ua detetor Ge(Li)

de boa resolução, ua analisador cca 4096 canais e ua coaputador

PDP-11 para análises autoaáticas de espectros gaaa.

Devido a falta de urânio coa baixo teor de *>SU,

o aétodo usado foi o de irradiar duas aaostras de urânio de coa

posições isotópicas diferentes t relacionar os dados obtidos pa-

ra poder subtrair a contribuição da fissão do II5U.

Os dados encontrados peraitirão ter ua aselhor co-

nhecimento da contribuição de fissão do Z1*U nos reatores rápi-

dos e a contribuição dessa fissão ã potência do reator c ao

"burn-up" do coabustível usado.

0 método radioquíaico usado pode eu princípio ser

aplicado a muitos outros sistemas fissionáveis.



CAPÍTULO II

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E FUNDAMENTOS TEÓRICOS

II-l FISSÃO NUCLEAR

II-l.l Histórico

O descobrimento da fissão nuclear foi um dos re-
sultados das inúmeras tentativas, realizadas por Fermi e colabo-
radores em 1934, para produzir elementos transurânicos mediante
reações de captura de neutrons. Porém, a caracterização da fis-
são como uma reação nuclear na qual os núcleos atômicos se par-
tem em fragmentos, só foi alcançada com os trabalhos de Hahn e
Strassman *• ' em 1938, quando-irradiando urânio com neutrons i-
dentificaram produtos com massas intermediárias.

Meitner e Fr.f.sch *• , 1939, propuseram para este
novo tipo de reação nuclear o nome de fissão e demonstraram a a-
nalogia existente entre esse fenômeno e a divisão de uma esfera
fluida em duas gotas menores, como resultado de deformações cau-
sadas por uma perturbação externa.

Bohr e Wheeler ^13\ também em 1939,desenvolveram
a primeira teoria semi-quantitativa da fissão nuclear com base
no modelo de gota líquida carregada, onde as forças nucleares são
comparadas a tensão superficial de um líquido.

II-l.2 Mecanismo da Fissão Nuclear

A fissão nuclear é um fenômeno que pode ocorrer

espontaneamente ou ser induzido cm determinados núcleos por algu



mas partículas de energias apropriadas, no qual o núcleo se divjl

de em dois ou mais fragmentos de massa.

A fissão induzida por neutrons térmicos ou rápi-

dos é a reação mais comum para fins de aplicação técnica.

A idéia de se estudar o processo de fissão basea-

do no modelo da gota líquida é devida a Bohr e Wheeler ^ •* , que

fizeram a analogia entre o núcleo e uma gota líquida carregada,

onde as forças nucleares são comparadas â tensão superficial de

um líquido.

O modelo da gota líquida uniformemente carregada,

é de interesse para explicar as energias ass-ociadas a deformação

nuclear encontrada na fissão. Nesta idealização do núcleo não são

levados em conta os efeitos de camada ou as interações residuais

que surgem do movimento independente de partículas no núcleo.

0 modelo da gota líquida para a fissão ê similar

ao empregado por WeizsIIcker *• ' na sua equação semi-empírica dc

massa e energia de ligação, (Apêndice I):

B(Z,A) = Ev + E s + Ec • Ea + Ep (II.1) '

0 primeiro termo na equação de massa é proporcio-

nal ao volume nuclear e expressa o fato que a energia de ligação

nuclear é proporcional ao número de nucleons.

Na deformação do núcleo, admite-se a hipótese de

conservação de volume, refletindo a propriedade de saturação das

forças de ligação dos nucleons. Assim, este termo é independente

da deformação e não aparece no modelo da gota líquida para a fis

são.

0 segundo termo (de sinal negativo) na equação de

massa é proporcional a área da superfície e leva em conta a redu

ção de energia de ligação associada com os nucleons na superfí-

cie nuclear. A forma esférica é a de menor energia superficial e



qualquer deformação da forma esférica está associada com grandes

potenciais de energia, devido a este efeito.

0 terceiro termo (de sinal negativo) de Coulomb

na equação de massa descreve a força coulombiana entre os pro-

tons. Nos núcleos pesados a repulsão coulombiana ê muito grande

e tende a crescer com a deformação, sendo somente compensada pe-

la energia de superfície.

0 quarto termo (de sinal negativo) na equação de

massa é proporcional a (N-Z)2/A, conhecido como termo de energia

simétrica e depende somente do volume nuclear e não da deforma-

ção.

0 quinto termo da equação de massa (-, zero ou

+), refere-se a energia de emparelhamento. Considerando que os

protons e neutrons possuam "spin", eles obedecem ao Princípio de

Exclusão de Pauli. Quando emparelhados, os spins, os protons e

os neutrons apresentam maior estabilidade devido â energia de a-

coplamento atrativo; quando desemparelhados, o acoplamento ê re-

pulsivo. Este termo independe' da deformação.

Assim, o modelo da gota líquida para a fissão, na

sua forma mais simples, descreve a variação de energia potencial

associada con. as modificações da forma em termos de interação en

tre as forças de superfície e as forças coulombianas.

Antecedendo ao fenômeno da fissão nuclep.r esponta

nea ou induzida, o núcleo executa movimentos vibracvonais colet^

vos, onde a superfície nuclear sofre deformações periódicas e creŝ

centes até a cissão. A forma nuclear representa então, um balan-

ço entre as forças atrativas de curto alcance e as forças repul-

sivas. As oscilações simétricas coletivas podem ser expressas pe

Ia variação do raio nuclear com o tempo em torno da forma de e-

quilíbrio, através de:

R(t) - R [1 • E ct,(t)P.(cos 0)] (II-2)
0 X=o K A

onde:



R = raio da gota esférica não deformada

et, = parâmetro de deformação (amplitude de deformação, que depen

de da ordem do multipolo)

X = 0 , deformação de monopolo

A » 1, deformação de dipolo

X = 2 , deformação de quadrupolo

\ = 3, deformação de octupolo

P^(cos 6) = polinõmios de Legendre

Para o tratamento do núcleo, segundo este modelo

e necessário que ele seja considerado uniformemente carregado,

com densidade constante e tendo uma superfície bem definida. As-

sim, a incompressibilidade obriga a que o volume da gota perman£

ça constante, e então o parâmetro a deve ser necessariamente nu

Io, ou seja que as oscilações do núcleo sejam apenas superfici-

ais. Além disso, e necessário ter também a = 0, já que o centro

de massa da gota permanece inalterado e não existem forças exte_r

nas atuando no sistema.

Desenvolvendo, então a equação (II.2), tem-se:

R = RQ [1 + a2P2 + ot3P3 + ...] (II.3)

As energias de superfície e coulombiana de uma go

ta líquida deformada são calculadas através da equação (II.3) r£

sultando,

E y - E g ( 1 + | c « j + | a j • . . . ) + E c ( 1 - ± a l - | ° « J - . . . ) ( I I . 4 )

onde Es e Ec são as energias de superfície e coulombiana das
o o

esferas não deformadas.

Supondo, agora, que o núcleo apresente somente u-

ma deformação quadrupolar (A = 2) e conserve a simetria axial, de

tal modo que o raio da gota possa ser expressado apenas por:

R * RQ ( 1 • aaP2(cos 0)1 (11.5)



A energia devida a esta deformação será:

AE = R,.-(Es + E c ) = i a2(2Es - Ec ) (II.6)
0 0 O O

A ensrgia de superfície aparece com o sinal posi-

tivo, enquanto a energia coulombiana com o sinal negativo e a e£

tabilidade de núcleo depende do sinal de AE.

Se AE for positivo, 2ES > E c , a força atrativa

(superfície) vencerá a repulsiva (coulombiana), resultando num

núcleo estável.

Se, agora, AE for negativo, E s > 2EC , a força

repulsiva será predominante, indicando um núcleo instávsl.

A gota atingirá uma situação crítica quando o

|AE | Ec
— = 1, ou quando = 1 (II.7)

O parâmetro de fissionabilidade x é então defini-

do como

Ec
x - - (II.3)

2 \

Se x < 1, o núcleo será estável

e x > 1, o núcleo se fissionará

Da eletrostãtíca sabe-se que *

E c - | (2e)2/Ro (II.9)

o

em que Z = n' de protons do núcleo

e * carga protonica

A energia de superfície ê o produto da área esfé-

rica e a tensão superficial, ü,



Es - 4I1R*ÍJ (11.10)
o

Estas equações podem ser expressadas em termos de

número de massa A e carga nuclear Z, por um ajuste experimental

de massas nucleares na equação de massa semi-ompTrica. Esta aná-

lise foi feita por Green *• * (1954) e cujos resultados são dados

em

E,. = 0,7103 Z2/Al/2 e Ee = 17,80 A z / í (II.11)
co so

Substituindo estes valores na equação (II.8) te-

mos que

50,13 A
(11.12)

0 2 3 8U possui Z2/A = 35,56 e x = 0,7099 e 2 í 5U

possui Z2/A = 36,02 e x = 0,7189.

