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INTRODUÇÃO

Aloyr Maurício

0 Instituto de Engenharia Nuclear foi criado com o objeti

vo de abrigar um conjunto de vocações na área nuclear, que co-

meçaram a despontar com a decisão de se construir no País, um

reator de pesquisa, o "Argonauta", que foi o embrião do IEN.

A inauguração do Argonauta, à 7 de maio de 1965, foi o

marco inicial de uma série de iniciativas no sentido de se con

solidar, estruturalmente, o IEN, que surgia da implementação

das áreas de Reatores e de Física Nuclear. Ainda, no mesmo ano,

foi implantada a área de Instrumentação e Controle, de um des_

dobramento da de Reatores que, mais tarde, além dos Reatores

de Pesquisa passou a se interessar pelos Reatores Rápidos, vi.

sando, inicialmente, o desenvolvimento de competência na tecno

logia do sódio e na neutrônica de P.eatores. Complementando a

sua estrutura, surgiram a seguir as áreas de Química e de Meta

lurgia, voltada para materiais de aplicação nuclear.

Atualmente, o IEN dispõe de uma infraestrutura de pesqui-

sa, de apoio técnico e de administração, cujas atividades po

dem ser resumidas, a nível departamental e de serviços, ̂ ela

planificaçãc que se segue e que retrata o programa de trabalho

do IEN no ano de 1982:

Reatores

Desenvolvimento da tecnologia de Reatores Rápidos e Reato

res de Pesquisa, abrangendo aspectos teóricos e experimentais

nas áreas de Engenharia, Física e Segurança de Reatores. Desta

cando-se:

- Neutrônica técnica/experimental ,

- Operação do Reator Argonauta ,

- Tecnologia do sódio ,

- Termohidráulica ,

- Simulação do comportamento do Reator ,

- Análise Estrutural



Instrumentação e Controle

Desenvolvimento e fabricação de protótipos eletrônicos ,

manutenção e teste de equipamentos e sistemas e assessoria na

área de instrumentação e controle.

Protótipos desenvolvidos:

- Instrumentação nuclear completa do Reator Argonauta,

- Cadeia de Medidas Nucleares, cujo, "Know-How", foi transfe-

rido para a Micronal S.A.,

- Fluorímetro Digital,

- Analisador Multicanal de Espectro

Física

Desenvolvimento de pesquisa em física nuclear experimen-

tal, fundamental e aplicada, dirigidas a :

- Produção de radioisótopos para fins medicinais,

- Estudos de danos por irradiação,

- Obtenção de dados nucleares,

- Análise por ativação

Química

Desenvolvimento de pesquisa básica, aplicada e de ativi

dades de apoio dirigidas a:

- Tecnologia de combustíveis nuclearas ,

- Reprocessamento,

- Enriquecimento isotopico,

- Apoio analítico

Materiais e Metalurgia

Desenvolvimento de pesquisa aplicada sobre materiais de

aplicação nuclear e presta apoio técnico a projetos de int£

resse do IEN e da CNEN, destacando-se:

- Metalografia

- Ensaios Destrutivos



- Ensaios Não-Destrutivos,

- Tratamentos Térmicos ,

- Corrosão,

- Deposição de Metais

Matemática e Computação

Desenvolvimento de métodos matemáticos e computacionais

para a engenharia nuclear e áreas afins. Também desenvolve, se

leciona, obtém e implanta códigos de computação e bibliotecas

de dados nucleares e de engenharia.

Apoio Técnico Científico

Desenvolvimento de atividades de apoio técnico científico

nas áreas de treinamento, ensino, intercâmbio, documentação ,

manutenção de instalações de equipamentos e elaboração de pro

jetos.

Proteção Radiológica

Desenvolvimento de atividade de monitoração, controle e

registro de níveis de radiação em áreas controladas. Executa

descontaminações e controla o armazenamento de materiais nuclea

res especiais, fontes radioativas, tratamento de rejeitos ra

dioativos sólidos e líquidos.





DEPARTAMENTO DE APOIO TÉCNICO CIENTÍFICO

L. F. V. Schneider

SUMARIO

2.1. Pessoal

2.2. Divisão de Informação e Documentação

2.3. Divisão de Estudos e Projetos

2.4. Divisão de Oficinas

2.5. Divisão de Ensir.o e Intercâmbio

2.6. Divisão de Reparos e Manutenção



]0

2.1. PESSOAL

Diretor: Luiz Fernando Vallim Schneider

Nível Superior Nível Médio

Aux./Adm.

Divisão de Informação e Documentação

Jussara Rodrigues Pimentel

Regina Maria Ayres Leibel Aline Tavares da C. Silveira

Amélia Maria Ferreira Borges

Ana Lúcia Alencar da Conceição

Divisão de Estudos e Projetos

Nilson Tesoh Ferreira

Nair Dias da Silva Walter Gomes

Jorge Tancredo de Oliviera

Maria Auxiliadora B.M. Maia

João Mareto de Azeredo

Sebastião Ferreira Brasil

Zelio Sebastião Rosito

Odelson Ferreira Ramos

Francisco de Assis Souza

Divisão de Oficinas

Aldo Boretti Filho

Adyr Netto

Aurélio Alves

Dagoberto Carneiro

João Paulo Farias Dutra

José Maria Perigolo

José Maria Vaz da Silva

Luiz Borges Alves

Natalino Jair Onofre

Norvencio Mello

Norton de Oliveira

Telçon Moreira
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Divisão de Ensino e Intercâmbio

Estylita Ferreira Xavier da Silveira

Secretária

Ruth Maria das Graças Curchatuz

Ramiro André de Macedo

Divisão de Reparos e Manutenção

Marcos Pereira Estellita Lins

Carlos Rodrigues de Oliveira

José Alves do Nascimento Filho

Victor Gravina

Miguel Lucas Costa

Joaquim Camilo Filho

Lucinei Ribeiro Pimenta

Irany Custódio

Sylvio Goulart Penteado

Nicanor da Conceição Silva

Valdeci Maurílio Sobrinho

João Rafael Peixoto

João Batista da Costa

David Duarte Martins

Jorge Rodrigues de Almeida

Nelson Ramos Carvalho

Bolsistas

Nível Superior

Marcelo M. Tostes, Eng? Ele.

Sergio L. Gama, Eng? Ele.

Eduardo Di Blasi, Eng9 Civil

Ricardo Nicol Junior, Eng9 Mec.

Nível Médio

Demetrius de A. V., Tec. Ele.
Carlos A. C. de C , Tic.Des.
Denise F. Car re i ra , Tec. Edif.
Edison de 0. M. F. , Tec. Ele .
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I
2.2 DIVISÃO DE INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

I
I

2.2.1. BIBLIOTECA

2.2.1.1. CATALOGAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

a) Livros

0 processamento técnico de livros é feito pelo sistema I

de automação através do preenchimento de formulários que con-

tém todos os dados de cada livro adquirido pela DINFO. Estes •

dados ficam arquivados em fitas magnéticas dando origem aos ™

catálogos de Autor, Título, Serie/conferência e Registro.

Periodicamente emitimos atualizações dos catálogos e tar. I

bem suplement-os de acordo com o montante de informações.

Para a classificação adotamos a CDU (Classificação Deci- g

mal Universal) - Special Subject. Ed. for Nuclear Science and

Technology. Utilizamos também códigos de classificações para I

Matemática e Computação.

Em 1982 a DINFO possuía em média 8.700 livros. Foram ad- •

quiridos 441 livros e preparados 1213 livros. Ecte ano o IEN •

passou a utilizar o computador Honeywell Bull PTCI substituirão ao

CDC (Control Data), fazendo-se necessário uma adaptação dos I

programas. Em conseqüência sõ foi possível fazer uma única

atualização dos catálogos e um suplemento. Foram enviadas có

pias dos catálogos para as Bibliotecas da CNEN/SED e IRD.

b) Catálogo de Editoras I

Com o Convênio feito com a COPPE/UFRJ em 1971 para a au-

tomação da Biblioteca do IEN, o Catálogo de Editoras utiliza- •

do pela DINFG era fornecido pela COPPE. Com o desenvolvimen- •

to do processo de automação passamos a gerar nossos próprios

programas. Em conseqüência, encontra-se em andamento a elabo •

ração de um novo catálogo com a insersão de novas Editoras.

2.2.1.2 PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS E LITERATURA NÃO CONVENCIONAL |

a) Publicações Periódicas

0 registro dos periódicos é feito no Sistema Kardex e em I

I
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cartões de 80 colunas para emissão de listagens numérica e a_l

fabética da coleção de títulos correntes e suspensos.

Possuímos atualmente cerca de 347 títulos, sendo 26 7 tí-

tulos correntes.

Tendo em vista a atualização da coleção para o Catalogo

Nacional do IBICT, reorganizamos todo o nosso acervo dentro do

Sistema Kardex, como unificação, informação, modificação de

títulos, volumes, números, etc.

Recebemos 5.214 números, de periódicos.

b) Literatura não convencional (relatórios técnicos, pa-

tentes, teses).

Todo material bibliográfico da literatura não convencio-

nal tais como: relatórios técnicos, patentes é registrado em

ordem alfa-numérica crescente pela sigla de instituições.

Possuímos atualmente HO. 000 títulos de relatórios em full-

-size e cerca de 100.000 em microfichas.

Recebejnos cerca de 86 3 títulos de relatórios técnicos e

20 teses.

2.2.1.3. REFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO

a) Empréstimo e Circulação

0 procedimento técnico adotado para o empréstimo do acer

vo da Biblioteca é semi-automatizado.

Emprestamos 1753 livros, 1985 números de periódicos., 1253

relatórios técnicos, patentes, teses e 5 filmes. Foram tira-

das 5.296 cópias de microfichas.

b) Comutação Bibliográfica

Atendemos a 2.923 pedidos de outras instituições e soli-

citamos 507 pedidos a instituições através do British Lending,

do COMUT e do empréstimo entre Bibliotecas.

2.2.2. DOCUMENTAÇÃO

Possuimos 159 publicações de pesquisadores do IEN e 331



Notas técnicas e Comunicações Técnicas.

Recebemos e demos tratamento técnico para divulgação in-

terna (âmbito da CNEN) de 26 Comunicações Técnicas.

Enviamos para instituições nacionais e internacionais 150

exemplares do Relatório Técnico 1980 e do Catalogo do IEN 1981.

Emitimos para divulgação interna e externa: Relação de

Teses, Relação de Teses defendidas pelos pesquisadores do IEN,

Relação de Comunicações Técnicas.

2.3. DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS

A Divisão de Estudos e Projetos, DIESP, vem realizando

trabalhos de apoio ao desenvolvimento físico do IEN e a pes-

quisa.

2.3.1. TRABALHOS REALIZADOS EM APOIO AO DESENVOLVIMEMTÜ FÍSICO

DO IEN.

Projeto completo compreendendo todas as instalações da

obra de reforma do restaurant:Í .

Projeto completo para obra de acréscimo do prédio do LA-

MAN, destinado ao DERE/LOOP.

Projeto para instalação da agência do Banco do Brasil.

2.3.2 TRABALHOS REALIZADOS EM APOIO AOS LABORATÓRIOS E PESQUI_

SAS

Controle de temperatura ambiental e atenuação acústica.

Projeto compreendendo isolamento acústico e instalação

de 4 unidades autônomas de ar condicionado, controlada por

sistema de sensores de temperatura, que permite manter a tem

peratura ambiente desejada. Local laboratório de calibração

do DEIC.

