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RESUMO

Foram feitas determinações de queima, por espectrometria gama não

destrutiva de elementos combustíveis usados de baixa (IEA-14) e de alta ativi-

dade (IEA-80) do reator IEAR-1, usando o Cs-137 como monitor de queima. Para '

medir a distribuição de Cs-137 nesses elementos foi usado um detector Ge(Li) '

de volume = 73,7cm , em dois sistemas de medidas com geometria definida e boa

colimação. O IEA-14, retirado do caroço a aproximadamente 20 anos, apresenta '

um espectro gama essencialmente devido ao Cs-137. 0 IEA-80, com tempo de res-1

friamente de aproximadamente 5 anos, .mostra um espectro gama mais complexo de-

vido a outros produtos de fissão ainda presentes em quantidades significativas.

As medidas do IEA-14 foram feitas em um sistema de medidas usado fora da pisei

na do reator (S.I), sendo a eficiência global desse sistema obtida, usando-se'

uma fonte de Ag-110m plana, extensa e calibrada* Medidas detalhadas da trans-1

missão gama, usando fonte de Cs-137 puntiforme calibrada, demostraram a alta

homogeneidade das placas oombustíveis..V Cw>WH V

'AS medidassda atividade^do IEA-80 fprãnTíeitas num^segundo siste-

ma (S.II) cem]a eiémentoVombustível posicionado a 2,Í7mda-^uperfície da pis-

cina do reator. Esse sistema-foi calibrado^ando o IEA-14. (jXuUoi. ).
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I. INTRODUÇÃO

Atualmente a queima dos elementos combustíveis do reator IEAR-1

é calculada usando-se o método de energia térmica que utiliza a energia total

gerada e a distribuição do fluxo de neutrons no reator.

Com a finalidade de verificar os resultados desees cálculos e

possivelmente aumentar o tempo de uso desses elementos, foram feitas medidas1

para cálculo da queima de dois elementos combustíveis pelo método não destru-

tivo de espectronetria gama. Nesse método a queima ê relacionada com a ativi-

dade gama proveniente do decaimento de produtos de fissão, que funcionam ccmo

registro da densidade de fissão. Quando a meia vida do produto de fissão ra-

dioativo usado como monitor é longa, em comparação cem o tempo de irradiação,

pode-se calcular a integral do fluxo no tempo a partir da densidade do moni-

tor. Desse modo evita-se um extensivo tratamento do fluxo no tempo, evitando

assim a necessidade de conhecer a história de irradiação do elemento. 0 Cs-1

137, com meia vida de 30 anos e com ura pico (Ev> = 661,6 kev) bem definido • é

muito usado como monitor de fissão.

A determinação da distribuição da queima dos elementos combustí-

veis é necessária para a operação do reator e otimização do ciclo do cembustí

vel nuclear. Erros nos valores de queima introduzem erros nos cálculos de uti

lização do combustível, enriquecimento, equipamento de transporte, blindagem

requerida e repre-cessamento do combustível. Todos estes fatores afetam o cas-

to da geração da energia /3,8/.

Para o cálculo dessa distribuição de queima por métodos não des-

trutivos, geralmente é necessário conhecer a distribuição do fluxo de neutrons

no reator. Na medida desse fluxo podem ser usados vários tipos de detectores.

Mas, de modo geral, o próprio detector provoca uma distorção no fluxo que es-

tá sendo medido, e desta forma são introduzidos erros nos cálculos de queima.

A espectrometria gama não destrutiva ê um método importante para

a medida de queima dos elementos combustíveis irradiados. A análise da inten-

sidade e distribuição da radiação gama, emitida pelos produtos de fissão con-

tidos no elemento combustível, fornece o valor da fração de combustível consu

mida durante o período de irradiação /2/. Para produtos de fissão, monitores

de fissão, com meia vida longa em comparação com o tempo de irradiação, é pos

sível calcular a queima sem necessidade de conhecimento da distribuição do

fluxo de neutrons.

II. TEORIA : EQUAÇÕES PARA CfilCUIO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL

O cálculo do consumo é significantemente simplificado, usando a

variável W denominada integral do fluxo no tempo ou exposição definida por :
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Desse modo, no lugar de escrevermos as equações de consumo de

U-235, U-238, formação e consumo de Pu-239 em função do tempo, as escrevemos '

em função de W /5/. _
eí5

onde

^ numero de átonos iniciais do isótopo flssil ou fissionãvel, ini-

ciais do isótopo físsil ou fissionãvel, inicialmente presente no

elemento combustível.

