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Neste-trabalho -sãe-apresentados-̂  resultados da análise não destrutiva

da massa de urânio natural através da técnica de fonte pulsada. O método empre-

gado é o de medida relativa, sendo que a nessa de urânio é determinada através

da medida da produção de neutrons atrasados,emitidos apôs fissões produzidas

pela irradiação da amostra com pulsos de neutrons de energia aproxidamante i-

gual a 14 MeV.

Três tipos de amostras foram analisadas, a saber : discos de urânio

metálico, pastilhas sinteriaadas de oxido de urânio e placas de liga urânio-alu

mínio, envoltas por uma camada de alumínio. Essas placas simulam aquelas de

elementos combustíveis de reator tipo MTR (Material Testing Reactor).>v

Os resultados das medidas são reprodutiveis dentro do intervalo de

1,6 a 3,9%. O erro numa medida especifica depende da forma, tamanho e massa da

a m o s t r a . f h C
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I. INTRODUÇÃO

O objetivo do presente trabalho foi implantar no Instituto de

Pesquisas Energéticas e Nucleares um sistema de análise •não-destrutiva,

através da irradiação da amostra can neutrons, para a determinação quanti

tativa de urânio em matrizes que o contenham associados a materiais não

fissionáveis, em várias composições e formas físicas. Em particular, rea-

lizaram-se análises utilizando discos de urânio metálico, pastilhas de

oxido de urânio e placas de liga urânio-alumínio, tendo em vista a utili-

zação desse sistema para salvaguarda e para controle de qualidade no

processo de fabricação de elementos combustíveis de reatores nucleares.

II. DESCRIÇÃO DO MÉTODO

A determinação da quantidade de urânio contida nas arrostras é

feita pelo mátcdo de medida da produção de neutrons atrasados, emitidos '

após fissões induzidas nas anostras por pulsos de neutrons interrogadores

(neutrons da fonte pulsada) de energia aproxiraadaniente igual a 14 MeV.

Os neutrons interrogadores são gerados por um acelerador Van
(*)de Graaff , operado de irodo pulsado em 200 kV, através da reação

3H(d,n)4He.

2 difícil a detecção de neutrons atrasados na presença de nêu-

trans prontos e de neutrons interrogadores. Para contornar esse obstáculo

e possibilitar a utilização de equipamentos de contagem simples, § neces-^

sário usar unia fonte pulsada de neutrons interrogadores e contai: o número

de neutrons atrasados no intervalo de tempo entre esses pulsos. A medida1

é feita utilizando-se um detector de neutrons tipo fatia ("long counter")
(2)

, associado a um sistema de analise de altura do pulso. Um detector- de

neutrons do acelerador, é utilizado caro monitor, para normalizar as con-

tagens de neutrons atrasados quanto a variações do fluxo da neutrons do

acelerador, durante cada irradiação e entre irradiações de várias amos -

trás.
O método ê de medida relativa, ou seja, a determinação da quan

(*) Da High Voltage Engineering Corp., Itodelo PN,400, com voltagem maxima

de operação igual a 400 kV.



405

tidade de urânio na amostra a ser analisada ê obtida comparando-se as cori

tagens normalizadas de neutrons atrasados para a amostra desconhecida cera

as contagens normalizadas obtidas era rredidas similares, para uma amostra1

padrão de massa e composição conhecidas.

A produção de neutrons atrasados é proporcional ao número de

fissões ocorridas que, por sua vez, é proporcional ã quantidade de isõto-

po fissionável presente, desde que a multiplicação e a auto-absorção de

neutrons na amostra sejam insignificantes; assim sendo, a contagem inte -

grada para os vários ciclos de uma medida é proporcional â integral ( no

tempo) da produção de neutrons atrasados e ã quantidade de material fis -

sionável presente na amostra irradiada cora os neutrons interrogadores.

Na Figura 1 está indicado o intervalo de tenpo de contagem de

neutrons atrasados era função dos pulsos de neutrons interrogadores.

Demonstra-se que o acelerador deve ser modulado com um pe-

ríodo menor do que a meia vida de qualquer precursor de neutrons atrasa -

dos e, também que a irradiação deve se prolongar por um tempo muito maior

do que a meia vida de qualquer ura desses precursores, para que a produção

de neutrons atrasados, resposta aos pulsos do acelerador, alcance um va-

lor de equilíbrio (para intensidade média constante de neutrons interroga_

dores). Só após ter sido alcançado esse valor de equilíbrio é que deve '

ser iniciada a contagem de neutrons atrasados.

Por rneio de cálculo computacional, foram otimizados os tempos'

de irradiação e contagem, tendo-se em vista a maior acumulação de conta -

gens, em menor tempo, com a conseqüente minimização de erros estatísticos,

obtendo-se os seguintes parâmetros: períodos dos pulsos (t ) = 120 ms ;

largura do pulso de irradiação (t.) = 60 ms. Os valores de t et, devem

ser determinados experimentalirente,

A razão entre a contagem no detector fatia (C™) e a contagsn1

no monitor (C, ) não é afetada por variações na intensidade de neutrons in_

terrogadores. O valor dessa razão (C) é chamado de contagem normalizada.