Central de garrafas de gases industriais.

Projeto para modificações e adaptações na Central de ga-

ses industriais, visando a segurança do local face às instala

ções de garrafas de hidrogênio existente. 0 projeto compreen
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deu: Exaustão, drenagem impermeabilização do local e proteção

física.

Sistema de exaustão do laboratório Alfa.

0 projeto foi desenvolvido de acordo com o trabalho rea-

lizado pelo Engenheiro W.TH. Stotz da KFK - Building Constru-

ction Departament que aqui esteve inspecionando as instala-

ções.

0 projeto constou basicamente em: redimencionamento de

duetos, troca de exaustores, colocação de caixas de filtros

de alta eficácia, instalação de dampers especialmente projeta_

dos e construidos na oficina do IEN e atenuador de ruído.

Na área de reprografia, a DIESP realizou trabalhos como:

impressão do relatório anual, impressão de formulários admi-

nistrativos e cópias xerox e heliogrãficas.

Hall Tecnológico de Sódio

Compreendeu no estudo do projeto básico executado pela

NIRA/ITÃLIA, execução de modificações e adaptações às cond_i

ções brasileiras.

Foi executado caderno de especificações e encargos e mi-

nuta de Edital para gerenciamento.

Projeto de capela para manipulação de produtos químicos.

Compreendeu na elaboração de um projeto de capela para

trabalhos com produtos químicos. 0 projeto foi realizado com

base em estudos feitos pela CENPS-PETROBRÂS e foi construido

um protótipo que se encontra em fase de experiência.

Projeto de bancas com cubas e coifas de exaustão de ga-

ses.

Compreendeu na execução de projeto para uma banca com eu

bas e sisterna de exaustão para trabalhos de galvanoplastia

no DEIC.

Quadro de controle elétrico para laboratório Alfa.

Compreendeu no projeto de um sistema elétrico que mantém
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o controle automático do sistema de exaustão permitindo man-

ter* as diferenças de pressão ambiental exigidas.

2.4. DIVISÃO DE OFICINAS

A Divisão de Oficinas continuou a fornecer ao IEN, toda

a sua infraestrutura para confecção de peças da. difícil aqui-

sição no mercado interno, e projetos para os diversos Departa

mentos. Assim como quase todo mobiliário necessário ao fun-

cionamento de seus diversos laboratórios.

Atendemos no decorrer do ano 1982, a 457 requisições de

serviços, destacando algumas de maior importância como: con-

fecção de caixas para fluorímetros, porta alvos para o Ciclo-

tron, dampers para o sistema de ventilação dos laboratórios

Alfa, caixa do redutor para o espectrômetro, pinças de célula

de processamento, coluna de cromatografia para separação iso-

tópica, capela para o laboratório de química de diversas ban-

cadas e armários para várias dependências do IEN.

2.5. DIVISÃO DE ENSINO t INTERCÂMBIO

TREINAMENTO DE BOLSISTAS

NÍVEL MÉDIO

Em cunprimento às finalidades básicas do Programa de Re-

cursos Humanos o processo de seleção dos bolsistas técnicos

de nível médio, tem sido realizado através de concurso de pro

vas dentro das áreas abaixo discriminadas:

AREAS

ELETROTÉCNICA

QUÍMICA

MECÂNICA

ELETRÔNICA

EDIFICAÇÕES

INSCRITOS

92

35

45

95

29

COMPARECIMENTO

75

26

34

75

18

APROVEITADOS

4

17

18

11

1

Os candidatos aproveitados foram distribuídos pelos di-

versos Departamentos do IEN, conforme quadro abaixo.



AREAS

ELETROTÉCNICA

QUlMICA

MECÂNICA

ELETRÔNICA

EDIFICAÇÕES

TOTAL

DQUI

10

1

1

12

DEFI

2

4

1

7

DERE

3

7

4

14

DEMA

2

4

6

DEIC

2

2

5

9

DEAT

1

1

2

SPR

1

1

TOTi

4

17

18

11

1

51

Em cada Departamento Técnico o bolsista desenvolve ativi-

dades de formação e treinairento profissionais especializados no cam-

po de tecnologia nuclear.

NÍVEL SUPERIOR

Quanto ao pessoal de NÍ^el Superior no IEN, coordenamos o

treinamento dos alunos de graduação, dos dois últimos períodos,

cursando Introdução ã Engenharia Nuclear da UFRJ (11), alunos

do Curso de Mestrado da COPPE e IME (5), como também aqueles

que concluiram o Curso de Mestrado (11) recebendo bolsas de

treinamento do Pronuclear, a fim de exercerem atividades de

treinamento nos diversos Departamentos deste Instituto.

Os bolsistas que concluíram o mestrado, receberam bolsas

de treinamento Avançado e, ao longo do exercício de 82 foram

sendo contratados pela CNEN.

A promoção dessas atividades de treinamento, vem fortale-

cendo a infra-estrutura de apoio â pesquisa, integrando cada

vez mais Ensino-Pesquisa-Programa Nuclear Brasileiro.
r

CURSOS

CURSOS NO IEN

1. Curso de Apresentação da Engenharia Nuclear - destinado aos

bolsistas de níveis médio, cumprindo as exigências do Pronu

clear, ministrado pelo Chefe do Departamento de Apoio Tecrá

co Científico, Lng9 Luiz Fernando Vallim Schneider, no pe-

ríodo de 13 de abril a 5 de maio.
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2. Curso de Noções Básicas de Segurança e Medicina do Traba-

lho . de 10 a 17 de maio, destinado aos bolsistas de nível

médio e de 2 a 6 de agosto destinado a todos os interessa

dos.

3. Curso de Italiano - Destinado ao pessoal q^e viajara para

a Itália, dentro do Acordo de Cooperação Brasil/Itália. A

partir do mês de junho de 82 at* fevereiro de 83.

4. Dentro do Acordo Brasil/Itália, nove cursos foram realiza

dos, ministrados por experts italianos nas áreas de proje

to, instrumentação, iermohidrauiica e Sódio Líquido, Quím_i

ca do Sódio e Neutrônica, coordenados pelo Chefe do Depar

tamento de Reatores, Eng9 Luiz Osório de Brito Aghina, no

período de março a julho/82.

5. Curso de Microprocessadores - ministrado por engenheiros

de Jülich, Alemanha e equipe do Departamento de Instrumen-

tação e Controle, no período de 13/9 a 22/10/82.

6. Aulas no Reator Argonauta - para cinco alunos da COPPE, mî

nistradas pelo pessoal do DEKE - de 5/10 a 7/i2/s2.

7. Aulas no Reator Argonauta - para alunos da Escoia de Enge

nharia da UFRJ de 25/11 a 20/12/82.

8. Curso de Laboratório Nuclear II - para alunos do Curso de

Mestrado do IME, no Reator Argonauta - de 27/10/82 a 11/02

/83.

CURSOS NO PAÍS

1. Seminário sobre Introdução ã Cromatografia de Ions - São

Paulo - 23/J (3).

2. Curso sobre Sistemas de Informação Bibliográfica - IPEN

- São Paulo - 18/3 a 07/4 (1).

3. Curso de Lógica Digital - Rio de Janeiro - março a abril

(1).

4. Curso de Silk screen - Rio de Janeiro - 22/5 a 5/b (1).
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5. Curso de Arquitetura, de Perspectiva e de Concreto Armado

- Rio de Janeiro - 19/4 a 13/7 (1).

6. 9? SENACOR - Seminário Nacional de Corrosão - Rio de Ja-

neiro - 12 a in/5 (5).

7. Curso sobre Montagem de Plantas de Processo - IBP - São

Paulo - 19 a 23/7 (1).

8. Seminário Técnico ds Proteção e Aterramento - Rio de Ja-

neiro - 20 e 21/ (1) .

9. XXXVII Congresso Anual da ABM - Rio de Janeiro - 18 a 22/7

(3).

10. Curso de Espectrofotometria de Ultravioleta e Visível-

Rio de Janeiro - 19/7 a 24/8 (1).

11. Curso de Fotografia Branco e Preto - Kodak - Rio de Janei^

ro - 9 a 13/8 (1) .

12. Curso de Informações sobre Trocadores de Calor - Salvador

- 30/8 a 3/9 (1).

13. I Encontro de Tecnologia e Utilização dos Aços Nacionais

- Rio de Janeiro - 13 a 15/10 (2).

OBS: Os números entre parênteses, ao lado de cada curso ou S£

minário, referem-se ao n9 de participantes,

VIAGENS AO EXTERIOR

Promovidas pela CNEN dentro dos acordos bi-lateriais com

a Alemanha e a Itália, com objetivos de treinamento e visita

técnica, viajaram para aqueles paises, os seguintes pesquisado

res e técnicos do IEN:

1. EngÇ Marcos Augusto Teixeira Dourado

2. Eng? Luiz Marcos Walsh

3. Eng? Carlos Alexandre de Jesus Miranda
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1. Eng9 Luciano Mendes Bezerra

5. Eng? Paulo Victor Rodrigues de Carvalho

Objetivo: Treinamento no Campo de Reatores Rápidos, desde

junho/82, na Itália.

6. Lng? Luiz Osório de Brito Aghina, Nilson Tesch Ferreira,

Ione Walmir Bellini e Antonio Carlos Gonçalves.

Objetivo: Visita Técnica, no mis de outubro, na Itália.

7. Pesquisador Jackson Luiz Queiroz de Britto - a partir de

9/8, por 6 meses.

8. Técnico Neilson Marino Ceia - a partir de 19/9, por 3 meses.

9. Pesquisador Julio Cesar Suita - a partir de 30/10, por 8

meses.

10. Pesquisador José Antonio Dias Furlanetto - a partir de 19/

9, por 3 meses.

Objetivo: Treinamento ligado ao Ciclotron, na Alemanha.

Nas viagens de intercâmbio científico foram encaminhados

para diversos países, os seguintes pesquisadores e técnico:

1. Pesquisador Sergio Gorreta Mundim - Reaunião em Viena. Mis_

são junto à AIEA, participar do Grupo de Trabalho sobre

combustível irradiado "International Spent Fuel Management

- ISFM" - IV Meeting - de 17 a 215/82.

Missão Junto a NIRA e CNEN italiana - de 24/5 a H/6/82.

2. Pesquisador Alfredo Victor Bellido Postigo - Comparecimen

to ao 11? Simpósio Internacional de Química dos Átomos

Quentes, na Universidade da California, Estados Unidos, no

período de 27/6 a 02/7/82.

3. Pesquisadores Antonio Carlos Marques Alvim e David Adjuto

Botelho - Participação no "International Topical Meeting

on Liquid Fast tíreder Keactor Safety and Related Design

and Operational Aspects", na França, no periodo de 19 a

23/7/82. Visita Técnico aos centros de pesquisa da ENEA,

em Casaccia e Bologna e aó Reator PEC, na Itália, no perí

odo de 26 a 28/7/82.

4. Pesquisador José Antonio Dias Furlanetto - Prestar colabo
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ração ao grupo do Laboratório do Ciclotron de Departamen-

to de Física da Universidade do Chile, no período de 11/7

a 10/8/82.

5. Pesquisador Luiz Teimo Auler - Participação no "Congresso

International "Nuclear Data for Science and Technology",

na Antuérpia, Bélgica, no período de 6 a 10/9/82. Visita

Técnica ã Inglaterra, Alemanha e Itália, no restante do

Período, até 18/9.