^ = secção de cheque média de absorção do isõtopo A.

[ = secção de choque média de captura do isótopo A.

= consumo do isótopo A, em função de W.

= formação do isõtopo A, em função de W.
Pi

Depois de ser retirado do caroço, a densidade de cada produto de

fissão formado poderá ser calculada por:

C
onde

C = contagem medida

~\ = constante de decaimento do produto de fissão

"ta = tempo de resfriamento (intervalo de tempo entre a retirada do caro

ço e a medida)

~f~ = tempo de contagem

H = espessura da placa do elemento combustível

£ = fração de emissão gama na energia considerada

= fator de auto-absorção de raios gama (para parte ativa da placa)

c fator de transmissão de raios gama, de uma das faces do revestimeri

to da parte ativa

="Vi;cxi. = constante = produto da eficiência global do sistema de

deteção para a posição de cada placa pela área definida pelo ângu-

lo sólido sobre cada placa.

( t \ = fator de transmissão de raios gama para a i-ésima placa, pelo fa-

to de ter i-1 placas sobre ela.

Sendo fc = fator de correção para o decaimento desse produto de '

fissão ocorrido durante a irradiação, temos que a densidade total corrigida pa-

"h
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ra o decaimento é :

N x = fc Ro.

Dependendo do período de irradiação, e do produgo de fissão esco

lhido, podenos desprezar seu consumo durante a irradiação /5/. Para o Cs-137,'

produto de fissão usado neste trabalho como monitor, seu consumo para o tempo1

de permanência dos elementos no caroço é considerado desprezível uma vez que

sua secção de choque de absorção de neutrons é pequena, sendo :

<0^ (2200m/s) .= (0,11 - 0,03) bams e R.I. (integral de ressonân-

cia) - (0,3 1 0,3) barns 141.

. Em resumo para obter o valor de queima dos elementos combustíveis

B estudados, as etapas são as seguintes :

1) determinar o valor dos parâmetros que influem no cálculo de

Ro;

2) calcular Ro;

3) determinar fc e então calcular Nx;

4) com o valor de Nx, calcular W

5) com o valor de W determinar a queima.

O valor de W usado cano artifício para calcular a queima é in-1

troduzido porque o valor da queima não i devido apenas ã fissão, mas também ã

transformação do urânio por absorção de neutrons. Além disso o Cs—137 produzjL

do é devido ã fissão do U-235, u-238 e Pu-239. O valor de W é calculado atra-

vês da ^

sobre esta equação foi usada a simplificação : 1 — <L p. •%. -f - A

Y = taxa de formação por fissão

III. ELEMENTOS DE TESTE E SISTEMAS DE MEDIDAS

III.1 Elementos Combustíveis

Neste trabalho foi feita a determinação da queima de dois ele-1

mentos combustíveis usados do reator IEAR-1 : IEA-14 e 80. Esses elementos '

são do tipo M.T.R. (Material Testing Reactor), tem placas tipo sanduíche, nas

quais a liga urânic-alumínio é revestida por duas placas de alumínio. O IEA-

14 (Fig. l.a) possue 19 placas curvas, o IEA-80 (Fig. l.b) possue 18 placas1

planas e paralelas. Na Tabela 1 são apresentados dados de fabricação e uti-

lização desses elementos.
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Figura 1 : Elementos Combustíveis do Reator IEAR-1

a) Eleraento IEA-14 •

b) Elemento IEA-80

(Dimenr.ões em nm)
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E2i?tt2iTO

IEA-14

IEA-80

DWXS DE FMlRlOCto

Dir iquoc iircnto

20*

93*

H.IÍ-.M Inicl.il
do U-235 |g)

157,38

187,28

M.»PSa In i c i a l
totaL de U(g)

804,27

201,05

DADOS DE WILIZAÇÍO

D.ita do líitrad.1
no caroço

28/08/1958

08/10/1968

DaLa do Saltla
do caroço

19/12/1958

17/01/1968

M.1SM Final
de U-23S(gl"

157,37

126,17

ftwsa Final
total de U(g)**

604,26

149,23

Tabela 1 - Dados de Fabricação e Utilização dos Elementos Estudados (*)

* os dados de fabricação e utilização dos elementos combustíveis estuda-

dos foram fornecidos pelo COURP/AOMR (Centro de Operação e Utilização1

do Reator de Pesquisa - Area de Operação e Manutenção do Reator).