Em todas as análises realizadas no decorrer deste trabalho, as

amostras utilizadas eram constituídas unicamente de urânio natural, corro

material fissionãvel; assin sendo, a abundância relativa (f.) de cada um

dos (i) isótopos de urânio é uma constante para todas as amostras, tanto

as desconhecidas como a padrão. Esse fato possibilita algumas simplifica-

ções em termos de cálculo cem a conseqüente obtenção da equação de cali -

bração do sistema que é:
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(Ca - C F )
m a = (Cp~ CF) P

Onde o índice a se refere ã amostra desconhecida e o índice p

ã amostra padrão; ;u c a massa; C ê a contagem normalizada e CF é a conta

gem de fundo definida como toda contagem que não seja devida aos neutrons

atrasados emitidos pelo urânio.

III. ARPAMJO EXPERIMENTAL

O esquema simplificado do equipamento eletrônico utilizado eâ

tá apresentado na Figura 2. O equipamento de controla do acelerador Van I

de Graaff e a maior parte dos equipamentos eletrônicos associados no mo-

nitor e ao detector fatia estão na sala de controle que clista aproximada

monte 30 m da sala do acelerador.

Corn o objetivo de obter alta eficiência na detecção dos nêu -

trons atrasados, foi construído um detector tipo fatia que ê similar ao

utilizado no programa de salvaguarda do laboratório de Los Alamos.

Três tipos de amostras foram analisadas, a saber: discos de

urânio metálico, pastilhas sinterizadas de oxido de urânio, e placas de

liga urânio-alumínio (núcleo), envoltas por duas outras placas de alumí

nio. Essas placas simulam aquelas de elementos combustíveis de reator ti

po MTR (Material Testing Reactor).

A massa do núcleo de cada uma das 18 placas usadas é de 60 .-

Ig cem 17,9 a 13% de urânio em peso e as dimensões da placa são 62,5 x

7,11 x 0,165 an. Foram usadas até 18 placas de "elementos combustíveis".

As placas dos elementos combustíveis utilizadas no IEA RI têm
235

a região ativa U-AI, com urânio enriquecido a 93% em U, diferindo ne£

sa caracterítica das placas utilizadas para a execução do presente traba

lho, que têra urânio natural.

IV. ANALISE DOS I3RKQS

As principais fontes de erro neste método de análise são os

erros associados ã estatística de contagem, ã determinação das massas '

dos padrões, ao posicionamento da amostra e às variações nos tempos de

irradiação e contagem.
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O erro total no resultado da análise e dado pela raiz quadra

da da soma dos quadrados do erro associado a cada parâmetro da análise,

os quais são apresentados na Tabela I.

Os erros associados aos parâmetros da análise, apresentados '

na Tabela I, foram calculados para as análises em que eles eram maiores;

assim sendo, nas outras análises, o erro total ê sempre menor do que o

aqui apresentado.

V. MEDIDAS E ANALISE DOS DADOS

A seguir serão discutidas as medidas mais significativas e '

mais representativas dentre as que foram realizadas na execução deste tra

balho.

1) Investigação do efeito da presença de alumínio na medida de neutrons a

trasados.

Essa investigação foi realizada tendo-se em vista a aplicação

desse método de fonte pulsada a elementos combustíveis do reator IEA RI ,

os quais são constituídos de 19 placas de liga urânio-alumínio, envoltas1

cada uma delas por uma camada de alumínio.

Itessa investigação utilizaram-se 4 discos de urânio metálico'

(massa total= 3927,5 - Ü,05g) para os quais os erros devidos ã estatísti-

cas de contagem são menores do que para as placas de elemento combustível

usadas.

Foi investigado o efeito da colocação de discos de alumínio ,

do mesmo diâmetro dos discos de urânio metálico, em duas posições : a) en

tre o alvo do acelerador Van de Graaff e 4 discos de urânio; b) entre 4

discos de urânio e o detector tipo fatia.

A partir das medidas realizadas, concluiu-se que a influência

do alumínio é explicável em tenros da atenuação da intensidade dos pulsos

• de neutrons ou dos neutrons atrasados.

2) Estudo da influência da distribuição lateral do urânio

Como amostras foram utilizados 5 conjuntos de 53 pastilhas de

U,Og com uma massa de aproximadamente 780 g em cada conjunto, colocadas '

em 5 posições laterais, cada vez em uma delas e, posteriormente, em todas

simultaneamente (nas respectivas posições).

Das medidas realizadas verificou-se que a resposta,do sistema

de análise é simétrica em relação a posição central e, também, que a in -

terferência da presença de um conjunto de pastilhas de U^Oo em outro con-
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junto igual, colocado ao lado do priireiro, é menor do que se pode detec-

tar cc-u o sistema, de analise.

3) Estudo com Placas de Elenento Combustível

Foram feitas medidas para verificar a linearidade da respos-

ta do sistema com o aumento do núirero de placas de "elemento combustível".