Logo, a razão E c /2ES é proporcional a Z2/A,e e£

te parâmetro será crítico quando for igual a 50,13., o que sugere

que quando x < 1 (Z2/A < 50,13) o núcleo será estável para fis-

são espontânea, e quando x > 1, (Z2/A > 50,13) não haverá barrei.

ra de potencial para inibir a divisão espontânea da gota e o nú-

cleo se fissionari.

A razão Z2/A é considerada um importante parâme-

tro de fissionabilidade pois a energia necessária para efetuar a

deformação crítica do núcleo, que atua como "barreira de fissão",

esta na sua dependência direta.

A configuração do "ponto de sela" está representai

da na figura (II-l), que corresponde ã deformação máxima do nú-

cleo em função da barreira de fissão para diversos valores de

Ê importante notar que todo esse desenvolvimento

feito é válido somente para a fissão espontânea e para produtos



'0.0 X-0.3 X «0.4

X»0.5 X-C.6 X -0.7

X «0.8 X -0,9 X -1 .0

FIG. (11-11 - PONTO SELA: CONFIGURAÇÃO01 PARA DIFERENTES VALORES DE X
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de fissão de mesma massa. Sendo que a maior falha desta teoria é
justamente o fato de nãc predizer a fissão assimétrica.

Dentro da previsão da gota líquida, quando o para
metro de fissionabilidade, x - 1, o núcleo é instável para a fis
são nuclear. Entretanto, na natureza não ocorre x - 1. O núcleo
natural mais pesado que existe é o 2 3 SU que possui x =0,7099, e
isto sugere a idéia de uma penetração de barreira da fissão que
seria muito importante na fissão espontânea e exigiria um trata-
mento quãntico como o desenvolvido por Hill e Wheeler * .

Na fissão induzida por neutrons, forma-se o nú-
cleo composto com uma energia de excitação igual ã energia ciné-
tica do neutron incidente aais sua energia de ligação.

Se a energia de ligação do neutron é maior do que
a energia crítica do núcleo composto, a fissão pode ser induzida
com neutrons de energia cinética aproximadamente nula. £ a fis-
são com neutrons térmicos. POT exemplo, a energia do último neu-
tron no 236U é de 6,4 MeV enquanto que a energia crítica é de so
mente 5,3 MeV.

Se a energia de ligação do neutron é menor do que
a energia crítica do núcleo composto, a fissão so será induzida
com neutrons com alguma energia cinética. H a fissão com neu-
trons rápidos. Por exemplo, a energia de ligação do último neu-
tron no 239U é de somente 4,9 MeV, enquanto que a energia críti-
ca é de 5,5 MeV e a energia crítica do neutron incidente é de no
mínimo 0,6 MeV (energia limiar de fissão do 2 3 8 U ) .

II-2 PRODUTOS DE FISSÃO E CADEIAS DE MASSA

Quando ocorre a fissão os dois fragmentos recém-
formados, na maioria dos casos, não são exatamente iguais. Dura ri
te a divisão, além da formação de dois fragmentos de fissão são
também emitidos em média dois a trcs neutrons que podem provocar
novas fissões cm outros núcleos. Há também uma grande liberação
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de energia.

O termo fragmento de fissão refere-se a espécie
nuclear antes da emissão de neutrons prontos. 0 termo produto de
fissão primário refere-se ao núcleo formado após a emissão de
neutrons, mas antes de ocorrer o decaimento beta enquanto que os
produtos de fissão secundários são aqueles formados após o últi-
mo decaimento beta. Pode-se, entretanto, usar o termo geral "pro
dutos de fissão" indistintamente para se referir tanto aos produ
tos de fissão primários como aos secundários.

Os produtos de fissão são instáveis e altamente
radioativos, ficando apôs serem formados afastados da linha de
estabilidade, uma vez que eles possuem um excesso de neutrons e
a relação neutron/proton, de cada um deles, varia de 1,17 a 1,52
para a maioria dos produtos de fissão (relação análoga ao do nú-
cleo f issionado).

Para alcançar a estabilidade, os produtos de fis-
são emitem radiações beta e gama e às vezes também neutrons re-
tardados (se a energia de excitação do núcleo formado for supe-
rior ã energia de separação de neutrons).

As cadeias de massa são produzidas por este pro-
cesso de desintegração beta e se desenvolvem através úc diversas
etapas sucessivas até atingir a estabilidade.

I1-2.1 Rendimentos de Fissão

0 rendimento de fissão para um determinado nuclí-
deo é a probabilidade expressada em percentagem de que ele se foj_
me.

Segundo Crouch *• ', podem ser definidos os se-
guintes rendimentos de produtos de fissão:

a) Rendimento independente, Y.(Z,A), é a probabi-
lidade de formação de um nuclídeo com carga Z e massa A, na fis-
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são, após a emissão de neutron pronto c antes que seus precurso-
res se formem.

b) Rendimento independente fracional, Y.(Z,A), è*
o rendimento independente expressado como uma fração do rendímen
to de cadeia de mesmo número de massa, considerada como uma uni-
dade.

c) Rendimento cumulativo, Y (Z,A) é" a probabilida
de de formação, na fissão, de um nuclídeo com um dado número de
massa após a emissão de neutrons prontos e retardados, incluindo
todos os rendimentos independentes de seus precursores.

d) Rendimento cumulativo fracional, Y ,.(Z,A), é o
rendimento cumulativo expressado como uma fração do rendimento
de cadeia de um certo número de massa ou, como a razão entre o
rendimento cumulativo e o de cadeia.

e) Rendimento de cadeia, Y ,(Z,A), ê a probabili-
dade de formação, na fissão, de um nuclídeo estável, incluindo £
fetivamente a soma da contribuição de todos os rendimentos inde-
pendentes para uma dada cadeia de massa. Usualmente, pode ser de
finido como sendo o rendimento cumulativo do último membro (está
vel) de uma cadeia de massa.

II-2.2 Distribuição de Massa

A distribuição de massa dos produtos de fissão e
representada através de uma curva, na qual se representa o rendi_
mento de fissão em percentagem em função do número de massa.

As curvas de distribuição de massa, para a fissão
do 2 3 5Ü e do 23êU, induzidas por neutron do espectro de fissão

f 451estão representadas pela figura (I1-2) e figura (I1-3) v '.

Cada curva apresenta dois máximos, denominados pi.
cos, nos quais se encontram a maior parte dos produtos de fissão,



13

2

IL

s

i
o
c

1.0

0.1

•
/
l
4-
í

/

I

jf//r
).0i|

-f-- j -
1

jt
ÍI 8 >

*••

o

•
1
•l i

4=
ii

—

»*

v.

1
•
t1

-I4=
/

-l
r

0

H

1
30 1

i

40

\

\

\

0.

0.

1\

m

\

\ M
11

n i
+
iI
i

1
MASSA

PIC. (11-2) - CURVA DE DISTRIBUIÇÃO DE MASSA146' PARA A

FISSÃO DO 2 3 S U COM NEUTRONS RÁPIDOS.



14

1.0

0.1

D.01

/

4.
1

-f
1

J
I"i 9

A

]

>

¥\11

i i

F

D

• - •

12

=

>

\

•

- j —
•n

k

13 )

• • '

14

k

»

l
11

1.0

10.1

HFll

0.0

if

1
iji

FIO (11-3) - CURVA DE DISTRIBUIÇÃO DE MASSA I 4 S I PARA A

FISSÃO DO 2 3 8 UCOM NEUTRONS RÁPIDOS.



15

e um mínimo chamado vale, uma vez que a fissão ê assimétrica.Os

dois picos máximos formam os chamados grupamentos leves e pesa-

dos respectivamente.

Como cada fissão produz geralmente dois produtos

de fissão a soma total dos rendimentos é de 2001.

Dados experimentais indicam que a distribuição

de massa para um determinado sistema de fissão, varia com a e-

nergia de excitação e depende do número de massa do núcleo fis-

sionável (figura (II-4)).

II-ií FISSÃO DO 2Jgü COM NEUTRONS DO ESPECTRO DE FISSÃO

II-3.1 Distribuição de Energia dos Neutrons no Reator

O espectro de fissão é a distribuição de energia

dos neutrons prontos emitidos no processo de fissão e pode sev

calculado experimentalmente usando métodos de fls'ica de reato-

res. Como uma primeira aproximação, pode ser calculado através

de fórmulas matemáticas.