** calculadas pelo método indireto de energia térmica pelo COURP/ADMR.

III.2 Sistemas de Medidas

Na realização deste trabalho foram utilizados dois sistemas de

medidas: sistema I (S,I ) e sistema II (S.II) . O S.I (Figura 2.A.) foi monta

do para medida de elementos combustíveis que apresentam baixa-atividade, de

tal modo que permitam seu manuseio sem necessidade de blindagem para fins de

proteção radiolõgica. O S.II (Figura 2.B.) foi montado para medida de elemen

'tos que'apresentam urna atividade tal, que não permite que sejam manipulados

fora da piscina sem blindagem para fins de proteção radiológica.O colimador

do S.II é composto de um tubo de alumínio de 2,09 metros de comprimento e

15,4 milímetros de diâmetro interno, com um cilindro de chumbo de 130 milime

tros de diâmetro por 100 milímetros de altura, na base, e um cilindro de chum

bo, de 100 milímetros de diâmetro por 50 milímetros de altura no topo. O tubo

é vedado na base com lucite para impedir a entrada de água.

A montagem mecânica de cada sistema é utilizada cem um detector

Ge (Li) e equipamento eletrônico associado. A Figura 3 apresenta o esquema '

desse detector e equipamento eletrônico associado.
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Figura 2 : Esquemas dos Sistems de Medidas

A- Esquema do S.I; a) Vista da Montagem cem elemento Combustível; detalha 1-roxa sem fim;

detalha 2- mola para fixar a posição do carrinho; b)- oolimador

B- Esquema do S.II; a) posicionamento da montagem na ponte móvel; b)carrinho suporte do

detector Ge(Li) e oolimador; c) bandeja de alumínio e caixa de alumínio para movimenta

ção do elemento.

Dimensões em irm )
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7229 CANBERRA
Amplificador

970 CANBERRA

Analisador
Mulii canais

8100 CANBERRA

Fonte de
Alta tensão

456 ORTEC

Figura 3 : Esquema do Detector Ge (Li) com Equipamento Eletrônico

Associado.

IV. MEDIDAS E RESULTADOS

No S.I foram feitas medidas detalhadas com fontes padrão e cera o

IEA.-14 jpara determinar os parâmetros envolvidos no cálculo da densidade de

Cs-137 nesse elemento. Os valores obtidos para o fator de transmissão F^ (Ta-

bela 2 ) demonstram a homogeneidade das placas combustíveis.Baseado nisso,

foi calculado um valor teórico para Fm para os dois elementos, utilizando-se'

dados tirados da literatura /1,6/ e fornecidos pelo fabricante dos elementos.

A eficiência global, n, do S.I foi obtida para várias energias de decaimento

gama da Ag-110m, para três distâncias fonte-detector e cem valores médios pa-

ra cada energia foi feito um ajuste linear por mínimos quadrados. Através do

ajuste linear por mínimos quadrados temos que para a eneraia dos raios gama

do Cs-137 n(661,6 kev) = (0,532 i O,003)10~4 cm2.

Os sistemas I e II foram usados para medir a atividade de Cs-137

contido nos elementos IEA-14 e IEA-80 respectivamente, em três linhas ao lon-

go dos elementos em pontos igualmente espaçados.

Pela impossibilidade de determinar diretamente a eficiência do

S.II, as medidas feitas nesse sistema foram normalizadas em relação as do S.I

usando-se um fator de correção, fator de similaridade (S). Relacionando as '

contagens obtidas na linha central do elemento IEA-14 (posição central (Oirm )

e - 130 mm) nos dois sistemas, -temos que S = 59 - 4, independente da posição.

A contagem devido a alta intensidade do IEA.-80 foi reduzida usando-se um fil-

tro de chumbo de 7,5 mm de espessura sobre a abertura superior do colimador.

Em conseqüência as contagens obtidas no S.II foram corrigidas pelo fator s
 r

onde Fp, é o fator de transmissão do filtro de chumbo.
cPb

Os espectros dos elementos IEA-14 e 80 são mostrados nas Figuras

5 e 6 respectivamente, A Figura 5, na qual o espectro do IEA-14 ê comparado '

com o espectro de uma fonte de Cs-137, demonstra que nesse elemento o único '

produto de fissão ainda existe em quantidades significantes ê o Cs-137. Na fi

gura 7 é mostrada a distribuição de Cs-137 medido ao longo da linha central '

nos dois elementos.
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A Tabela 5 apresenta os resultados de queima obtidos.Neste tra-

balho ccmparando-os com os resultados previamente calculados pelo COURP/AOMR

(método indireto de energia térmica) e por Soares /5/ usando detector NaI(TI)

(método não destrutivo de espectrcmetria gama).