Nestas medidas foram utilizadas massas de urânio- entre 10 a

184g (1 a 17 placas). As medidas foram feitas com as placas encostadas '

uma ã outra (face a face), vide Figura 3. Para aumentar a razão de conta

gem, a separação entre o alvo e a placa mais próxima foi reduzida .a

12,5 cm.

í!a Figura 3, tem-se a curva de resposta do sistana coiro fun- _

ção do numero de placas de urânio que são irradiadas. ™

Apesar da baixa estatística de contagam, observa-se que a

contagem normalizada varia linearmente com o núroaro de placas analisadas.

Usando corro amostra 17 placas de "elemento combustível", nas

condições da experiência anterior, foram realizadas 4 análises descritas

a seguir:

a) Amostra na posição X= 60cm e Y= 12,5cm, com o centro '

das placas alinhado can o centro do alvo e o centro do

detector fatia.

b) Amostra na posição anterior, sofrendo um deslocamento '

lateral de Icm para direita de quem olha do alvo para o

detector fatia.

c) Amostra na condição anterior, girando-se no plano hori-

zontal, no sentido anti-horário de quem olha de cima pa

ra baixo, de modo a se ter um deslocamento de 1 an nos

extremos da placa, iras, mantendo-se a posição central '

da mesma.

d) Amostra na posição da análise a, girando de 90 no pla-

no vertical.

Os dados obtidos nessas análises encontram-se na Tabela II.

Da análise dos dados obtidos nas experiências a,b e c, con -

clui-se que o erro devido aos posicionamentos das placas de "elemento '

combustível" ê nenor do que o erro de aproximadamente 3%.associado ã es-

tatística de contagem.

Comparando os resultados das análises a e d, conclui-se que
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o sistema de análise fornece resposta idêntica (dentro do erro estatísti

co), estando as placas de "elemento combustível" na horizontal ou na ver

tical.

V T . COK1CLUGÜES E SUGliSTOES • j

i

O sistema de análise implantado fornece resultados reprodutí í

veis, dentro do erro de análise que variou de 1,6 a 3,9%, dependendo da

forma física e da irassa de urânio presente na amostra.

Na análise de um conjunto de 17 placas que simulara as placas j

de elemento combustível de reator tipo MTR, obteve-se um erro de análise j

de 22. Caio esse erro é principalniente devido ã estatística de contaga-n, |

espera-se que o erro na determinação da massa de urânio num elemento co;n

bustível (MCR) seja da ordem da metade desse valor, devido ao fato de '

que essa nessa ê 4 vezes maior do que nas 17 placas utilizadas. ' ;

Para o controle de qualidade na fabricação de elementos com-

bustíveis, de reator tipo MTR, a massa total de urânio por placa deve ser

conhecida com a precisão de 2,5% . Para as análises realizadas cora si-

mulações dessas placas, obteve-se uin erro de íinálise de 5,23, em análi -

ses com 1000 s de duração. Con\ a modificação sugerida a seguir, espera - r

se reduzir o erro nessa análise para menos do que 2,5%. Da mesma forma , f

a modificação curprida propiciará urra redução no erro das analises que í

vierem a ser executadas com esse sistema. 'J

Pretende-se aumentar a intensidade da fonte de neutrons. Um •;

problema significativo desse sistema de análise foi a necessidade de uti }:
3 4 •

lizar apenas 20% da intensidade maxima de neutrons da fonte II(d,n) He. <

Com intensidades maiores, o pré-amplificador associado ao detector satu- [•:

rava. Esse problema será eliminado com a utilização de um pré-amplifica- í;

dor, que está sendo construído, tipo "gated" similar ao utilizado em Los *'
(4) f'

Alamos . Usando maior intensidade de neutrons interrogadores haverá ' f

maior produção de neutrons atrasados e, consequentemente, rrelhoria na t

estatística de contagem. Assim sendo, can o uso desse pré-aniplificador ' {•

espera-se reduzir de 5,2% para aproximadamente 2,3% o erro nas análises1 í-

de uma placa de "elemento combustível". |

I
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Fig. 1 - Tenons envolvidos no ciclo de irradiação e contagem.
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TABELA I

Resumo das Fontes de Erros na determinação da Massa de Urânio

Parâmetro

Estatística do contagem

. Determinação da rnassa padrão

Posiciünamento da'amostra

Não simultancidade do iníjio do tempo

de análise com o inicio do pulso de

neutrons iniPfropftdores

Flutuação nos tempos de irradiação e

contagem

Erro total na análise (raiz quadrada da soma

dos quadrBdos)

E R R O P E R C E N T U A L

11 Placas de

Combustível

3,3

1.7

1,2

0,12

« 0,67

3.9

4 Discos de

Urânio

1.6

0,0013

0,1

0,12

« 0,67

1.6

TADELA I I

Resultados de Mudidas para Determinação da Influência do Posicionamonto das Placas de "Elemento

Combustível" nos Resultados das Análises

1

Análise

a

b

c

d

Contagem no

Monitor

82063

82151 •

8«430

B2R07 •

Contagem no

Detector

Fatia

1837

1B57

1936

189-5

Contagem

Normalizada

0.0IDO ± 0,0005

0,0162 ± 0,0005

0,0165 ± 0.OO05

D.01GD i 0.0005