Várias representações *• ' semi-empíricas do es-

pectro de fissão foram propostas e as três mais usadas serão dis_

cutidas a seguir.

0 espectro de fissão de Watt é representado pela

equação:

*(E) = C exp(- E)senh(2E)l/' (11.13)

onde E ê a energia (MeV) e C c igual a 0,484 para uma distribtii_

ção normalizada.

A equação de Cranberg c:
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= Cexp(- E/0,965)senh(2,29 E) l !* e C = 0,453 (11.14)

No método de Grundl e Usner o espectro de fis-
são é representado pela equação:

*(E) = C E ' exp(- BE) onde B= 0,776 e C =-=^ = 0,77 (11.15)

Estas representações de espectro de fissão estão
ilustradas na figura (II-5a) e seus dados foram normalizados.E.x
ceto para desvios menores ã altas energias (E > 5 MeV), as for-
mas de Watt e Cranberg são aproximadamente as mesmas, enquanto
que as formas de Grundl diferem significantemente em regiões de
baixas energias (figura (II-5b) e altas energias.

As diferenças ilustradas nas formas do espectro
de fissão pode conduzir ã diferenças nos dados de seção de cho-
que média para todo o espectro de fissão. Por esta razão, e im-
portante especificar a forma a ser usada.

Um espectro de fissão não perturbado é raro, ja-
mais encontrado na prática, assim a validade da aproximação <ío
espectro de fissão, na maioria das aplicações, depende da exati
dão que se quer.

Os espectros dos reatores são usualr.ente simila-
res ao espectro de fissão para energias acima de 3 MeV. Entre-
tanto, espectros abaixo dessa energia são dependentes dos mate-
riais e de suas geometrias.

A figura (11-6) *• ' apresenta três espectros t_í
picos do núcleo de vários conceitos de reator e um espectro de
fissão segundo o formalismo de Watt, para fins de ilustração c
comparação.

A distribuição de energia dos neutrons do es-
pectro de fissão do Reator Argonauta não foi ainda determinado
experimentalmente. Pode-se entretanto supor, como uma aproxima-
ção, que a forma de seu espectro assemelha-se ao do reator mode
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rado a água leve mostrado n^ figura (II.6)

II-3.2 Seção de Choque de Fissão do 2 3 5U e 2 3 9U

As seções de choque das reações de fissão são de

considerável importância prática em cálculos de rendimentos de

produtos de fissão.

A seção de choque de fissão (af) pode ser defini^

por neutrons.

f 19")da v •* como sendo a probabilidade de ocorrer fissão induzida

Dados experimentais tem demonstrado que a seção

de choque de fissão para um determinado sistema de fissão, va-

ria com a energia do neutron incidente e depende do número de

massa do núcleo fissionãvel.

A figura (11-7) *• ' apresenta a seção de choque

de fissão do 2 3 5U em função da energia do neutron, a qual mos-

tra que para baixas energias a seção de choque ê grande, e di-

minui abruptamente segundo a razão l/V com o aumento de energia

até na região de eletronvolt (região de ressonâncias). Aproxima,

damcnte acima de 1 KeV a seção de choque torna-se linear segun-

do a relação l/E.

A seção de choque ^ -* de fissão do 2 3 8U em fun-

ção de energia do neutron e dada na figura (I1-8) l , a qual

mostra que a seção de choque possui uma energia limiar para o
2 í 8U que 5 de aproximadamente 0,6 MeV.

C19)A seção de choque media de fissão e definida l '

como

. JE -max <fr(E) o(E) dE

I
(11.16)

max

'min
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em que <í>(E) ~ fluxo de neutrons com energias entre E e E + dE e

o(F.) - seção de choque para fissão induzida por neutrons do 23?U

em função da energia do neutron.

A seção de choque média do espectro de fissão de

Watt para o sistema 2J8(neutrons do espectro de fissão, fis_

são) é 299 mb. Para as formas de espectro de fissão de Cranberg

e Grundl, as seções de choque média de fissão são respectivamen-

te 310 e 312 mb.

I1-3.3 Trabalhos Realizados sobre a Fissão do ZÍ8U por Neutrons

de Fissão

f 241

Em 1951, Engelkemeir e colaboradores ^ •* deter-

minaram radioquiinicamen'. J a distribuição de massa de 12 nuclí-

deos, na região de massas 77-156, fissionando o 238U por neu-

trons do espectro de fissão. Para isso, eles irradiaram simulta-

neamente amostras de urânio empobrecido e urânio natural,encapsu

ladas em câmbio, subtraindo a contribuição de fissão do 23SU.

Em 1954, investigação radioquímica mais detalhada
f 251foi realizada por Keller e colaboradores v .Os rendimentos de

fissão de 15 nuclídeos foram determinados fissionando o Z33U com

neutrons de espectro de fissão, e confirmaram os resultados de

Engelkemeir e Wanless e Thode *• . Esses mesmos pesquisadores, em

1955, mediram os rendimentos relativos do xenonio e kriptônio

fissionando o ?38U com neutrons do espectro de fissão.

Em 1957, Kennet e Thode *• \ continuando as in-

vestigações, determinaram os rendimentos cumulativos de fissão

do kriptônio e xenônio produzidos pela fissão do 23?Th por neu-

trons do espectro de fissão. Dois métodos químicos foram usados

para a extração de gases nobres os quais foram medidos por es-

pectrometria de massa, e ambos resultados foram concordances.Foi

também, observada uma estrutura fina na curva de rendimento de

massa.

Dois anos depois, cm 1959, Bunney c colaborado-
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f 281

res l } mediram os rendimentos de fissão de 8 nuclídeos irradi-

ando amostras de urânio enriquecido a 95,5*. em *J 5U e urânio em

pobrecido a 0,0314 em 235U. Foram feitas correções para rendimen

to químico, decaimento para o final da irradiação e tempo de ir-

radiação. Foi, também realizada uma correção empírica para auto-

espalhamento e auto-absorção plotando-se a atividade específica

versus peso das amostras normalizando-as para um peso constante

de amostra. Comprovaram que os picos das curvas de rendimentos

de massas são consistentes com uma função gaussiana, que permite

a predição e a interpolação de rendimento de produtos de fissão

que ainda não tenham sido medidos.

Em 1960, Katcoff ' ' combinou todos os resul-

tados mencionados acima e plotou uma curva de rendimento de mas-

sa na qual não foi observada nenhuma estrutura fina.

Em 1966, Gordon e colaboradores *• ' investigaram

o uso de detetores Ge(Li) para detetar raios gamas e identifi-

car produtos de fissão.

Continuando as investigações, Beller e Maddison l '

em 1968, usaram detetores Ge(Li) de alta resolução determinando

os rendimentos relativos de 16 produtos de fissão, na fissão do
238U por neutrons do espectro de fissão, através de um método sim

pies não destrutivo. Concluíram que a estrutura fina aparece no

número de massa 99.

Em 197 2, Mathews e Tomlison ' ' mediram os rendi_

mentos cumulativos de fragmentos pesados, na fissão do 2 3 8U por

neutrons do espectro de fissão, utilizando o método de espectro-

metria de massa. Os rendimentos relativos obtidos foram normali-

zados para 100», obtendo-se deste modo, rendimentos absolutos de

20 cadeias de massa na região de A = 130-150.

Ainda em 197 2, Cuninghame e colaboradores l" ' de

terminaram os rendimentos de 14 produtos de fissão, na fissão do

23$y e 239y p O r neutrons, na posição de irradiação n' 30 situada

no núcleo do reator DFR, e 10 produtos de fissão, na fissão do
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238U por neutrons, na posição n9 36 também localizada no núcleo

do mesmo reator. Comprovaram que pode ocorrer sérios erros devi-

do a mudança de espectros de fissão, e que se as medidas de ren-

dimentos de fissão são necessárias para reatores rápidos, é lóg_i

co que elas devem ser feitas sob um só espectro de neutrons apro

priado para este propósito.

Em 1974, Balestrim e Forman *• ' determinaram os

rendimentos independentes do rubídio e césio, na fissão do 238U

com neutrons do espectro de fissão, usando um espectrõgrafo de

massa em linha com o reator. Após a irradiação os produtos de fi£

são foram depositados sobre um plano focai do espectrógrafo de

massa e cada posição foi analisada quantitativamente pelas ativj_

dades beta. Rendimentos independentes foram calculados pela nor-

malização das medidas usando valores de rendimento de cadeias e

rendimentos fracionais independente de Kr e Xe calculados ante-

riormente. Os resultados indicam um desvio na carga nuclear de

0,41 +_ 0,07 unidades de carga nuclear.