6. Técnico Carlos Alberto Murad Ferreira - Participação no

Curso de "(Japacitacio in el Analisis de Minerales Y Con-

centrados de Urânio", na Espanha, no período de 10/5 a 18

/8/82.

Com a finalidade de fazer o curso de doutoramento, encon-

tram-se no exterior, os seguintes pesquisadores:

1. João Alberto Osso - na Inglaterra, a partir de 18/9/82, par

dois anos.

2. Orlando João Agostinho Gonçalves Filho - na Inglaterra, on

de se encontra desde julho de 1980.

3. Alexandre Motta Borges - na Alemanha, desde dezembro rie

1981, por dois anos.

4. Cassiano Kicardo Endres de Oliveira - na Inglaterra, a par

tir de março de 1982, por dois anos.

2.6. DlVISflü DE REPAROS E MANUTENÇÃO

2.6.1. SiJRVlÇO DE MANUTENÇÃO PRbDIAL

- Montagem do quadro de controle elétrico do sistema de exaus

tão do Laboratório Alfa e de chaves estrela-triângulo com

contactores-temporizados, sendo testados o intertravamento

e o automatismo do sistema.

- Execução de 2 coifas para exaustão na sala de circuitos im

pressos e montagem do sistema de dutos em PVC, exaustor de

3 HP e chaminé.

- Construção de tanque para medição de niveis de radioativi-

dade.
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- Construção de cabines para compressor e gerador de emergêr_

cia.

- Reparos em telhado, piso, instalações hidráulicas, elétri-

cas e de ventilação exaustora em capelas.

2.6.2. SERVIÇO DE RLFRIGERAÇÂO

- Conversão de sistema de 15 TR dos laboratórios da Diaui

com condensação a ar para condensação a água, utilizando-

-se aa torre de refrigeração do Laboratório Alfa.

- Instalação de base flutuante em compressor de 35 TR.

- Manutenção completa de aparelhos individuais, reparos de

vazamento de freon, retifica e outros consertos em centrais

de refrigeração.
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3.2. IMPLANTAÇÃO DE CÓDIGOS

3.2.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

J. A. U. da NSbrega, C. F. da Silva e L. C. Leal

Nos códigos implantados no computador HB-CII/64-DPS6 da

CNEN, encontramos diversos tipos de problemas que exigiram

modificações nos programas. Os problemas comuns a todos os

códigos serão descritos nesta Seção, sendo os problemas es-

pecíficos descritos nas Seções referentes a cada código ou

programa, quando houver.

Os problemas mais comuns encontrados resultaram de er-

ros provocados por incompatibilidades entre diferentes com-

piladores e sistemas, de erros do compilador do HB e do uso

de "facilidades" não ortodoxas de que os programadores ãs

vezes lançam mão, sendo de 4 tipos principais:

(a) Problemas Sintáticos - estes f^ram de fácil solu-

ção, embora trabalhosos em alguns casos, e foram descober-

tos com a simples compilação dos programas.

(b) Problemas Lógicos - tais problemas, às vezes de

difícil solução, somente foram revelados na execução dos

códigos e demandaram alterações, nem sempre simples, nos

programas.

(c) Erros de "link-edição" e de sistema - estes erros

foram provocados por diferentes exigências, capacidades ou

valores máximos permitidos por diferentes sistemas. De fá-

cil detecção, na "link-edição" e na execução, ãs vezes exi-

giram um razoável esforço de reprogramação.

(d) Erros do compilador do HB - como resultado de inú-

meros erros encontrados no compilador, pelo DEMC e por ou-

tros grupos, dispendemos um considera \»1 trabalho adicional

para isolar os erros e controlá-los, já que não tivemos a

possibilidade de consertar o compilador, mas apenas de in-

formar os erros encontrados.
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I
3.2.2. CÔ*DIGOS LEOPARD E SPOTS -

I
C. F. da Silva e J. A. W. da Nobrega •

O código LEOPARD, desenvolvido para o computador IBM- li

-360» foi elaborado para efetuar cálculos de células cilín-

dricas e de "burnup" pontual. Os dados de entrada forneci- «

dos são a geometria das células do reator em estudo, as ||

composições materiais e as temperaturas de referência. £

efetuada uma correção nos dados referentes à geometria, de IJ

acordo com as temperaturas, e são determinadas as densida-

des e seções de choque epitérmicas para o elemento combus- »

tível, revestimento, moderador, e para a célula homogenei- |;

zada, a serem utilizadas nos cálculos de espectro. Este

código utiliza uma biblioteca de dados, gerada pelo pro- [1

grama SPOTS, também implantado no HB.

0 programa SPOTS constrói uma biblioteca binaria, a l|

partir das bibliotecas de seção de choque TEMPEST e FORM ''

que se encontravam em "imagem de cartão". Além disto, o

programa também organiza várias listas e tabelas de dados jj

nucleares, tais como nomes de nuciídeos, produtos de fis-

são, densidades, e t c , que passam a constituir a bibliote- ']

ca do LEOPARD. '"

Durante a implantação destes códigos, encontramos ai- i

gumas dificuldades na comparação dos resultados obtidos I

para os casos-exemplos executados. Fizemos uma avaliação
t

das diferenças obtidas e constatamos que eram resultantes

dos seguintes fatores: (a) erros no compilador do HB, que

tiveram que ser contornados; (b) problemas de "roundoff"; |

(c) possíveis diferenças entre as bibliotecas binárias, I

fornecida pelo ARGONNE e gerada no HB a partir da biblio-

teca decimal fornecida; e (d) diferenças entre algoritmos

utilizados no HB e no IBM.
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3.2.3. CÕDIGOS HAMMER, LITHE E HELP

L. C. Leal e J. A» W. da Nobrega

O sistema HAMMER ê" composto dos códigos HAMMER, LITHE

e HELP. 0 programa HAMMER efetua cálculos de célula e de

difusão a uma dimensão. Os programas LITHE e HELP prepa-

ram bibliotecas de dados nucleares térmicos e rápidos, res-

pectivamente, para o programa HAMMER.

Este conjunto de códigos foi implantado no computador

HB, sendo que, para tal, algumas modificações se fizeram

necessárias. A maioria destas modificações foi de caráter

sintático, isto é, correções de declarações de FORMAT, etc.

0 programa HAMMER demandou um maior trabalho para sua im-

plantação, em parte como resultado da uma função em lingua-

gem assembler do IBM ter de ser transformada para FORTRAN.

3.2.1+. CÕ*DIGO EXTERMINATOR-2

L. C. Leal e J. A. W. da Nobrega

0 código EXTERMINATOR-2 efetua cálculos de difusão a 2

dimensões, em várias geometrias. A sua implantação apre-

sentou algumas discrepancias nos resultados obtidos, prova-

velmente devidas a diferentes algoritmos usados nas conver-

sões numéricas, nas operações aritméticas e nos cálculos de

funções, característicos de cada máquina.

3.2.5. CÕDIGOS 1DXB E GENERATOR

L. C. Leal e J. A. W. da Nobrega

0 conjunto dos programas 1DXB e GENERATOR forma o có-

digo 1DXB. 0 programa 1DXB foi desenvolvido no Departamen-

to de Matemática e Computação, baseado no programa 1DX,

tendo como principal objetivo efetuar cálculos de "burnup"

em reatores rápidos.
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Originalmente, o código 1DXB se encontrava na versão

IBM e foram necessárias algumas modificações para sua im-

plantação no HB. Na versão original o código usava uma

subrotina em linguagem "assembler" com o objetivo de fa-

zer uma alocação dinâmica de memória. Esta subrotina te-

ve que ser adaptada para a sua implantação no HB.

0 programa GENERATOR gera dados nucleares na forma

binaria para o 1DXB a parti;- de uma biblioteca no formato

ABBN, em "imagem de cartão".

3.2.6. PROGRAMA KERNELBUT

L. C. Leal

J Este programa foi desenvolvido no 'omputador HB e tem

como objetivo calcular os "kernels" de espalhamento do H^O

e do D?0 para qualquer valor de temperatura.

A dependência angular do kernel de espalhamento é de-

composta em una bise onde os vetores de base sao os poli-

nômios de Leganare sendo que, no máximo, o programa permi-

te L=3.

0 programa KERNELBUT, juntamente com o programa LITHE,

fornecerá dados, na forma binaria, para o programa HAMMER.

3.2.7. CCDIGO ALVIN

C. F. da Silva e J. A. W. da Nobrega

\

Este código analisa a consistência de um conjunto de

dados nucleares, integrais e diferenciais, ajustando estes

últimos através da técnica dos mínimos quadrados, a fim de

obtermos uma melhor compatibilidade com observações inte-

grais e, assim, identificarmos os dados inconsistentes. Ê*

possível, também, realizarmos cálculos de sensibilidade,

utilizando a teoria da pertubaçao linear.

0 programa possui uma subrotina "extra" que gera sen-

sibilidades para um problema específico e exemplifica como

outras semelhantes podem ser elaboradas quando, nos cal-



culos, estiverem envolvidas matrizes de sensibilidade e va-

riância-covariância muito grandes.

Durante a implantação deste programa no computador HB,

observamos diferenças entre os resultados obtidos no compu-

tador CDC, para o qual este programa foi originalmente de-

senvolvido, e aqueles obtidos nesta nova versão. Passamos>

então, este programa no HB para precisão dupla e os novos

resultados se apresentaram compatíveis com os do CDC, ex-

plicando, assim as diferenças como resultantes de "round-

off".

3.2.8. CtfDIGO DYNASHELL

C. F. da Silva e J. A. W. da Nobrega

0 código DYNASHELL possibilita uma análise dinâmica

linear de cascas finas arbitrarias. Utiliza o método dos

elementos finitos, com elementos triangulares planos e 18

graus de liberdade. As equações do movimento são resolvi-

das pela aplicação do método de superposição modal. Este

método requer, inicialmente, a resolução de um problema de

autovalor generalizado sendo, para isso, usado o método da

iteração de subespaços. Permite realizar a análise de vi-

brações livres e forçadas - com a utilização, no máximo,

dos 15 primeiros modos de vibração - em estruturas compos-

tas por cascas finas e placas , discretizadas por até 300

nós e 600 elementos. Também pode ser feita uma análise es-

tática linear de estruturas.

0 programa considera, ncs vários tipos de análise, al-

guns casos básicos de carregamento, que podem variar no

tempo e serem constituídos por: (a) cargas distribuídas

normais aos planos dos elementos, ou atuantes nos planoc

dos elementos e linearmente variáveis; (b) forças concen-

tradas sobre os nós da estrutura; e (c) gradiente térmico

uniforme em cada elemento e linearmente variável através de

sua espessura e peso próprio.
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Este código manteve, no HB, a sua estrutura de arqui-

vos de organização seqüencial e de acesso direto, sendo

também utilizados cálculos em precisão dupla.

3.2.9.. CtfDIGO PIPEDYN

C. F. da Silva e J. A. W. da Nobrega

0 código PIPEDYN permite uma analise estrutural linear,

estática e dinâmica, rápida e eficiente, de sistemas de tu-

bulações. Ê" empregada a análise matricial de estruturas,

com base no modelo dos deslocamentos, sendo utilizados al-

guns elementos especiais para tubulações, que simulam satis-

fatoriamente os trechos retos e curvos e os componentes rí-

gidos , tais como flanges e válvulas. Permite a análise es-

tática para cargas de gravidade, mudanças de temperatura,

pressão e deslocamentos de suportes, além de outras cargas

mecânicas pontuais aplicadas. Quaisquer outros carregamen-

tos podem, também, ser simulados, desde que se disponha dos

esforços de engastamento perfeito.