Posição da Fonte em Rela
ção às Placas do IEA-14

Entre a 1? e 2? (Pn ?)

Sob as 19 placas

Sob as 19 placas

Sob as 19 placas

Sob as 19 placas

Distância da Fonte ao
Centro da parte ativa
das placas

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-130'mm(base)

+130 mm (topo)

Fator de Transmissão para
uma placa do elemento •
IEA-14 (F+)

0,952 - 0,070

0,956 - 0,017

0,957 t 0,015

0,955 - 0,014

• 0,957 - 0,008 '

0,957 -- 0,003

0,957 - 0,007

Tabela IV. 2 - Fator de Transmissão' para uma Placa do IEA-14. As 4 primeiras

medidas foram feitas com fonte de Cs-137 de atividade 5yUCi e

as 3 últimas cera fonte de Cs-137 de atividade 8,18^01.

IEV-14

IEA-S0

GMXUvV»
FOR

esta trabalho

Soares

CDUHP

este trabalho

QlU-235)

(3,22 i 0,33).10"3

(3,3 - 0,8).IO"3

2,63.1o"11*

24,44 - 2,46

61,11

QW-238)
(g)

(2,13 £ 0,25).10~4

(2,7 Í 0,7).10"4

-

(7,36 - 1,08).10"2

• • •

FIPu-239)
ig)

(2,05 Í 10"4 ' •

(2,6 Í 1,2).IO"4

-

(7,83 Í i ; 0 8 ) U 0 " 2

QIPu-239) 1
tg)

10"'

- '

(1,032 1 0,036).IO"2

Tabela IV.5 - Comparação dos Valores de Queima Obtidos Para os Dois Elementos

Analisados.

*valor calculado mais recentemente pelo COURP

Pode ser observado que os valores de queima obtidos neste traba-

lho, para o elemento IEA-14, estão em boa concordância com os valores previa-

mente obtidos. Mas, para o IEA-80, há uma disparidade entre os valores obti-1

dos neste trabalho e os obtidos pelo método de energia térmica (COURP-AOMR) .A

razão dessa disparidade ainda não está estabelecida.

Os erros nos valores obtidos foram calculados através da equação

8, onde f é função de vários parâmetros Xi (i=l,...n)

(8)
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0,6

0,51

(W'ctn2)

Ajuste por mínimos quadrados

=(0^845 - OJ000398E). 10~4

(200 kev E 2000 kev)

657.5 707,5 765,4 88V (keW)

Figura 4 : Variação da Eficiência Global ( )

cem a Energia (E)

4000

200C

'contagem •

total

(a)

1500

1000

i.500

contagem

total

661,6 Energia (k

(b)

661,6 Energia (kev)

Figura 5 : Ccmparação entre os espectros do IEA-14 e uma fonte de Cs~137
a) espectro do IEA-14 (tempo de resfriamento "20 anos)

b) espectro da fonte de Cs-137

Tempo de contagem = 3°°
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Figura 6 : Espectro do Elenento Combustível IEA-80

(tempo de resfriamento - 5 ano^Él

Os nuclídeos com * são devido a radioatividade ambiente - Tenpo de contagem = 50 seg.
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Figura 7 : Comparação da Distribuição da Atividade de Cs-137, em Função da Con

tagem total obtida, nos Elementos IEA-14(tempo de medida 600 segje

IEA-80(tempo de medida 20 seg.).

a) Esquema de Medida com o IEA-14 (S.I)

b) Esquema de Medida can o IEA-80 (S.II)

I CONCLUSÃO

Em porcentagem de massa os valores de queima obtidos para os ele

mentos combustíveis IEA-14 e IEA-80 do reator IEAR-1 através das medidas não

destrutivas de espectrometria gama são Q(IEA-14) = (0,0020 - 0,0002) % e •

Q(IEA-80) = (13,05 Í 1,3) %.

Comparando os valores calculados através da energia total gerada

no reator, temos que para valores de baixa queima (IEA-14) os cálculos atual-

mente utilizados são adequados, mas para níveis de alta queima (IEA-80) uma

reavaliação desse método é aconselhável. Os termos baixa e alta queima são re

lativos ao período de irradiação dos elementos.

As medidas indicam que o nível de queima atualmente utilizado po

de ser aumentado sem prejudicar os elementos combustíveis, para os quais um

valor máximo de 40% de queima é permitido.
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