Em 1975, Harvey e colaboradores .obtiveram ra

dioquimicamente os rendimentos de 32 cadeias de massa, na região

A • 83-151, na fissão do 238U por neutrons de 30 MeV, utilizando

deteção beta, e normalizando os resultados ao llt()Ba, tendo obse£

yado a existência da estrutura fina no número de massa 134.

Em 1977, Harris e colaboradores *• •* mediram ra-

dioquimicamente os rendimentos absolutos de 26 cadeias de mas-

sa, na região de A = 89-153, na fissão do 23eU por neutrons do

espectro de fissão, utilizando um detetor Ge(Li) acoplado a um

detetor beta. Os resultados dos rendimentos relativos foram nor-

malizados usando como referência o ll>0Ba cujo rendimento de fis-

são é 6,07 _+ 0,2$. Determinaram que as alturas máximas dos picos

leve e pesado correspondiam com as massas 103 e 133, respectiva-

mente, e que o mínimo correspondia a massa 121.
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CAPÍTULO III

MATERIAIS E MÉTODOS

III-l DESCRIÇÃO GERAL DO MÉTODO

O método para a determinação de rendimentos dos

produtos de fissão, lantanídeos e ítrio, na fissão do 2 3 8U com

neutrons do espectro de fissão, consistiu em irrar'iar, nas mes-

mas condições experimentais, amostras de urânio empobrecido e a

mostras de urânio natural, de composições isotópicas conhecidas,

com a finalidade de avaliar e subtrair a contribuição da fissão

do 23SU nas amostras de urânio empobrecido.

As irradiações foram realizadas no núcleo do Rea

tor Argonauta, utilizando-se um dispositivo especial, no qual

junto as amostras irradiou-se também folhas de ouro para monito

rar. e logo após, normalizar a densidade de neutrons incidentes

nas amostras em um determinado tempo de irradiação. Tanto as a-

mostras de urânio quanto as folhas de ouro foram colocadas em

caixinhas cilíndricas de cádmio, de espessura suficiente para

garantir a absorção total de neutrons térmicos.

Os produtos de fissão, correspondentes aos ele-

mentos lantanídeos e ao ítrio, foram separados mediante um pro-

cedimento químico rápido e suas atividades medidas em um siste-

ma constituído basicamente de um detetor Ge(Li) e um analisador

multicanal acoplado a um computador PDP-11. »

Finalmente, o cálculo para a determinação dos ren-

dimentos cumulativos de fissão no sistema 2 3 9U, foi feito me-

diante a equação a ser demonstrada no parágrafo III-5.6:
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O rendimento cumulativo *• •* do IH2La igual a

4,95 foi usado como referência para a determinação dos rendimen-

tos dos outros nuclídeos.

II1-2 IRRADIAÇÃO DAS AMOSTRAS

II1-2.1 Reator Argonauta

0 Reator Argonauta pertencente ao Instituto de En

genharia Nuclear da Comissão Nacional de Energia Nuclear, é um

reator *• ' de treinamento e pesquisa à urânio enriquecido (20a)

que usa água e grafite como moderadores e refletores, sendo que

a água atua também como refrigerante. Para a segurança e contro-

le da potência ele dispõe de seis barras de cáumio; três para o

controle e três para a segurança. Injeção de nitrogênio e escoa-

mento de água de moderação são também dispositivos de segurança

(figura (III-l)).

0 núcleo do reator, conforme mostra a figura(III-2),

é cilíndrico, tendo os elementos combustíveis distribuídos anu-

larmente ao redor de um bloco central de grafite. Atualmente, os

elementos combustíveis são em número de seis e, cada um deles,

está constituído por 17 placas paralelas feitas de uma mistura

prensada de pó de alumínio e de põ de oxido de urânio (ü^Oe), re

vestida por uma matriz de alumínio.

As placas paralelas, cujas dimensões são 0,24 cm x

x 61 cm x 7,3 cm, se mantém, formando um conjunto, mediante dois

pinos que atravessam todas elas, perto de suas extremidades sup£

rior e inferior, deixando uma distância de separação de 6,2 mm

entre placa a placa, por onde circula água de refrigeração (figu

ra (III-3)).
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1 - COLUNA TÉRMICA INTERNA

2 - TANQUE INTERNO

3 - TANQUE EXTERNO

4 - REGIÃO DO COMBUSTÍVEL

6 - REFLETOR EXTERNO

6 - COLUNA TÉRMICA EXTERNA

7 - TANQUE DE BLINDAGEM

8 - BLINDAGEM DE CONCRETO

9 - MECANISMO DE FONTE

10 - TUBULAÇÃO DE DRENO

11 - CANAIS DE IRRADIAÇÃO (NÚCLEO)

12 - CANAIS DE IRRADIAÇÃO (COLUNA TÉRMICA EXTERNA)

13 - CANAIS DE IRRADIAÇÃO (COLUNA TÉRMICA INTERNA)

FIO. (Ill - 1) - SEÇAO HORIZONTAL DO REATOR ARGONAUTA'(12)
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III-2.2 Posição e Dispositivo Especial de Irradiação

A posição selecionada para a irradiação das amo£
trás, no núcleo do reator, foi no espaço entre a 6? e 7? placa
do 6* elemento combustível. M. Souza *• ' determinou experimen-
talmente a distribuição do fluxo de neutrons rápidos na direção
vertical do elemento combustível e constatou que o fluxo máximo
correspondia à parte média das placas combustíveis (figura
(III-4)).

Para efetuar as irradiações, construiu-se um di£
positivo especial que consistiu de uma rêgua de lucite, confor-
me figura (III-5), para ajustar-se perfeitamente entre as pla-
cas do elemento combustível. Na posição média da régua de luci-
te, correspondente à do fluxo máximo de neutrons, foram feitos
dois orifícios para alojar duas caixinhas de cádmio, uma para a
amostra e a outra para o monitor de ouro.

III-2.3 Montagem das Amostras para Irradiação

Em cada uma das irradiações foram utilizadas a-
proximadamente 1 g de urânio, na forma de UO3(para o urânio em-
pobrecido) e Ü3OB procedente da Merck (para o urânio natural),
e uma folha de ouro como monitor.

A composição isotópica dos óxidos de urânio em-
pregados foi determinada experimentalmente por espectrometria
de massa.

0 oxido de urânio, na forma de UO3, foi obtido
por dissolução de urânio metálico em ácido nítrico concentrado
e decomposição térmica do nitrato de uranila formado; a uma tem
peratura de 350°C durante 20 minutos. As amostras de oxido de u
rânio foram guardadas em um dessecador com silica gel, durante
todo o trabalho experimental, para evitar umidade e impurezaas.

A montagem das amostras para irradiar consistiu
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em: pesar as amostras de oxido de urânio e os monitores de ouro,

envolvê-los separadamente em folhinhas de plástico finíssimo (tam-

bém previamente pesadas) e colocar os envoltórios em caixinhas

cilíndricas de cãdmio de 1 mm de espessura (a fim de evitar a fiŝ

são do 2íSU com neutrons térmicos), de 15 mm de diâmetro e de 6

mm de altura. Tais dimensões eram compatíveis com os orifícios

da régua de lucite e com a distância entre as placas combustí-

veis.

Finalmente, as duas caixinhas cilíndricas de cãd-

mio contendo, respectivamente, a amostra de oxido de urânio e a

folha de ouro foram fixadas com fita adesiva nos orifícios da ré

gua de lucite que era introduzida entre as placas do elemento com

bustível para irradiação.

III-2.4 Condições de Irradiação

A potência do reator, durante a irradiação,foi de

170 watts e o tempo, de uma hora de irradiação, foi considerado

suficiente para proporcionar uma boa atividade dos produtos de

fissão a serem medidos e condições de segurança nas manipulações

com o material radioativo.

As variações de fluxo de neutrons, nas diferentes

irradiações, foram compensadas nos cálculos, considerando as atĵ

vidades das folhas de ouro utilizadas como monitores de fluxo de

neutrons.