A análise dinâmica é determinística, sendo dada ênfase

especial ã análise sísmica, tendo em vista recomendações de

normas de códigos internacionais para o projeto de tubula-

ções de centrais nucleares. A resposta pode ser transiente

ou espectral. Os resultados fornecidos pelo programa são:

deslocamentos, esforços nos elementos, reações, e tensões

equivalentes.

No computador HB este código foi implantado em preci-

são dupla, devido aos tipos de cálculos envolvidos, e foi

mantida a sua organização de arquivos seqüenciais e de

acesso direto.
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3.3. DESENVOLVIMENTO DE ME*TOD0S" DE COMPUTAÇÃO

3.3.1. MÉTODO DE SÍNTESE COM ELEMENTOS FINITOS PARA CÁLCULOS

DE DIFUSÃO MULTIGRUPO EM 3 DIMENSÕES

C. F. da Silva

O principal objetivo deste trabalho foi o desenvolvi-

mento de um método que acoplasse os métodos de síntese es-

pacial e elementos finitos, para cálculos de difusão multi-

grupo em 3D, tendo sido elaborado um programa, denominado

SINTELF, que testou o desempenho deste método através da

comparação de resultados de problemas-padrão, obtidos com

outros métodos e com este em estudo.

Inicialmente, o método foi testado em uma e duas di-

mensões. Em ambos os casos utilizamos o método dos elemen-

tos finitos e de síntese em ID. No caso tridimensional,

também usamos este método acoplado, reduzindo sensivelmen-

te os custos computacionais,em relação aos métodos conven-

cionais, no que se refere ao uso de memória e tempo de CPU.

0 método se baseia na utilização da síntese espacial,

para reduzir os problemas tridimensionais a problemas de

ordens inferiores, principalmente a ID, e na aplicação do

método dos elementos finitos para a solução do problema ID

assim obtido. Na primeira fase, partimos de soluções bidi-

mensionais, conhecidas para algumas regiões na direção

axial e que podem ser originárias de um código 2D escolhido

a priori, independente do método utilizado por ele.

A seguir, determinamos os parâmetros médios em cada

uma destas regiões, considerando os fluxos 2D como funções

de ponderação. De posse destes parâmetros médios, passa-

mos ao cálculo da solução na direção axial, aproximando o

fluxo neutrônico através de polinômios, cujos coeficientes

são então determinados.

0 algoritmo desenvolvido procurou seguir uma estrutu-

ra linear, de modo que o programa pudesse utilizar os mes-

mos módulos de preparação de dados, de montagem de matri-



zes, de resolução do sistema de equações e de outros cál-

culos auxiliares.

Fizemos comparações numéricas entre as soluções de

vários problemas em 3D com 2 grupos de energia, na geome-

tria X-Y-Z. Os result-ados mostraram que o programa que

utiliza o método aqui descrito ocupa menos memória e é

mais rápido do que os convencionais, com uma precisão sa-

tisfatória. Isso o torna adequado a cálculos rotineiros

de distribuição de fluxo neutrônico e do fator de multi-

plicação efetivo em 3D.

3.3.2. CÁLCULO DA REATIVIDADE EM EXPERIÊNCIAS DE QUEDA DE

BARRAS DE CONTROLE

J. A. W. da Nobrega

Desenvolvemos um programa, denominado THESEUS, para

o cálculo da reatividade de um reator, inicialmente cri-

tico, após a queda de uma barra de controle. Este cálcu-

lo é feito a partir de medidas do fluxo total relativo,

nos tempos de 10, 20 e 30 segundos após a queda. 0 pro-

grama gera várias soluções de cinética pontual, escolhen-

do a reatividade que melhor reproduz os valores experi-

mentais, em termos de menor desvio quadrático em relação

aos valores medidos.

Este método será aplicado em experiências com o Rea-

tor Argonauta tendo, porém, aplicabilidade bem mais am-

pla.
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4 . 2 . OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO riCLOTRON C V - 2 8 .

J.A.D.Furlanetto, C.A.S. Ferreira, J.Lima, N.M.Ceia, A.M.

R.Rodrigues, M.L.B.Lemos, W.N.Câmara, R.J.L.Guimarães e

s~ R.Biohmaaher.

N
Durante o ano de 1982 a Divisão do Ciclotron deu continu

idade às suas atividades de operação, manutenção do ciclotron

e seus periféricos, e pequenos desenvolvimentos.

Contaram com a nossa colaboração, além da Divisão de Fí-

sica e da Divisão de Radioisõtopos, o Instituto de Física da

UFRJ, o Instituto de Física da UFRS, o Departamento de Física

do CBPF e o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares.

A operação do ciclotron em 1982 teve o seu melhor ano em

termos de desempenho com o total de 777,5 horas, de operação

para a irradiação de alvos e o estabelecimento de novos per-

fis de feixes.

Na área de manutenção tivemos um ano bastante trabalhoso

em que foram executadas cerca de 100 intervenções diretas no

ciclotron e seus equipamentos e quase 700 nos sistemas peri-

féricos ou em apoio ã DIFIS e a DIRAD.

Somente nas principais manutenções, o ciclotron parou

cerca de 90 dias da seguinte forma:

- Porta da caverna, 15 dias;

- Sistema de refrigeração da caverna e área experimental,

40 dias;

- Ressonador da radiofreqüência, 21 dias;

- Fonte de potência da fonte de íons, 15 dias.

No que se refere a desenvolvimentos, melhoramentos e na-

cionalizações que foi possível realizar destacamos: ampliação

do modo de funcionamento n? 2 da fonte de íons de 0,2 para

1 Kw; projeto e execução da nova refrigeração dos capacitorps

da R.F.; projeto e execução da mesa de testes de vácuo para

a fonte de íons e porta alvos; fechamento e olimatizaçao da
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I
sala de controle; remanejamento da mesa de controle de "Racks" _

auxiliares inclusive cora a ampliação do n9 de "Racks"; insta- |

lação na sala de controle da fonte de polarização dos "Dees"

e monitor logarítmico de corrente de 4 canais para os ":olima- I

dores de 4 setores; recirculação da ãgua deionizada no deioni

zador; iniciada a troca e a adaptação de novos tipos de man- •

cais em todos os exaustores; substituição total com adaptação f

das bombas de água gelada e das do sistema evaporativo; repa-

ro total da bandeja da torre n9 2 de arrefecimento; recuperação 1

total dos "Fan coils" de todos os sistemas do Departamento

(raspagem, pintura, troca de chapas oxidadas, substituição de «

isolamento térmico, reparo de motores elétricos; limpeza de ||

filtros e serpentinas, confecção de bandejas de aço inox e

substituição de rolamentos nos mancais) serviços esses execu r

tados simultaneamente com terceiros; recuperação do resfria-

dor Hitachi n9 2; projeto e execução das estruturas das paredes de i

chumbo para as células de processamento da química quente; proje-

to e início de instalação do 2? sistema de vácuo do ciclotron

com a nova bomba de 10 polegadas; início da instalação dos co

limadores de 4 setores; nacionalização das partes mecânicas

das fontes de íons; confecção de porta alvos.

Na parte de intercâmbio técnico científico, tivemos a

ida para Jülich (KFA-RFA) de um técnico de nível médio e um

engenheiro.

Tab. 4.2.1. Dados numéricos da operação do ciclotron. I

Partículas Protons He a Dêuterons Total

N9 de alvos
.. . 72 83 130 16 301 ,

irradiados

Total de ho
, " 106 71 364 12 553 I

ras no alvo |

I
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4.3. RAZÂO ISOMCRICA NO ^Mo PELA REAÇÃO ZrCHe,2n) USANDO

A TÍCNICA "HELIUM-JET".

S. C.Cabral, L.T.Auler, A.G.da Srlva e 0. F.Lemos Jr.

Foram concluídos os trabalhos de medidas da razão isomé-

rica do Mo pela reação Zr( He,2n) utilizando a técnica
(o \

de transporte de núcleos de recuo com jato de hélio . As
3

medidas foram feitas na faixa de energia do He de 10 a 34 MeV,

com feixes do ciclotron CV-28 do IEN. Os resultados estão re_

presentados graficamente na figura 4.3.1. 0 crescimento da

razão isomérica com a diminuição de energia da partícula inci^

dente a partir de 15 MeV confirma a previsão de L.T.Auler et
(3) -

ai , que observou o mesmo comportamento na razão isomérica
93 9 3 3 ( 4 )

do Tc da reação Nb( He,3n) . Este efeito foi também ve_
rificado independentemente por H. Bissem et ai

Comparações com resultados de modelos teóricos, obtidos
91

a partir da distribuição de momentum angular do Mo calcula-

da pelo código ALICE, de Blann , foram realizadas. Foram

utilizadas duas opções de cálculo; sem e com emissão de partí^

cuias em pré-equilíbrio (modelo híbrido). No último caso o

parâmetro "Excítons" (x neutrons + y protons + z buracos) foi

variado.

As razões isoméricas teóricas são obtidas supondo-se um

certo valor crítico de spin, Jcrit , normalmente tomado co-

mo a média dos spins dos isômeros , que neste caso seria 2,5.

Contudo, cálculos efetuados com Jcrit = 1,5 apresentaram me-

lhor concoriância com os resultados experimentais.

Na figura 4.3.1., juntamente com a curva ligando os pon-

tos experimentais, são mostradas faixas previstas teoricamen-

te para a razão isomérica, levando-se em conta os dois valo
res de Jcrit. A opção utilizada no ALICE para o cálculo da

91distribuição de momentum angular do Mo, que proporcionou es
te melhor ajuste, não levou em conta a emissão em pré-equilí-

brio.

Nos experimentos foram utilizadas como alvos folhas de



zircônio natural metálico de 15,2 mg/cm . Devido I sua compo

sição isotópica, tentou-se estimar a contribuição na medida
- - - 91 3

da razão isomérica, decorrente da reação Zr( He,3n), atra

ves de cálculos teóricos como no caso anterior. 0 resultado,

inesperado, apresentou descontinuidades em alguns valores de

energia. As entradas dos dados foram bem verificadas e o có

digo na sua versão original foi executado em outro computador

(CYBER-175). 0 mesmo resultado foi obtido, afastando a hipó-

tese de erro na implantação do código no Honeywell-Bull. As
~ 9 1 3 91

seções de choque para a reação Zr( He,3n) Mo calculadas pe_

Io programa também apresentaram o comportamento inesperado em

todas as opções testadas. A hipótese de problemas no rãlcu-

lo inerente ao próprio código está sendo pesquisada.
70 .

If 14 l« II H I t H H H M U M M
INCHOU M«V)

Fig. 4.3.1. Comparação com resultados teóricos obtidos com o

código ALICE sem a contribuição do modelo de pré-

equilíbrio na opção de cálculo.
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4 . 4 . COEFICIENTES DE CONVERSÃO INTERNA NO 9 2 T c .

J. C.Suita, A.G.da Silva, 0.F.Lemos Jn e L.T.Auler.

0 espectrômetro de e l é t rons construído nesta divisão e

d e s c r i t o no r e l a t ó r i o técnico anual de 1981 foi u t i l i z a d o na
9 2medida de al7uns coef ic ientes de conversão in te rna no Tc,de

4,4 min de meia-vida.