II1-3 SEPARAÇÃO QUÍMICA

0 procedimento de separação química, para obter

uma solução contendo os produtos de fissão (lantanídcos e ítrio)

formados na irradiação, constou das seguintes etapas:

a) As amostras de oxido de urânio irradiadas fo-

ram dissolvidas em 1 ml de ácido nítrico concentrado a quente;
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b) A solução foi transferida para um tubo de cen-

trífuga, de polietileno, e a ela foram adicionados: 3 ml de solu

ção 2,5 M de ácido nítrico, 1 ml de solução carreadora de nitra-

to de lantânio (20 mg de La+3/ml), 1 ml de solução "hold back

carrier" de nitrato de bãrio (20 mg de Ba+2/ml) e 1,2 ml de áci-

do fluorídrico concentrado para precipitar os elementos lantaní-

deos e o ítrio;

c) A suspensão foi centrifugada durante 5 minutos

e o líquido remanescente foi desprezado. 0 precipitado foi lava-

do com 10 ml de solução aquosa, de ácido fluorídrico 9:1, centri

fugando-se novamente durante 5 minutos e eliminando-se o líqui-

do;

d) 0 precipitado foi redissolvido com 2 ml de so-

lução de ácido nítrico concentrado saturada cem ácido bôrico pa-

ra formar os fluoroboratos. Adicionou-se, finalmente, água até

completar um volume constante de 10 ml.

A separação dos lantanídeos e ítrio leva em media

um tempo de 15 minutos e o rendimento químico da separação fo*i

de aproximadamente 1001. Este rendimento químico foi determinado

utilizando uma solução contendo 152Eu como traçador.

III-4 SISTEMA DE DETEÇAO E CONTAGEM

III-4.1 Sistema Eletrônico

0 sistema de deteção e contagem, esquematizado no

diagrama em blocos da figura "(II1-6) , constou de: um detetor Ge (Li)

ORTEC, modelo 8001-1521W de resolução 2,1 KeV para o fotopico de

1332 KeV do 60Co; um pré-amplificador ORTEC, modelo 120-4; uma

fonte de alta tensão ORTEC, modelo 456; wm-amplificador ORTEC,

modelo 450 e, um analisador multicanal ORTEC, modelo 6240B cora

memória para 4096 canais acoplado a um computador DEC, PDP-11/04

com 16 K de mem5ria. Os dados foram gravados em discos magnéti-

cos, numa unidade de disquetes AED modelo 3100P, para posterior

cálculo. Os resultados foram obtidos em uma teletipo DEC modelo
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BECWRITER II.

III-4.2 Contagem

As amostras foram contadas três horas após o tér-

mino da irradiação.para permitir o decaimento dos produtos de

fissão com meias vidas curtas.

Os tubos de centrífuga de polietileno contendo

10 ml de solução dos produtos de fissão, separados quimicamente,

foram colocados em um suporte de lucite que atuava como absorve-

dor de partículas beta. Foi utilizado, em todas as contagens,uma

blindagem cora tijolos de chumbo a fim de reduzir a radiação de

fundo.

Devido tas condições de irradiação e ao tempo trans

corrido entre o fim da irradiação e o início de contagem,foi, s£

mente, possível determinar lantanideos e ítrio com meias vidas

entre 1 hora e 35 horas. Cada amostra, foi contada durante 4 pe-

ríodos de 4.000 segundos, 4 períodos de 10.000 segundos e, 3 pe-

ríodos de 40.000 segundos.

Os monitores de ouro foram contados sempre nas me£

mas condições e durante o mesmo tempo para determinar as ativida

des do 198Au induzidas durante as irradiações e normalizar de

pois a densidade de neutrons incidentes sobre as amostras.

II1-5 TRATAMENTO DE DADOS

III-S.l Calibração do Sistema

Antes de cada medida das atividades dos produtos

de fissão, separados quimicairiente, após cada irradiação,frszia-se

uma calibração de energia (KcV) versus número de canal do siste-

ma de contagem.

Utilizou-se para este fim. uma fonte de 10 ml de
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solução de 152Eu, padronizada pelo Laboratório de Padronização

do Instituto de Radioproteção e Dosimetria pertencente a Comis-

são Nacional de Energia Nuclear.

Esta calibração era feita mediante o programa

CALIBR do "software" GELIGAM para o computador PDP-11, fornecen-

do-se como dados de entrada os números dos canais corresponden-

tes ã altura máxima dos fotopicos lidos no osciloscópio do mui ti

canal, e as energias (em KeV) dos raios gamas respectivos.

III-S.2 Calibração da Eficiência do Detetor

Define-se eficiência de um detetor como a fração

dos raios gamas emitidos por uma fonte que alcançara a interagir

realmente com o detetor.

A eficiência de um detetor para raios gama de uma

energia particular, depende da eficiência intrínseca do detetor

e da geometria amostrs-detetor, que inclui, a distância da amos-

tra ao detetor e o tamanho e configuração geométrica, tanto da a

mostra quanto do detetor.

A geometria amostra-detetor foi mantida constante

durante todo o trabalho experimental, contando-se todas as amos-

tras sempre na mesma posição em relação ao detetor e, para estas

condições, a eficiência do detetor Ge(Li) foi determinada utili-

zando-se uma fonte de 10 ml de solução de I52Eu com uma taxa de

desintegração de 1,0742039 yCi na data de 03 de julho de 1980.

Esta fonte foi escolhida porque o 152Eu (t 1/2 = 12,4 anos) pos-

sui uma serie de raios gama de baixas e altas energias bem detej_

reinadas assim como suas correspondentes abundancias gama absolutas,

A eficiência foi calculada como a razão entre a

taxa de contagem obtida e o número total de desintegrações do
I52Eu. na data da experiência. Flotando-se logio (eficiência) ver-

sus logio (energia) obteve-se uma distribuição linear conforme ̂i

lustra a figura (III-7).
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Na prática, a determinação da eficiência foi rea-

lizada acumulando-se no multicanal, por algum tempo, o espectro

gama da fonte de 152Eu e logo após tratando-se as áreas dos foto

picos mediante o programa CALIBR, já mencionado antes, fornecen-

do-se como dados de entrada: uma biblioteca contendo o nome do

nuclídeo, sua meia vida e as energias e abundâncias absolutas dos

raios gama selecionados para a calibração e a taxa de desintegra

ção do ls2Eu tomada como referência, assim como a data e hora

em que ela foi medida.

As energias e abundâncias absolutas dos raios ga-

ma do 152Eu selecionados para construir a biblioteca foram:

Energia dos raios gama

(KeV)

122,00

244,70

344,30

778,90

964,00

1112,10

1408,10

Abundâncias absolutas

(*)

28,540

7,506

26,700

12,990

14,030

13,560

20,91

II1-5.3 Análise dos Espectros de Raios Gama e Medida das Ativida

des

Os espectros gama acumulados no multicanal, duran

te a contagem das amostras, foram analisados imediatamente ou

guardados em discos magnéticos para posterior análise. A análise

foi realizada pelo computador PDP-11, mediante o programa GAMMA 1

que 5 parte do "software" GELIGAM desenvolvido pela ORTEC para a

nálise de espectros gama obtidos com detetores Ge(Li) ;este "soft̂
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ware" opera sob controle da linguagem ORACL , que é uma lingua-
D

gem interpretativa e interativa para o computador DEC , PDP-11.

Fornecendo-se, previamente, uma calibração d<

gia versus canal; uma calibração de eficiência do detetor e;

uma biblioteca com as características dos nuclídeos que se dese-

ja determinar (nome, meia vida, energias de um ou mais raios ga-

ma e sua(s) abundância(s) absoluta(s), o computador mediante o

programa GAMMA 1 realiza a identificação dos nuclídeos presentes

e calcula a atividade total (taxa de desintegração) em yCi, para

cada um deles, com os desvios padrões respectivos.

A atividade ê calculada a partir da área dos foto

picos gama usando a seguinte fórmula:

A«-Í,,Í t,jn - Area líquida (contagens/secundo) x 100 ,TTT c .,.
/\V l V I C l o Q c ~~ ~ ^ ** ^ ^ i l i a . ) . l j

Eficiência x Abundância (%)

0 computador somente faz a análise e cálculos pa-

ra os nuclídeos que constam na biblioteca, construída pelo usuá-

rio. Neste trabalho, a biblioteca foi feita com dados tomados
(44)de Blachot e teve a seguinte configuração:

1) Y - 93 meia vida = 10,20 h

266,90 (6,951)

2) La-141 meia vida = 3,93 h

1354,52 (2,600)

3) La-142 meia vida = 92,70 h

641.17 (49,010)

4) Ce-143 i.ieia vida = 33,40 h

293,26 (41,300)

5) Nd-149 meia vida = 1,73 h

540,5 (8,500)

Ver Apêncli ce IT.
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III-5.4 Cálculo da Atividade Inicial

As atividades iniciais dos produtos de fissão fo-
ram obtidos extrapolando as atividades medidas, durante o tempo
de contagem, ao tempo zero (fim da irradiação). 0 método emprega
do foi o de ajuste da melhor reta pelo método dos mínimos quadra
dos não ponderado, usando-se um programa escrito para a calcula-
dora WANG 720-B ^ , que também calculava as meias vidas dos nu
clídeos.

Os valores encontrados para as meias vidas, esti-
veram dentro +, 101 dos valores da literatura e as atividades ini
ciais extrapoladas foram consideradas aceitáveis.

III-5.5 Correção da Atividade Inicial Devido âs Variações de Flu
xo de Neutrons e Correção para Peso de Material Irradia-
do

Para considerar as possíveis variações de fluxo
de neutrons durante as diferentes irradiações, irradiou-se, sem-
pre junto a cada amostra uma folha de ouro previamente pesada.

Para comparar os resultados das várias irradia-
ções, as atividades induzidas nas folhinhas de ouro, foram extra
poladas a um tempo zero e corrigidas para um mesmo peso. Encon-
trou-se, logo após, quocientes de normalização dividindo-se as £
tividades por uma atividade tomada como referência. Estes quoci-
entes foram utilizados para normalizar as atividades iniciais dos
produtos de fissão, medidas nas diferentes irradiações, e tendo
em conta a folhinha de ouro utilizada em cada irradiação particu
lar.

As correções por peso foi utilizada para compen-
sar as pequenas diferenças em peso de material irradiado,nas dis_
tintas irradiações, e consistiu em normalizar todas as ativida-
des iniciais dos produtos de fissão para 1 g de urânio.
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II1-5.6 Cálculo dos Rendimentos de Fissão no Sistema 23*U (Neu-
trons do Espectro de Fissão, Fissão) Produtos de Fissão

- Dedução da Fórmula Utilizada

A atividade de saturação, para cada produto de
fissão, pode representar-se mediante a'fórmula:

Ax - • õ { N Y x (III.5.2)

em que A = Atividade de saturação de um nuclídeo x, (uCi)

<j> = fluxo de neutrons, n . cm" . s"

õjf = seção de choque média de fissão, cm"

N = número de átomos em 1 g de urânio

Y - rendimento de fissão do nuclídeo x

Para calcular os rendimentos de fissão do sistema
2 3 8U em uma amostra de urânio empobrecido, tem-se que subtrair a
contribuição da fissão do 2 3 5U, para o qual ha necessidade de ir
radiar dur.ã amostras de urânio (com concentrações diferentes de
2 3 5U) de:itro de caixinha? de cádraio de espessura de 1 mm sufici-
ente para eliminar o fluxo de neutrons lentos *fc (energias
inferiores a 0,4 eV). As amostrar irradiadas foraii uma de urânio
empobrecido ("depleted") e outra de urânio natural.

Na amostra de urânio natural, a atividade de satu
ração, de um nuclídeo x, é dada pela expressão:

< • v *£' »*"'<.' * w *í& <!l) *í& *

• »ráp.

em que: ~ã e "ã - * seções de choque média de fissão de neun ep. rap» ^
trons epitérmicos e rápidos, respectiva
mente.
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Na amostra de urânio empobrecido. a atividade de
saturação para ua nuclxdeo x, é dada pela expressão:

Rearranjando as equações (III.5.3) e (III.5.4),
tea-se:

Ax NN C*ep. °cp. Yep. * *ráp. °rap. Yrâp

+ é - -íi§> N ( I § ) Y (5 § )

*ráp. ráp. NN Yráp

AD - NÍ'5> (* ã ( 2 s ) Y ( Z 5 ) * * - ã<*5> y í » » ) •A D V Y ep. e p . e p . *rap. rap. rap .

•ráp

Subs t i tu indo a equação ( I I I . 5 . 5 ) na equação ( I I I .5 .6 ) ,

tem-se:

^" m M l " ; f_n lay. TUp.
X "D V

 (s
N N

(ni-s-7)

f 2 «1

Considerando o produto 4>r2o * °rán constante pa-
ra cada irradiação, substituindo-o por K e rearranjando esta e-
quação, tem-se:
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A D N ( 2 5 ) - N ( 2 5 ) A X = Y ( - 8 ) K f - N ( 2 8 ) N ( 2

x N N N D A N Y r á p . K l N N N D

(in.s.8)

f2 OEvidenciando nu formula acima o termo Y - J querap •
representa o rendimento do produto de f issão x na fissão do
K 'U, na. amostra de urânio empobrecido, tem-se:

AD N(2s) _ N ( 2 5 ) AN

Yv = JLJÍ H * ( I I I . 5 . 9 )

D N D

Por outro lado, utilizando-se o rendimento de fi_s
são cumulativo (Y, „ ) do La-142 como padrão de referên-
cia para a determinação dos rendimentos de fissão dos outros nu-
clídecs, tera-se:

AD N ( 2 5 ) - AN N ( 2 S )

Y , La-i-2 N La^"z P (III.5.10)
(25)

Dividindo-se a equação (III.5.9) por (III.5.10),
membro a membro, tem-se finalmente:

AD N ( 2 5 ) - AN N ( 2 5 )

L a - 1 * 2 N M L a - i ^ 2 D

(III.5.11)

N(2 5) Definindo-se a razão de empobrecimento R =
w

• e dividindo-se o numerador e o denominador da equação
„«••>

(III.5.11) por (Ni,5), tem-se, finalmente:
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R Ax " AxYx • YLa-1H2 * — ~ J (III.5.12)

La-1 i, j La- j it 2

Yx • rendimento de fissão do nuclídeo x no
 2 3 eU;

Y- a rendimento de fissão do La-342 no 2 3 eU, igual a 4,95;
La~iH2 "

R • razão de empobrecimento = 3,5;

atividade de

empobrecido;

A • atividade de saturação (jiCi) por grama de urânio, no urânio

A • atividade de saturação (yCi) por grama de urânio, no urânio

natural.

II1-6 PRODUTOS DE FISSÃO MEDIDOS E SUAS CADEIAS DE MASSA

Neste parágrafo, descrevem-sc as cadeias de massa

dos produtos de fissão medidas experimentalmente e se discutem

as razões pelas quais foi selecionado um determinado nuclídeo em

cada uma delas, considerando-se as atividades conseguidas em uma

hora de irradiação e o tempo transcorrido entre o final da irra-

diação e o início da contagem.

A - 93
A cadeia de decaimento dos produtos de fissão é:

l 3 Sr 0~ . 9 3Y g~ .» 3Zr < $
l,27s 5,8s 7,5min. 10,2h 9,5 x 10 a

(estável)

Fazendo-se uma análise das meias vidas dessa ca-

deia de decaimento, verifica-se que o único nuclídeo que se pode

determinar é o 9 3Y, uma vez que seus antecessores possuem meias

vidas curtas e, seu sucessor uma meia vida excessivamente longa.

Os principais raios gama do 9 3Y, são:
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Energia Gama Abundância Observações

CKeV) %

llt9 Nd possui raio gama de

Í oçi 267 KeV, com abundância

de 5,21 e meia vida de

1,73 horas

, Q,Q Abundância gama muito baj^

xa

, g 0 «o o 605 Abundância gama muito baj_

xa

A interferência do 1It9Nd pode ser perfeitamente e_

liminada devido a diferença das meias vidas dos dois nuclídeos,

uma vez que somente foram consideradas as contagens obtidas após

decorridas 10 horas do final da irradiação, tempo suficiente pa-

ra o decaimento do 11>9Nd. 0 raio gama escolhido para a medição do
93Y foi o de 266,90 KeV por ser o de maior abundância.

A - 141

A cadeia de decaimento dos produtos de fissão é:

.'"Pr
1,72s 25s 18,3min. 3,87h 32,5d

(estável)

Escolheu-se o l u L a , uma vez que o l l 4 lBa, seu an-

tecessor, foi eliminado junto cora os demais não-lantanídeos na

separação química e, seu sucessor, apresenta uma meia vida lon-

ga-

Os principais raios gama do l w l L a , são:
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Energia Gama Abundância Observações

(KeV) \

Apesar da abundância gama

ser baixa este nuclídeo não

1354,52 2,60 possui interferentes. Foi

possível determina-lo uma

vez que seu rendimento de

fissão é alto

os 0 041 Abundância gama muito bai-

xa

0 raio gama medido foi o de energia 1354,52 KeV.

A = 142

A cadeia de decaimento dos produtos de fissão é:

l * 2 T . fi 1 0 2 T 0 l f > 2 Y o <*_ , . 1 •» 2 p _ fi r 1 «t
l,ZZs l,7s 10,/mm.

92,40min. 5xl0J6a

0 1<>2La foi o nuclídec escolhido,uma vez que,seus

antecessores possuem meias vidas muito curtas e, seu sucessor,

meia vida muito longa.