Nestas medidas o instrumento foi usado em geometria

na qual a fonte f ica externa ao apare lho . A fonte de Tc

foi preparada at ravés do sistema de t ranspor te de núcleos de

recuo em ja tos de He construído neste mesmo l abora tó r io .Pa

ra produção deste radionuclídeo foi u t i l i z a d a a reação
9 3Nb(3He,4n)9 2Tc.

A firçura 4 . 4 . 1 . mostra os espectros de e lé t rons obtidos

e a tabe la 4 . 4 . 1 . l i s t a os valores encontrados para os coe f i -

c i en te s de conversão in te rna de algumas transições já estudadas.

Com o i n t u i t o de melhorar a resolução do detector de Si-Li

usado, e s t á em fase de execução uma adaptação ao espectrôme-



tro que permitirá esfriar o detector ate a temperatura do nî

trogênio líquido. Desta forma, a resolução sofrerá uma melho_

ra substancial, dos atuais 15 keV para cerca de 5 keV, na lî

nha de conversão do Cs.

Após esta modificação, serão medidos os coeficientes de
92

outras transições do decaimento do Tc e repetidas as medi-

das já efetuadas.
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Fig. H.4.L Espectros de elétrons obtidos



Tab. 4.4.1. Resultados de a. medidos neste trabalho compara-

dos com os valores da literatura.

Nuclídeo

E (keV)

Este trabalho

Ref. (3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Teoria (8)

0

0

0

0

9 3m

26

,70±

,72±

,70(

-

,72

Mo

3

0,03

-

-

0,05
*ft)

(E4)

9 3mTc

391

0,31±0,

0 , 36± 0 ,

0,24±0,

-

-

-

02

or '
06

0,34 (M4)

0

0

0

Mo

148

,2 ± 0,02

-

-

-

-

,24±0,01

,29 (E2)

92Mo

329

0,06 ± 0,01

-

-

-

-

-

0,02 (E2)

( *) Obtido a partir do valor medido de o, e do valor teóri-
(fl 1

co • de ak/ ot.

("") Este trabalho não atribui cálculo de erro a sua medida.
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4.5. ESQUEMA DE DESINTEGRAÇÃO DO 9 2Tc.

L.J.Antunes e L.T.Auler.

* 9 9 ( 1 )
Esta em andamento o estudo do decaimento do Tc , uti
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- 9 3 3 9 2 «•
lizando-se a reação Nb( He,4n) Tc a energia de bombardeio

de 36 MeV, com o auxílio do sistema de transporte de núcleos
(2)

de recuo em jato de He , indicado devido a curta meia-vida

(4,4 min) do 9 2Tc.

A reação em questão, além da competição de outros canais,

tem baixa seção de choque a energia utilizada, que é a máxima

para partículas de He que pode ser obtida com o ciclotron

CV-28. Devido a isto e ainda a uma baixa eficiência de trans_
(3 4)

porte dos recuos radioativos (cerca de 20%) ' , dados con-

clusivos a respeito do referido esquema de decaimento ainda

não puderam ser obtidos. Com o uso de um novo detector de

germânio de 25 % e pelo aumento do tempo de irradiação (de 1

para 3 h ) , foram obtidos indícios de uma (3134,3 keV) das 7

linhas gama assinaladas como incertas na última edição da "Ta

ble of Isotopes"(5), e que são: 1596 keV, 2979,2 keV, 3134,3

keV, 4037,6 keV, 4368,4 keV e 4572,3 keV. Até o momento não

foi possível estabelecer a intensidade daquela linha.
Paralelamente ã reação já mencionada, vêm sendo feitas

irradiações de um alvo de Mo natural com protons, buscando-se
- - - 9 2 92

uma reação mais favorável a produção de Tc. 0 Tc que se-
9 2

ria então obtido pela reação Mo(p,n), com protons de ener -

gia em torno de 18 MeV, a qual, de acordo com trabalho de C.
(6) - ~

Gil , e a energia melhor para a produção deste isotopo. Ou

tra vantagem do emprego desta reação é a obtenção de um es-

pectro livre de contaminantes. Caso estas irradiações com al_

vo natural comprovem as vantagens da reação em questão, será

feito o processamento do material enriquecido (que esta sob a

forma de pó) de forma a possibilitar sua utilização.
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4.6. FUNÇÃO EXCITAÇÂO E RAZOES ISOMERICAS DAS REAÇÕES
197Au(3He,xn)200"xTl, onde x = 1,2,3 e 4.

U.M.Vinagre FQ.

Dando continuidade ao trabalho que se vem desenvolvendo

estendemos as medidas da função excitação e razão isomerica da
1q n g 19 8

reação Au( He,2n) TI (vide tabela 4.6.1.). Efetuamos tam
- . ( 2 ) - ~bem uma verificação dos resultados ja obtidos das razoes

-• 1 3 7 3 196

isomericas da reação Au( He,4n) TI, e observamos a neces-

sidade de efetuar correções nestes valores. Os atuais valores

destas razões isomericas são apresentados também na tabela

4.6.1. Algumas medidas apresentadas nesta tabela foram compa

radas com os valores teóricos obtidos utilizando o código ALI_

CE (veja-se as figuras 4.6.1. a 4.6.3.).
£ nossa intenção estender as medidas da função excitação

-» 3 19 8
e razão isomerica da reação ( He,2n) de produção do TI den
tro da faixa de energia de He, que vai de 26 MeV a 36 MeV.
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lãb. 4.5.1. Seções de choque o ( mb ) e razões isomerieas para as reações

197Au(3He,xn)20°-xTl.

LAB
(MeV)

16,4
18,6
19,6
20,6
21,5
22,8
24,2
25,4
25,8
27,9
30,5
32,1
33,9
35,7

± 0 ,1

± 0 ,1

± 0 ,1
± 0 , 1
± 0 ,1
± 0 ,1

+ 0 , 1

± 0 , 1

± 0 , 1

± 0 , 1

± 0 , 1

± 0 , 1

± 0 , 1

± 0 , 1

0

3
4

11

23

23

(Tfe, 2n)
1 9 8 1

o(E)*

,6 ± 0 , 1

,9 ± 0,7
,2 ± 0,3

± 1

± 1

± 2

Vo

1,2 ±

1,9 ±

1,1 ±

0,91±

**
L

0 , 2

0 , 1

0 , 1

0,08

He,3n)
197 1

a(E)'

107

271

497

608

357
304

218
164

± 13

± 22

± 41

± 72

± 42

± 29

± 21

± 16

(3He,4n)
196 1

a(E)ft

37 + 3

584 ± 55
1452 ± 134
1661 ± 123
2090 ± 175
2324 ± 195

1.1 ± 0,1
1.2 ± 0,1
1,4 * 0,1
1,6 ± 0,2
1,6 ± 0,2

* 0 erro nas seções de choque é calculadc levando-se em conta o erro estatístico nas medidas das radioativi-
dades, o erro na espescura das folhas e o erro na medida do fluxo de partículas incidentes no alvo.

** 0 erro nas razões isoméricas leva em conta apenas os erros estatísticos nas medidas das radioatividades
dos estados neta-estãvel e fundamental do par isomêrico.

CD
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isomericas para a reação Au( He,Un), com as
- 3calculadas pelo código ALICE com a opção i i ^

ai de 3 excitons sendo 1 neutron e 2 prótons.
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4.7. ANALISE DE ZIRCALOY PELO MÉTODO DE ATIVAÇÃO COM PARTÍCU-

LAS CARREGADAS.

A.V. Bellido B., A.G. da Silva e L.T. Auler.

Este trabalho tem como finalidade determinar impurezas

(B,C,O,N e possivelmente F) em Zircaloy utilizando análi-

se pelo método de ativação com partículas carregadas

Este método consiste em escolher uma reação, que, dentro

de uma faixa de energia, possibilite maximizar a razão de pro

dução entre o nuclídeo de interesse e os possíveis produtos

contaminantes.

Está sendo utilizado como padrão Zircaloy II procedente

dos E.U.A. e, como amostra, Zircaloy IV de procedência argen-
( 2)

tina. A concentração da impureza e obtida pela formula :

C = C .Ax .Is . ts
X S A? Tx" tx

onde:

C = concentração das impurezas (ug • g )

A = atividade do produto formado no final da irradiação

I = intensidade de feixe (uC)
2

t = espessura do alvo em mg/cm .

sendo s para o padrão e x para a amostra.

A amostra e o padrão foram laminados para espessura en

tre 20 e 5 0 um. Para se obter a energia necessária nos alvos

foram usados degradadores de energia, também de Zircaloy, Ia

minados a espessura requerida e colocados no suporte da fonte

junto com a amostra a ser irradiada.

Na contagem das atividades formadas, procurou-se manter

a mesma geometria de contagem em todos os momentos tanto para

o padrão como para a amostra. Na análise dos dados foi utili

zado o código GAMALTA para o cálculo da área do pico de

511 keV., que, sendo proveniente da aniquilação de positrons,

contém contagens procedentes de diversos nuclídeos. As áreas

destes picos foram utilizadas a seguir no código EXPALS , pa

ra separar, pelas neias-vidas, a contribuição de cada núcleo



produto. Para se obter a contribuição de cada impureza é

ainda necessário combinar dados de diferentes reações.

Tab. 4 .7 .1 . Atividade das amostras e padrões no fim da irra-

diação.

Partículas de Matriz Núcleo Núcleo Atividade no fim

irradiação alvo produto da irradiação

(d p m)

3He(ll MeV) Zircaloy II 12C -,,
in r ft

(26 ym) B (1,88 ± 0,08) x 10

19*

16,

18F (4,6 ± 0,3 ) x IO6

Z i r c a l o y IV 1 2C

(30 ym) 1 0B
l l c ( 5 , 7 ± 0 ,2 ) x 10 '

19,

16 r

Protons

(6 MeV)

Zircaloy

(30ym)

Zircaloy

(4 9 un)

II

IV

N
nB
18o
1UN
T 1

180

18T

11

(6,77 ± 0,09) x 10c

UC (2,9 ± 0,2 ) x IO5

18F (4,2 ± 0,1 ) x 10

C (5,4 ± 0,5 ) x IO4

18F (1,59 ± 0,08) x 10

A tabela 4.7.1. mostra resultados já" obtidos até o presente momen-

t o , restando ana l i sa r os dados das i r radiações com dêuterons

de 6 MeV assim como também r e a l i z a r i r radiações com protons
7

de 6 MeV com a f inal idade de se determinar Be proveniente da

r e a ç ã o 3 ( p , a ) .
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4.8. MEDIDAS DE CORRELAÇÃO ANGULAR PERTURBADA DIFERENCIAL NO

TEMPO (TDPAC).

S.Jha, L.T.Auler, J.C. Suita, U.M.Vinagre F9.> J. A.Osso

Jr, A.M.S. Braghirolli, D.S. Chamma, J.L.Q. de Bvitto e

L.J. Antunes.

A observação da precessão de Larmor que sofre a anisotro

pia de uma cascata de gamas quando submetida a campos magnéti_

cos ou elétricos é uma técnica poderosa para o estudo de soli^

dos. Embora exista um certo número de radionuclídeos usados

para isso, há também grande interesse em se produzir outros

cujas propriedades os tornariam mais adequados ao estudo de

matrizes particulares.