Os principais raios gama do llf2La, são:
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Energia Gama Abundância Observações
(KeV) %

!*7Pr possui raio gama de

645 KeV com abundância gama

641,17 49,010 de 241, roeia-vids de 12 mi-

nutos e rendimento de fis-

são de 2,461

894,85 8,773 Não possui interferentes

Escolheu-se o raio gama de 641,17 KeV do II(2La, u

ma vez que seu possível interferente possui meia vida muito cur-

ta e, as contagens consideradas foram as medidas após 3 horas do

fim da irradiação, tempo suficiente para o decaimento do í!|7Pr.

Ce-143

A cadeia de decaimento dos produtos de fissão ê:

3Xe_l_il3 Cs L ií3Ba
0,3s 1,7s 13,6s

0 11>3Ce foi o nuclídeo selecionado. 0 '*3La não

foi escolhido porque sua meia vida é curta, uma vez que o inter-

valo de tempo entre o fim da irradiação e início de contagem foi

mais que suficiente para o seu decaimento total. 0 seu sucessor

possui meia vida longa, para as condições experimentais do trab_a

lho.

Os principais raios gama do llt3Ce são:

La e
14min.

8

33h
JL1*3

Pr i

13,58d
(estável)
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Energia Gama Abundância observações
(KeV) %

293,26 41,3 Não possui interferentes

57,36 11,60 A energia é muito baixa

1S5Sm possui raio gama de

55 5 1 6 Q 664 KeV, abundância muito

baixa e meia vida de 23 mi-

nutos

0 raio gama de 293,26 foi o escolhido pois não po£

sui interferentes e de boa abundância.

Nd-149

A cadeia de decaimento dos produtos de fissão c

Ba JL_1" La -ÍL-L*9 Ce _? J *4 Pr _JÍ - l *9 Nd M - » « Pm T_-
1,0s 2,3min. l,73h 53,lh

Sm — 1 U9 Eu J—i"9 Gd _ü—
lxl016a 93d 9,3d

Foi selecionado o lif9Nd, tendo em vista.que, seus

antecessores possuem meias vidas curtas e, seu sucessor, uma mein-

vida longa para as condições das experiências.

Os principais raies gamas do ^'Nd, são:
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Energia Gama Abundância Observações
(KeV) \

540,51 8,5 Não possui interferentes

211,31 27,3 2í9Np possui raio gama de
209,76 KeV e abundância ga-
ma de 3,421

114,3 18,783 Não possui interferentes

O raio gama selecionado foi o de 540,51 KeV, uma
vez que não possui interferentes. 0 raio gama de 211,31 KeV ape-
sar de possuir uma abundância gama apreciável, não foi possível
medi-lo devido a interferência do raio gama do 239Np, produzido
na absorção de neutrons pelo 238U.
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS

Os dados apresentados à seguir foram o resultado
de seis irradiações efetuadas: três de urânio natural e três de
'urânio empobrecido. Deve-se aqui anotar que foram feitas varias
irradiações preliminares para se determinar as melhores condi-
ções experimentais de irradiação, separação química, contagem e
analise de espectros gama.

As tabelas (IV-1) e (IV-5) apresentam os resulta-
dos das atividades iniciais e das meias vidas encontradas, extra
polando, a um tempo zero, as atividades determinadas experimen-
talmente nos diversos períodos de contagem. 0 método usado foi o
de ajuste de melhor reta pelo método dos mínimos quadrados não
ponderado.

As tabelas (IV-2), (IV-3), (IV-4), (IV-6), (IV-7)
e (IV-8) apresentam as correções das atividades iniciais, devido
as variações de fluxo de neutrons e as correções por peso de urâ
nio (normalização para 1 g de urânio) tanto para urânio natural
como para urânio empobrecido.

A tabela (IV-9) mostra o cálculo das atividades'
iniciais médias dos produtos de fissão e suas Tespectivas ativi-
dades de saturação para o urânio natural e urânio empobrecido.

A tabela (IV-10) mostra os resultados conseguidos
na determinação dos rendimentos cumulativos de massa de * 3Y,

La. '^La, l u C e e J M N d no sistema 2 3 8U (ntt * , fissão) ...l%J

Estes rendimentos foram calculados com as meias
vidas e abundãncias gama absolutas dos raios gama encontrados na
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literatura ^ ' . O rendimento cumulativo ^ ' do l" aLa igual a
4,95 foi usado como referência para a determinação dos rendimen-
tos dos outros nuclídeos.

Os rendimentos totais de cadeia, no sistema 2 3 8 U
(n e , fissão) .... tabela (IV-11), foram obtidos dividindo-see • x •
os rendimentos cumulativos encontrados experimentalmente por fa-
tores de correção calculados, dividindo-se os melhores valores
teóricos para os rendimentos cumulativos dos produtos de fis-
são respectivos, pelos rendimentos totais de cadeia.



TABELA (IV-1) - MEIAS VIDAS E ATIVIDADES INICIAIS DETERMINADAS NA FISáÁO DO URÂNIO NATURAL

Nuclídeo

93Y

l MLa

l*2La

»-3Ce

1%9Nd

Energia
Gama
(KeV)

266,90

1354,52

641,17

293,26

540,50

Meia-Vida
(Literatura)

10,20 h

3,93 h

1,55 h

33,40 h

1,73 h

1? Irradiação

Meia-Vida

(experimental)

10,95 h

3,64 h

1,56 h

33,30 h

1,65 h

Atividade
Inicial
(uCi)

0,1327

0,3273

0,9293

0,.0453

0,5247

2? Irradiação

Meia-Vida

(experimental)

11,30 h

4,10 h

1,57 h

34,60 h

1,76 h

Atividade
Inicial
(uCi)

0,1576

0,3604

1,180

0,0552

0,6460

3? Irradiação

Meia-Vida

(experimental)

9,95 h

3,93 h

1,54 h

35,44 h

1,56 h

Atividade
Inicial
(uCi)

0,1714

0,3360

1,035

0,0487

0,5619



TABELA (IV-2) - CALCULO DE FATORES DE CORREÇÃO PARA VARIAÇÕES DE FLUXO DE NEUTRONS,URAN10 NATURAL

Irradiação

1?

2?

3?

Data

21/10/80

04/11/80

18/11/80

Tempo Zero
(Fim da Irrad.)

12:06:00

11:16:00

11:28:00

Massa da
Folha de Ouro

(g)

0,02765

0,02616

0,02727

Atividade
CuCi)

5,2100

5,1179

4,8641

Atividade
Normalizada

para
m-0,02765 g

(uCi)

5,2100

5,40940

4,93188

Fator de
Correção

1

1,03827

0,94662



TABELA (IV-3) - CALCULO DE FATORES DE NORMALIZAÇÃO PARA 1 g DE URÂNIO, URÂNIO NATURAL

Irradiação

1*

2?

3?

Data

21/10/80

04/11/80

18/11/80

Tempo Zero
(Fim da Irrad.)

12:06:00

11:16:00

11:28:00

Massa de
U,O,
Cg)

0,83181

0,97546

0,93980

Massa de
Urânio
Cg)

0,70538

0,82719

0,79695

Fator de
Normalização
para 1 g

1,41768

1,20891

1,25478

O*



TABELA (IV-4) - ATIVIDADES INICIAIS CORREGIDAS POR FLUXO DE NEUTRONS E MASSA, URÂNIO NATURAL

Irrad.

1»

2?

3?

Fator de
Correção

por
Fluxo

1

1,03827

0,94662

Fator de
Correção

por
Massa

1,41768

1,20891

1,2478

" Y

Ao
(uCi)

0,1327

0,1576

0,17142

AO
Corregi

do -
(uCi)

0,1882

0,1835

0,2272

Ao
(uCi)

0,3272

0,3604

0,3360

AO
Corregi

do
(uCi)

0,4639

0,4196

0,4459

l l t 2La

Ao
(uCi)

0,9293

1,180

1.035

AO
Corregi

d o * -
(uCi)

1,317

1,374

1,373

'"Ce

Ao
(uCi)

0,0453

0,0552

0,0487

Ao
Corregi

do
(uCi)

0,0643

0,0642

0,0645

l M N d

Ao
(uCi)

0,5247

0,6459

0,5619

Ao
Corregi

do "
(uCi)

0,7439

0,7521

0,7448



TABELA (IV-5) - MEIAS-VIDAS E ATIVIDADES INICIAIS CALCULADAS NA FISSÃO DO URÂNIO EMPOBRECIDO

Nuclídeo

»«Ce

1 M N d

Energia
Garoa
(KeV)

266,90

1354,52

641,17

293,26

540,50

Meia-Vida
(Literatura)

10,20 h

3,93 h

1.55 h

33,40 h

1,72 h

1? Irradiação

Meia-Vida
(Experimental)

10,56 h

4,23 h

1,55 h

37,26 h

1,66 h

Atividade
Inicial
(uCi)

0,1052

0,2101

0,6757

0,0320

0,2560

2a Irradiação

Meia-Vida
(Experimental)

11,31 h

3.69 h

1,55 h

37,66 h

1,66 h

Atividade
Inicial
(uCi)

0,0884

0,2322

0,6549

0,0311

0,2578

3a Irradiação

Meia-Vida
(Experimental)

9,48 h

3,62 h

1,54 h

36,77 h

1.65 h

Atividade
Inicial
(uCi)

0,1145

0,2513

0,6907

0,0330

0,2720

o»



TABELA (IV-6) - CALCULO DE FATORES DE CORREÇÃO PARA VARIAÇÕES DE FLUXO DE NEUTRONS,URÂNIO EMPOBRE

CIDO

Irradiação

1?