Usando as facilidades disponíveis: ciclotron, mesa auto-

matizada de correlação, detectores e laboratório de separação

radioquímica, foram iniciados os seguintes estudos de TDFAC:

I) Ag(T ,_ = 7d). Um dos mais usados radíoisotopos
- 111

para estudos de TDPAC e o In de 2,8 d, cujo decaimento pro

duz uma cascata de raios gama no Cd, de 171 keV e 247 keV,

através do nível de 247 keV, com 84 ns de meia-vida. Contudo, Ag,

cuja desintegração popula esse mesmo nível, será de grande im

portância no estudo da dependência local do campo magnético

hiperfino em ligas de Heussler (X2MnZ, na qual a Ag ocupará o

local X ) , em "Spin Glasses" (AgMn, CuMn, RhFe) e em condutores

superiônicos (Ag2S, Ag2Se, Ag2Te e Agl), de vez que o nuclí-
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deo em apreço estará certamente em local determinado, ao con-

trário do In que pode não substituir totalmente a Ag.-

Estamos realizando experiências para estabelecer um meto

do de produção da Ag e para medir a anisotropia da cascata

de 96 keV e 247 keV. As reações pesquisadas são as seguintes:

1) n a t P d ( d , p ) n i P d - i U A g . 0 Pd irradiado e dissolvido

em HC1 concentrado e a seguir precipitado com dimetilglioxi-

ma. Apôs 24 h o precipitado é dissolvido em água regia e o

Pd é reprecipitado com dimetilglioxima para separar a ativi-

dade de Ag que permanece no sobrenadante; 2 ) n a Cd(p,a) Ag,

com baixo rendimento; 3) natPd(n,y )11:LPd -i1:LAg: 500 mg de Pd

metálico foram irradiados no reator do IPEN por cerca de 16 h

em fluxo de 10 nvth. Resultados preliminares para a aniso-

tropia da cascata, obtidos tanto no Rio de Janeiro quanto em

Cincinnati indicam que a anisotropia I aproximadamente - 0,16.

II) 1 9 8 m A u ( T 1 / 2 = 2,3 d ) . A cascata 204 keV - 97 keV pe-

lo estado 5 de 312 keV com 123 ns de meia-vida neste decai-

mento é indicada para a medida de campos magnéticos hiperfi-

nos em ligas que contêm metais nobres. 0 momento magnético

do estado de 312 keV é relatado como 6,00 ±0,40 V%, mas a ani

sotropia da cascata não é conhecida. 0 raio gama de 9 7 keV é

El puro e a transição de 204 keV possui E2/M1 = 0,10 ± 0,05.

Com estes valores calcula-se uma anisotropia de 0,15.

Diversas reações já foram usadas na tentativa de formar
19 8 197

este isomero de alto spin do Au, tais como d + Au, a+Pt,
197 nat ~

n + Au, e n + Hg. Dados relativos a estas irradiações es

tão na tabela 4.8.1. Ate o momento a única reação que produ

ziu 1 9 8 m A u foi através da Pt.

III) Tm ( T 1 / 2 = 93 d ) . Este r^dioisótopo possui duas

cascatas, 447 keV/198 keV e 447 keV/830 keV, através do esta-
1 r Q

do 4" a 1094 KeV no Er. Embora o método de TDPAC tenha si

do usado para medir o momento magnético do nível de 1094 keV,

a anisotropia da cascata é incerta.

Para produção do Tm, utilizamos duas reações, Ho

(a,n) Tm, com pequeno rendimento, e Er(d,xn) Tm, com
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boa produçlo. E, ambos os casos se produz também Tm, de

9 d de meia-vida.

Nas medidas de anisotropia foi utilizado um sistema rã

pido-lento, c&m um detector de 5 cm x 5 cm de INa(Tl) e um

detector de Ge de 5,74 x 4,9 3 cm.

Resultados preliminares para a cascata 447 keV/198 keV

deram uma anisotropia de 1,5%. \ medida de anisotropia da

cascata 447 keV/830 keV esta em progresso.

IV) In (T 1 / ? = 2,8 d). 0 estudo da correlação angu-

lar dos gamas emitidos no decaimento deste radionuclfdeo é

completo. Por isto mesmo é de interesse repetir tais medzL

das (anisotropia e momento magnético do estado intermediário),

pois elas servem para calibrar e testar o sistema de medida.

Foram realizadas medidas tanto da anisotropia da cascata

quanto do momento magnético do estado intermediário, pela in
~ 111trodução do In em uma matriz de Ni. Os resultados encon

trados estão em boa concordância com os valores adotados pela

literatura•

V) 2Ol+Bi (T 1 / 2 = 11,2 h). No decaimento deste nuclídeo

há uma cascata 9 84 keV/374 keV através do estado intermedia

rio a 1274 keV (4+, 280 ns, g= 0,056). Seria de grande inte

resse usar esta cascata para medir o campo magnético hiperfi^

no no Pb em matrizes de Fe, Co e Ni pelo método TDFAC , em com

plementação a trabalhos integrais realizados anteriormente u
207sando o Bi, o que permitiria uma maior exatidão. Entretan

to, a anisotropia daquela cascata não é bem conhecida e tam

pouco o esquema de decaimento e a função excitação.

0 Fi tem sido preparado pela irradiação de n a TI com
3 ~ «•
He a 30 MeV. Sem qualquer separação química, medidas de

meia-vida podem ser continuadas por 3 dias.

Para a medida da anisotropia da cascata, o alvo de TI

é processado como descrito no parágrafo 4.24.1.

0 volume é em seguida reduzido antes da amostra ser con

tada.
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Tab. 4.8.I. Reações para produzir mAu.

19 7AAu

Reação

( d , P ) 1 9 8 mAu

Energia

(MeV)

14

Carga

(vie)

86400

Resultado

negativo

a 14 3 240 0 negativo

natPt(4He,pxn)19RmAu 28 86400 positivo

197 19 8n (*) (***)
•••'-,-y) Au 16,8 7200 negativo

1 q 7 íqq. (4*) (is * is)
1 3 Au(n,y> Au 31,4 7200 negativo

n Hg(n,pxn) mAu 31,4 7200 negativo

3
( '•') neutrons da reação D (d,n) 'He, E d = 14 MeV

( **) neutrons da reação T (d,n) 4He, E d = 14 MeV

(***) carga integrada devida a deuterons.

4.9. PREFARAÇAO DE FONTES PARA EFEITO M9SSBAUER.

V S. Jha., L.T.Auler e J.A. Osso Jr.

0 efeito MiJssbauer, ou absorção nuclear ressonante sem

recuo, é uma técnica de largo uso na elucidação da estrutura

de compostos químicos e no estudo de interações hiperfinas em

cristais. Em qualquer caso, é importante a disponibilidade de

fontes convenientes para cada aplicação. Por outro lado, a

disponibilidade de fontes Mflssbauer utilizáveis a temperatura

ambiente facilita sobremaneira o arranjo experimental.

Com estas premissas, foi encetado um programa visando a

preparação de fontes Müssbauer alternativas às mais usuais,

para problemas especiais e utilizando o CV-28 para produzi-las.

D A fonte padrão para efeito Mflssbauer no Sn ê Sn
118

de 250 d, oroduzido por captura de neutrons no Sn. Para

estudo de campos hiperfinos em calcogênicos, compostos de S,



Se, Te, seria conveniente o uso de '"Te de 4,7 d, assim co

mo para o estudo de campos hiperfinos na posição de Sb em li
119

gas e compostos deste elemento, seria conveniente usar o Sb

de 38 h, jã que é* sabido que a introdução de Sn em ligas de

Heussler do tipo X2MnSb torna o sistema desordenado.

0 I'e foi produzido em 3 diferentes matrizes, a saber:

1) em SnOj pela reação ( He,xn) no oxido;

2) em Sn metálico pela mesma reação;

3) em Sb metálico pela reação Sb(p,xn).

As matrizes metálicas produzem pequena fração sem recuo

ã temperatura ambiente, e o SnO~ tem uma fração grande porém

uma linha ressonante muito larga, devido possivelmente aos

decaimentos anteriores que perturbam demasiado as camadas ele_

trcnicas, introduzindo campos muito fortes no sistema. Foi

experimentada também a produção a partir de uma liga de Sn-Ag

com o intuito de permitir maiores correntes do feixe durante

a irradiação. Os resultados estão sendo avaliados no CBPF.

.119 mAtravés da reação Cd (a,n)~ Sn, também foi pesquisada

a produção direta, alternativa ã produção com o reator nucle_

ar. Após a irradiação foi feita uma separação química para

isolar o mSn. Devido i longa meia vida do produto e ã bai_

xa seção de choque, o rendimento não é satisfatório.

II) A fonte padrão para estudos de efeito Mõssbauer com

Eu é o produto de fissão Sm de 90 a, que produz o raio

gama de 21,54 keV em 1% dos decaimentos. 0 Gd de 120 d e_

mite este mesmo gama abundantemente, sendo produzido pelo bom

bardeio de Sm90r com He. Esta mesma reação produz taifibém
119 - 149

Eu de 93 d através do decaimento do Gd de 9 d, que e
149também uma fonte MíJssbauer, decaindo para o Sm através de

um raio gama de 2 2,5 keV.

Ainda através desta mesma reação, é produzida grande quan

e de Gd q

xas temperaturas.

tidade de Gd que pode ser usado como fonte MBssbauer a



4.10. ANÁLISE DE DADOS.

L.J. Antunes.

Durante o ano de 19 82 foram implantados 4 códigos de an£

lise de dados nucleares no computador CII-Honeywell-Bull /64-

DPS6 do CIN. Dois deles, os códigos GAMALTA(1) e ALICE(2),já

vinham sendo utilizados regularmente no computador Cyber-175,

e outros dois, EXPALS e HORSCINTI/LJA, começaram a ser uti_

lizaJos somente após sua implantação no computador Honeywell-

Bull.

0 código GAMALTA é um código de análise automática de es_

pectros gama.

0 código ALICE é destinado ao cálculo teórico de funções

excitação de reações nucleares, empregando diferentes modelos

nucleares em seus cálculos.

0 código EXPALS faz o ajuste por mínimos quadrados de

curvas experimentais por somas de exponenciais , pelo método de

Frony-Householder

0 código HORSCINTI/LJA é uma adaptação de um programa ela

borado na Universidade de Cincinnati, Ohio. £ utilizado no

estudo de correlaçõe angulares perturbadas, para determinação,

através do ajuste de cinco parâmetros por mínimos quadrados,

de uma exponencial modulada por interações nucleares hiperfi-

nas (de quadrípolo elétrico ou dipolo magnético).

REFERÊNCIAS:

1. L.T.Auler, "GAMALTA - um programa para análise automática

de espectros gama", Nota Técnica DEAT/DF/SFN-02/77 (19 77).

2. M. Blann, "Overlaid ALICE, a Nuclear Evaporation Code",Re

latório UR-NSRL-181 (1978).

3. C.D.Gardner, "EXPALS-FORTRAN CODE FOR EXPONENTIAL APPR0XI_

MATION BY LEAST SQUARES", Relatório UCRL-14541 - Rev. 2

(1978).

4. A.S. Householder, "On Prony's Method of Fitting Exponen-
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tial Decay Curves and Multiple-Hit Survival Curves",Oak

Ridge National Laboratory, Oak Ridge, Rept. ORNL-455

(1950).

4.11. ANALISE ISOTRÕPICA DE U POR ESPECTROMETRxA GAMA.

L.T.AulePj A.G.da Silva, J.L.Q. de Bvitto e M.A. V. Bastos.

A determinação da composição isotõpica do U e uma fase

crucial de qualquer processo de enriquecimento. Em apoio a

pesquisas que vêm sendo realizadas no IPEN, visando enriqueci^

mento de U por troca iõnica, foi iniciado um estudo de viabi-
- - 235

lidade de determinação relativa do conteúdo (< 1 %) de U em
massa conhecida de UOg.