2?

3?

Data e
Tempo Zero

(Fim da Irrad.)

24/11/80

13:02:00

27/11/80

10:52:00

01/12/80

11:35:00

Massa
(g)

0,02750

0,02740

0,02757

Atividade
Antes da
Irradiação

(uCi)

0,0009

0,0004

0,0019

Atividade
Apôs a
Irradiação

(uCi)

5,0941

4,9384

5,3142

Atividade
Líquida
(uCi)

5,0931

4,9379

5,3122

Atividade
Normalizada

para
jn=O,02770 g

(uCi)

5,0931

4,9559

5,2987

Fator de
Correção

1

0,97308

1,04037

tn



TABELA (IV-7) - CALCULO DE FATORES DE NORMALIZAÇÃO PARA 1 g DE URÂNIO, URÂNIO EMPOBRECIDO

Irradiação

1?

2?

3?

Data

24/11/80

27/11/80

01/12/80

Tempo Zero

(Fim da Irrad.)

13:02:00

10:52:00

11:35:00

Massa de
UO3

(g)

1,00278

0,99397

0,98904

Massa de
Urânio
Cg)

0,83450

0,82717

0,82307

Fator de
Normalização
para 1 g

1,19832

1,20894 .

1,21496

o»
o



TABELA (IV-8) - ATIVIDADES INICIAIS CORREGIDAS POR FLUXO DE NEUTRONS E MASSA, URÂNIO EMPOBRECIDO

Irrad.

1?

2?

3?

Fator de
Correção

por
Fluxo

1

0,97308

1,04037

Fator de
Correção

por
Massa

1,19832

1,20894

1,21496

9 3y

Ao
CuCi)

0,1052

0,08836

0,1145

Ao
Corregi

do
(uCi)

0,1261

0,1098

0,1340

•"La

Ao
CuCi)

0,2101

0,2322

0,2514

Ao
Corregi

do
CuCi)

0,2518

0,2885

0,2936

lll2La

Ao
CuCi)

0,6757

0,6549

0,6907

Ao
Corregi

do -
(uCi)

0,8097

0,8136

0,8066

l*sCe

Ao
CuCi)

0,0320

0,0311

0,0329

Ao
Corregi

do
(uCi)

0,03838

0,0387

0,0385

lwNd

Ao
CuCi)

0,2560

0,2578

0,2720

Ao
Corregi

do
CuCi)

0,3068

0,3203

0,3176
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TABELA (IV-9) - ATIVIDADES DE SATURAÇÃO

Urânio Natural

Nuclideos

»íy

I % lLa

1%*La

1%3Ce

1%»Nd

Ao Médio
(uCi)

0,1869

0,4196

1,355

0,064

0,745

Ao

CuCi)

2,845

2,595

3,758

3,116

2,257

Urânio Empobrecido

Nuclideos

9ÍY

"•'La

l" *La

"»Ce

1%9Nd

Ao Médio
CuCi)

0,1232

0,2936

0,8010

0,038

0,320

Ao

Cl-e-")
CuCi)

1,875

1,816

2,246

1,850

0,960



TABELA (IV-10) - RENDIMENTOS DE FISSÃO CUMULATIVOS DETERMINADOS NO SISTEMA 238U (n - , fissão)
© * I •

Nuclídeo

"Y

1<llLa

1 H 2La

1 % 3Ce

1119 Nd

Energia Gama
(KeV)

266,90

1354,52

641,17

293,26

540,50

Rendimentos Cumulativos de Literatura (i)

MEEK
(40)

4,69

5,42

4,95

4,73

1,75

CROUCH
C45)

-

-

-

4,34

-

HARRIS
(36)

5,00

-

-

4,64

-

Rendimentos
Cumulativos
Encontrados

4,49

4,54

4,95

4,16

1.37



TABELA (IV-11) - RENDIMENTOS TOTAIS DE CADEIA NO SISTEMA 2 S B U (n - , fissão) ...

Numero de
Massa

93

141

142

143

149

Nuclídeo
Medido

1 I t l L a

1%2La

""Ce

1%9Nd

Rendimento
Cumulativo
Encontrado

(t)

4,49

4.54

4,95

4,06 •

1,37

Fator de Correção
para Dispersão
de Carga (*)

0.999

1,000

0,999

1,000

1,000

Rendimento Total
de Cadeia

(*)

4,49

4,54

4.95

4,16

1,37

- Rc/Rcd - Valores tomados de (40).
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CAPÍTULO V

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

O procedimento químico desenvolvido para a preci-
pitação dos elementos lantanídeos e ítrio foi satisfatório, uma
vez que é uma separação rápida (leva em média um tempo de 15 mi-
nutos) e o rendimento químico de separação foi de aproximadamen-
te 100%, garantindo um alto grau de descontaminação.

Todas as amostras foram contadas em posições idên
ticas, em relação ao detetor, por isso não foi necessário corre-
ções para geometrias de contagem.

O principal inconveniente foram as baixas atividn.
des obtidas para nuclídeos com raios gama de baixas abundâncias.

Neste trabalho so foram medidos rendimentos de nu
clídeos de meia vida entre 1 ã 33 horas. Não foi possível deter-
minar produtos de fissão de meias vidas curtas devido as dificu_l
dades de operação para a retirada das amostras do reator imedia-
tamente apôs o fim das irradiações e ao baixo fluxo de neutrons
do Reator Argonarta. Seria bom dispor de um sistema pneumático
para a retirada rápida das amostras.

0 método radioquímico em geral, usado no presente
trabalho de tese pode ser aplicado a outros sistemas fissioná-
veis que possuam concentrações diferentes de 235U e 238U,subtrain
do-se a contribuição de fissão de um deles e desde que se deter-
mine as abundâncias isotópicas dos sistemas a estudar.

A grande vantagem deste método é a de permitir me
didas de vários nuclídeos presentes na amostra irradiada,sem pre
cisar de correções por rendimento químico.
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Foram medidos os rendimentos cumulativos de massa

do'3Y, '"'La, 1%tLá, 1%3Ce e 1"'Nd, assim como os respectivos

rendimentos de cadeia. Todos os valores obtidos são concordantes

com os encontrados na literatura. Tabelas (IV-10) e (1V-11) e fi

gura (IY-1).
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* 8

tu

tu

• MEEK.M.E.cRktlr.B.F.
A nonos ponto»

(40)

• • •

4

76 85 95 10S 115 125 135 146 155
NÚMERO OE MASSAS

FIO. IIV-1) - RENDIMENTOS DE FISSAO DO 2 3 8 U POR NEUTRONS DO ESPECTRO DE FISSAO.
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APÊNDICE I

EQUAÇÃO SEMI-EMPfRICA DE MASSA E ENERGIA DE LIGAÇÃO

(WeizsScker - 1935)

B(Z.A) = aA - bA*'* - c t^Z±L - «i"l±4_ 1 6

A i / 3 A

a,b,c,d = coeficientes ajustados

A = número de massa

Z • número de protons

N = número de neutrons

Termo de Volume

E = aA

Termo de Superfície

Es - - bA
2/3

Termo Coulombiano

- c Z(Z-D

Termo de Assimetria

A
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Termo de Emparelhamento

- 11,2 A~ ' , núcleo ímpar-ímpar

E = 6 = ^ 0 , núcleo A = ímpar

+ 11,2 A" ' , núcleo par-par
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APÊNDICE II

CONFIGURAÇÃO DA BIBLIOTECA

Exemplo: Y - 93

1) Y 93 meia vida = 10,20 h

símbolo do elemento número de massa

266,90 (6,951)

energia do raio gama (KeV) abundância absoluta ($)

2)

3)
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