0 método baseia-se na medida do número de raios gama de
235186 keV do decaimento do U, contados por um detector de

Ge. Com um tempo de contagem adequado, é possível, nas condi.

ções da experiência, se obter contagens líquidas no pico deste
5 *

gama da ordem de 5 x 10 , o que garante uma precisão estatisti
ca de 0,2 %.

Entretanto, medidas realizadas em amostras diferentes de

mesmo enriquecimento têm fornecido resultados contraditórios.

Analise destes resultados leva a orer em problemas com a prepa

ração de U^Og. Estudos estão em andamento visando estabelecer

um método de preparo da amostra estequiometrica.

4.12. PRODUÇÃO DE DETECTORES GEIGER-MÜLLER.

V.L. da Costa e L.T. Auler.
• \

Foi iniciado um estudo de viabilidade visando a constru-

ção de detectores Geiger-Müller do tipo "self-quenching".

Estão sendo procurados no mercado nacional os materiais

necessários ã construção do detector, tais como tubos de aço

inox, vidros-chumbo e fios de tungstênio. A parte crítica da

montagem mecânica reside na vedação vidro-metal e neste senti

do estão sendo realizadas experiências preliminares.



No intuito de se contornar esta vedação vidro-metal,foi

montado um tubo selado com ARALDITE, que suportou vácuo de

3 x 10 Torr. A figura 4.12.1. mostra os detalhes de cons-

trução deste tubo, que serã testado com uma mistura álcool-ar

gônio nas pressões de 1 cm e 9 cm de H respectivamente.
o

TU»O DE ENCHIMENTO

ELETRODO DE KANTHAL

SOLDA EPOX

Tig. i+. 12.1. Tubo para detecção de radiação gama

4.13. PRODUÇÃO DE NEUTRONS RÁPIDOS.

L.T. kulev, A.G. da Silva e J.C. Suita.

Dentro do programa de usar o CV-28 para produzir neutrons

rápidos, teve início a construção de uma extensão da linha de

feixe, que o transportará para fora da caverna numa região da

área experimental conveniente para tais experimentos. Estão

sendo executadas as peças polares das lentes magnéticas que

transportarão o feixe até o alvo de produção dos neutrons. Den

tre estes, foram recebidos da IAEA 10 alvos de T. Já foi tam
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bem adquirido o sistema de vácuo para a extensão do feixe, e

foi iniciado um programa de cooperação com a Seção de Dosime-

t r i a de Neutrons do Physikalisch Teknische Bundesanstalt de

Braunschweig para implementar este programa.

4.14. PRODUÇÃO DE 1 2 3 I .

J.L.Q. de Britto e A.G.da Silva.

4 . 1 4 . 1 . MÉTODO PCR BATELADA USANDO A REAÇÃO
1 2 2 T e ( 3 H e , 2 n ) 1 2 3 X e êU i 2 3 I .

- 12 3
Este método de produção de I que b a s e i a - s e na d i f u -

~ A 123V . . . - . , . - _
sao do Xe produzido apôs a irradiação em forno pre-aqueci
do não comprovou o rendimento medido anteriormente , quando

123
se usa alvo enriquecido. A atividade de I obtida usando
12 2

Te com 90 % de enriquecimento não ultrapassou os 30 uCi em
nenhum dos 3 testes realizados. A explicação para tal fenôme

123
no parece estar na razão n? de átomos de Xe formados

n9 total de átomos de Xe
durante a irradiação; o desprendimento de -'•̂ 3Xe durante o aque

cimento do alvo pelo feixe é, portanto, diretamente proporcio

nal a esta razão, que aumenta tremendamente ao usar-se mate-

rial enriquecido. Devido a estes problemas o método foi aban

donado até" que se consiga uma refrigeração eficiente a ponto
123

de impedir que o Xe produzido seja perdido durante a irra-

diação. Por outro lado, este problema propiciou o desenvolvi

mento do método descrito a seguir.

4 . 1 4 . 2 . MÉTODO DE DIFUSÃO " IN BEAM".

Para utilização deste método, foi desenvolvido um porta
12 3

alvos (figura M. 14. 2.1), onde o Xe produzido durante a ir-

radiação é imediatamente capturado em armadilhas de N 7 (líqui
123

do), impedindo assim perdas de Xe por decaimento e apro-

veitando a potência do feixe de partículas para liberá-lo do

alvo. 0 alvo, que é bombardeado a um ângulo de 109 com rela-

ção ã direção do feixe, possui um circuito para circulação do

gás (nitrogênio) carreador que retira o Xe produzido e o



conduz até as armadilhas colocadas em uma célula blindada.

Este método esta sendo testado e resultados prelimina-

res com baixa corrente demonstraram que realmente a potência

do feixe dissipada sobre o alvo e suficiente para liberar o
123

Xe produzido. 0 alvo e montado no porta alvos,como mostra

a figura 4.14.2. 2.5 onde TeO- (a) é fundido sobre uma forma

de Nb(b) que é colocada entre o alvo e o feixe e cuja espessu
- . 3 ~

ra e suficiente para degradar um feixe de 'He de 36 a 30 MeV,
~ 123

que e a faixa ótima para a produção do Xe,e, consequentemen
123 - ~

te, do I. Uma tela de ccbre fina (c) e colocada entre o^ fundido e a base do porta-alvos para impedir que mate-

riais sólidos sejam carregados pelo fluxo de gas.

12}
*- Xe SAÍDA

ENTRADA

1. Alvo de TeO2

2. Entrada de gas carreador

3. Saída de N2+
123Xe

123
Fig. 4.14.2.1. Porta alvos para produção de "I através da

difusão de 123Xe durante o bombardeio.



(e)

FEIXE

Fig. 4 .14 .2 .2 . Sistema para i r rad iação de alvo de TeO^ com
- 1 2 3

difusão do Xe produzido durante o bombar-

deio .

4.14.3. MÉTODO DE PRODUÇÃO DIRETA.

Com a confecção de aparelhagem de quartzo mostrada na fi-

gura 4.14.3.1., tiveram início os testes de produção de I
122 12 3

através de reação Te(d,2n) I. Este método foi usado por
(2)

Sodd, Blue e Scholz que reportaram um rendimento de
123 124

100 uCi/yAh de I com 0,1 % de I. Nosso primeiro teste

usando este método teve como objetivo observar o funcionamen-

to da aparelhagem de quartzo, e, como pode ser visto na figu-

ra 4.14.3.2. , alguns melhoramentos ainda têm que ser feitos.
123

Os resultados mostram que 9 3,7 % da atividade de I produzi_
da ficou retida na superfície não aquecida da aparelhagem, en
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1. Câmara de destilação

2. Tubo para inserir termopar
12 3

3. Frasco coletor do "I em NaOH

4. Tubo orientador do gás carregador

5. Entrada do gás carregador

6. Exaustão

7. Tubo para retirar a solução f.i

nal

8. Alvo

9. Tubo de saída do 1 2 3I destila-
do.

12 3
Fig. 4.14.3.1. Aparelhagem de quartzo para destilação de 'I,
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Fig. 4.14.3.2. Atividade absorvida nas paredes da aparelhagem de quartzo apôs a destila-

ção.
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quando somente 6,3% foi capturada na solução de NaOH. Entre-

tanto, uma irradiação de 15 minutos com 1 uA não produziu

nenhuma outra impureza a níveis inaceitáveis quando se bombar
122

deou Te com 90% de enriquecimento.

0 próximo passo será continuar usando TeC^ natural fundi^

do sobre platina como alvo e com aquecimento das partes da

aparelhagem que ficam fora do forno, de modo a impedir que o
123

I desprendido do alvo fique aderido as paredes frias da

aparelhagem, além de diminuir o tamanho da câmara de difusão,

o que também minimizará as perdas.

REFERÊNCIAS:

1. J.L.Q. de Britto, Relatório Anual - IEN (1981) p.54.

2. V.J. Sodd, J.W. Blue e K.L. Scholz - IAEA - SM - 171/6.

4.15. PREPARO DE FONTE DE 168Tm.

J.L.Q. de Britto e L.T. Auler.

16 8Com o objetivo de produzir fontes de Tm para estudos

de física nuclear foram preparados alvos de YLOJ^?' Estes a^

vos foram preparados a partir do Hc(N0o)o que foi levado ao

forno a 6 0 09C durante 20 minutos a fim de produzir o Ho-O,. 0

oxido assim produzido foi pesado e prensado em uma forma de

Al de modo que pudesse degradar um feixe de partículas a de
IS 8

28 a 10 MeV. A fonte de Tm assim produzida foi utilizada

na divisão de física.

4.16. TESTES PARA DETERMINAÇÃO DE PUREZA RADIOQUÍMICA DO 1 2 3 I .

J.L.Q. de Britto e A.S.F. de Souza.

Com o objetivo de melhorar e simplificar os testes de de

terminação de pureza radioquímica, foi confeccionada uma apa

relhagem para eletroforese. Este método facilita a detecção

das espécies ativas uma vez que o leito é de papel cromatográ

fico que pode facilmente ser cortado na região em que se deseja,
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nermitindo assim um uso mais adequado da aparelhagem de de

tecçao. A aparelhagem esta sendo testada para a determinação

de I" e 1 0 4 " .

4.17. PRODUÇÃO DE l n i n .

^ J. A.Os so Jr. e A.G.da Silva.

Prosseguindo o trabalho de produção de In, pode-se

produzir em uma irradiação de rotina 16,5 mCi de In, irra

diando-se alvos de Ag com partículas a de 28 MeV de energia.

"t ilizando-se alvos perpendiculares ao feixe, como des_

crito no relatório conseguiu-se correntes máximas de 23 yA

durante 4 horas. Foram iniciados testes para a irradiação de

alvos inclinados em relação ao feixe.

?s alvos de prata utilizados estão sendo recuperados a

través de um método de eletrodeposição diferente do anterior

mente descrito . 0 banho consiste de:

Arr'71 3,2 5%

':r'\\ 3,7 2%

:-:/ 93,03%

Tanto o catodo como o anodo são de platina, sendo pos_

sível destacar a prata de seu substrato.

"Todo o método de separação química e purificação do

In <5Stã definido e automatizado.

Anos completa a marcação de In-EDTA e In-DTPA,
111

foi estudada a mavcaqao de In-oxina. 0 método de marca

ção consiste de adicionar ao InCl., (em HC1 0,05M) 1 ml de

tampão acetato pH 5,5 e 150 yl de oxina (1 mg/ml em etanol ).

Essa solução é centrifugada por 15 min., e então extrai-se o

radioflrmaco em cloro formic Essa solução é levada a secura

em banho-maria (70 <C) e tomada com 50 yl de etanol e 150 yl

de NaCl 0,5%. Para se ter uma boa marcação, não deve haver

ferro na solução d

mente com a oxina.

^ 11
ferro na solução de " In, porque o Fe complexa mais forte
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O rendimento de marcação foi determinado por cromatogra-

fia em papel, usando como solvente isopropanol: HjO (8:2). 0

Rf do In livre e 0,0 e do complexo é 0,87. 0 rendimento

foi de 89,5 %.

0 -̂ n5--̂ 3 produzido foi testado em ratos utilizando a a

parelhagem do setor de Medicina Nuclear do Hospital das Clíni

cas da UERJ, no Rio de Janeiro, com bons resultados. Apôs tes

tes neste mesmo local, o produto foi considerado estéril e a

pirogênico.

0 InClg foi posteriormente utilizado para visualiza-

ção da medula õssea em seres humanos. Esses diagnósticos fo

ram realizados no Hospital das Clinicas da UERJ e no Hospital

Universitário da PUC, em Porto Alegre. Em todos os diagnósti.

cos, os resultados foram muito bons.

radionuclídica são realizados rotineiramente, como descritos
(1)

Testes para comprovar, a pureza química, radioquímica e

)nuclídici

anteriormente

REFERÊNCIA:

1. J.A.Osso Jr., Relatório Técnico Anual do Instituto de En

genharia Nuclear, p. 58 (1981).

4.18. PRODUÇÃO DE 1 3 5 mCs.

J.A. Osso Jr. e L.T.Auler.

0 1 3 5 mCs foi produzido pela reação natBa(p,a)135mCs. 0

Ba(NO-) irradiado é dissolvido em H.,0 quente, adiciona-se car

regador de La, e precipita-se o Ba e o La com carbonato de

amônia. Apôs a filtraçao, o mCs livre de carregador fica

no filtrado. 0 rendimento desta separação química não foi

medido, mas este método parece ser muito promissor.

4.19. PRODUÇÃO DE 67Ga.

D.F.S. Chamma, A.G. da Silva e A.S.F. de Souza.
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Dando prosseguimento ao trabalho de produção de Ga, pe_

_ nat • ~

Ia reação Zn(p,xn), algumas modificações no processo de

separação química foram realizadas. A separação química de

Ga/Zn baseia-se na cromatografia de extração por solvente,

onde o polifluorcloroetileno (PFCE) é" usado como suporte

inerte para reter a fase estacionaria fosfato de tri-n-butila

(TBP). Inicialmente a preparação da coluna era feita com

10 ml de TBP + 30 ml de benzeno + 20 g de PFCE, onde o benze-

no agia somente como agente umectante entre o PFCE e o TBP.

Verificou-se que o benzeno não estava agindo eficazmente, pas_

sou-se então ao uso de querosene com a mesma função. Com es

ta troca verificou-se que durante a separação química o TBP

mantinha*se mais firmemente agregado ao PFCE, havendo menor

perda de TBP durante o processo de separação química. Devido

a pequena quantidade de TBP ainda encontrada no final do pro_

cesso, houve a necessidade de se desenvolver um método de se

paração de TBP/ Ga. Testes com carvão ativado de A12O3 fo-

ram realizados, ambos com resultados positivos.
«• + 3 -

Durante o processo de separação química o Fe e comumen-

te encontrado, como impureza do alvo e reagentes . Sabe-se tam

bem que a quanti iade de ferro no produto final deve ser rigo-

rosamente controlada, por que o Fe e o Ga têm comporca-

mento químico similar . Verificou-se que o ácido ascórbico

utilizado para reduzir o Fe contaminava o produto final. 0£

tou-se então em purificar alvo e reagentes e não mais usar r£

dutor. Atualmente vários testes estão em andamento para redu

zir ao mínimo a quantidade de Fe.

Devido a necessidade de produção de Ga e enquanto o

processo mais rápido de separação química acima não está to-

talmente definido, outro método foi desenvolvido.

No método alternativo, o alvo de zinco é dissolvido em

HC1 - 12 M. Esta solução é percolada numa resina de troça ca-

tiônica DOWEX 50W x 4 de 100-200 mesh, previamente condiciona
67 ~

da com HC1 10 N. Nesta concentração o Ga fica fortemente

retido, enquanto o Zn é eluído com cerca de 90 ml ; A eluiçao

de Ga é feita com 40 ml de HC1 4N. Durante o processo adi



ciona-se 90 mg de NaI para redução de Fe * Este método e
(?)

resultado de algumas modificações do originalmente encon-

trado na literatura.

A célula de processamento químico, utilizada para a separa

ção química descrita acima, e a mesma usada para o método do

PF2E e TBP . 0 controle de qualidade usado é o descrito ã página

77 do Relatório Técnico Anual do IEN de 1981. Ao longo do ano fc
R 7

ram enviados cerca de 49 nCi de ei trato de Ga para o Hospital Univer

sitãrio da FIT-RS e Hospital das Clínicas da UERJ-RJ, que fo

ram usados para diagnósticos em pacientes com sucesso.

No futuro pretende-se usar o método de PFCE e TBP, quan-

do estiver totalmente concluído, por ser mais rápido, reduzin

do o tempo de processamento de 6 h para cerca de 3 h.

REFERÊNCIAS:

1. T. Braun e G. Ghersini, "Extraction 2 romatography", p. 46

(1975) .

2. R.D. Meirincky e N.J. Nerme, Radiochem. Radional. Lett. 1_,

jU, (1970).

4.20. PRODUÇÃO DE 7 lAs.

D.F.S.Chamma.

71

Um trabalho de produção de As(t, ,~ = 61 h) esta em an

damento, onde a reaçlo nuclear escolhida é Ga( He,xn) com

um feixe incidente de He de 36 MeV. 0 alvo escolhido é o
2 69

Ga203 com 0,133 g/cm de espessura. 0 Geít,,- = 39 h) tam

bêm é produzido nesta reação, havendo assim a necessidade de

sua separação química. Vários métodos de separação química es_

tão sendo testados até o momento.
4.20.1. SEPARAÇÃO DE As/Ga(1)

0 alvo irradiado é dissolvido com HO 1 numa concentração

em que a solução final fique Hü1 4 N. A extração é com 25%

TBP em benzeno previamente saturada com HC1 4 N. 0 Ga é re-
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extraído em HC1 0,02 M. 0 rendimento obtido no final não

foi satisfatório.

4.20.2. SEPARAÇÃO DE Ga/Ge(2)

Esta segunda separação é feita em resina catiônica DOWEX

50 x 4, 100-200 mesh. 0 Ge é eluido em HC1 10 "1 e o Ga em

HC1 4 M. Os resultados obtidos não foram bons. Esta fonte

está sendo preparada a pedido da DIFIS para estudos de aniso-

tropia em correlações angulares no decaimento do As.

REFERÊNCIAS:

1. De Knopkar e Chalmers, "Solvent Extraction of Metal", p.

735, (1970).

2. D.L. Massart,"Cation-Exchange Techniques in Radiochemis-

try", NAS-NS- 3113, p. 163, (1971).

4.21. PRODUÇÃO DE 77Br.

M.A.V. Bastos e A.G.da Silva.

11
0 Br produzido usando-se como material alvo o As90o

(1) .

permitia obter uma atividade maxima de 3 mCi . Visando ob-

ter maiores atividades foi iniciada a pesquisa para prepara-

ção de um alvo de arsênio metálico e um processo de separa-

ção desse alvo do bromo produzido.
0 alvo é* preparado eletrodepositando-se arsênio sobre

2um substrato de platina em uma area de 12 cm . A solução de

eletrodeposição é preparada misturando-se soluções de

Aso0, (60 p/l) e NaOH (60 g/1) em proporções iguais. A cor
- " 2 ~ ~

rente e de 1 yA/cm . Durante a eletrodeposição, aproximada-

mente 24 horas, uma solução de sulfato de cobre amoniacal

(CuSO^ .5H20(4 /l de Cu) 2,5 M NH^OH) é adicionada-a uma ta-

xa de uma gota a cada 5 minutos. A espessura de As no alvo

é de cerca de 18 mg/cm .

Este alvo apresenta boas propriedades térmicas e mecâni^

cas. 0 cobre, eletrodepositado com o arsênio, aumenta a trans
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ferincia de calor do alvo e previne a volati l ização do arsê-

nio, e também ajuda na aderência do arsênio ao substrato. Ou

tros métodos foram testados, com o intui to de diminuir o

tempo da eletrodeposição, mas sem sucesso.

0 alvo é irradiado com partículas alfa de 28 MeV e com

correntes de 25 \A durante 4 horas. No porta-alvos usado, o alvo forma

um ângulo de 10 com o feixe. Deste modo, a portência do feixe é dissi-

pada sobre uma área 6 vezes maior do que em um porta-alvosper

pendicular ao feixe. 0 rendimento de produção é de cerca de

0,3 nCi/uAh, e cada irradiação produz cerca de 30 unC i de Br.

Após a irradiação o alvo é automaticamente transportado

para uma célula de recepção onde I separado do porta-alvos, e levado remo

tamente para célula de processamento. Nesta célula o alvo é

dissolvido com aproximadamente 15 ml de NHOgíSO %), 20 ml de

H20, 1 ml de NaWO 2
 ( 1 N ) e °>15 m l d e AgN03(l,0 M) . A solu-

ção é aquecida a cerca de 60 C num período de meia hora, pa

ra dissolver todo o alvo. Apôs a dissolução, 1 ml de

H21 (0,1 M) é adicionado a esta solução, a qual é aquecida

por cerca de uma hora para coagular todo o AgC1 formado. 0
77 -

AgCl (contendo Br) é f i l t r a d o e lavado com HNO 3 d i l u í d o , e

novamente lavado com água d e s t i l a d a . 0 p r e c i p i t a d o é d i s s o l -

vido com 2-2 ml de NĤ OH (50 %) a ' q u e n t e . Após r e s f r i a d a , es_

t a solução é passada em uma r e s i n a c a t i ô n i c a (AG 50W-X8, 10£

-200 Mesh) empacotada em uma coluna de 1 cm de diâmetro i n t e r
+ 7 7 ^ ~~

no por 7 cm de a l tura na forma de H . 0 Br é eluído com
20 ml de água des t i lada . Este processo é similar ao usado por

NDRTON et a l ( 2 ) e mDHAUSUEAHN et a l ( 3 ) . Uma solução de

NaC1 (5 ml - 0,9 %) é adicionada ao eluído e evaporada ã secu

r a . 0 resíduo é dissolvido com 5 ml de água des t i l ada .

A capacidade de troca da resina foi testada usando-se a

Ag com traçador. A Ag foi dissolvida em NH40H (concen-

trado) e a solução foi passada pela res ina . \ eluição foi

feita com 120 ml de NĤ H 0,2 N com frações de 10 ml, e cada fração foi

contada em detector Ge(Li). Toda a Ag permaneceu no topo da

coluna. Isso foi comprovado medindo-se a coluna em um detector Ge(Li).
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O eluído da coluna é passado por filtro MILLIPORE e por

autoclave para dar um produto final estéril. A pureza radio-

nuclídica do produto é medida a cada estágio da separação por

espectroscopia de raios gama usando um detector de Ge.

Os resultados são mostrados abaixo:

Distribuição Radionuclfdica

Alvo 77Br, 66Ga, 67Ga, 65Zn, 7l+As.

AgCl (ppt) 77Br (> 99 % ) .

Sobrenadante 66Ga, 67Ga, 65Zn, 74As, 77Br(< 1 %)

Resina 77Br (< 1%)

Eluído 77Br (% 98 % ) .

A pureza química do produto final foi analisada por es-

pectrofotometria de absorção atômica para Ag, As e Cu. As e

Cu estavam abaixo do limite de detecção por este método (0,8

e 0,09 ppm respectivamente) e para Ag foi observado menos

que 0,1 ppm.

REFERÊNCIAS:
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2. E.F. Norton, Rondo K., R.M. Lambrecht, A.P. Wolf and S.

Treves, J. Radional. Chem. 4_4_, 207 (1978).

3. CP. Madhusudhan, S. Treves, A.P. Wolf and R.h. Lambrecht,
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77 19 3

4.22. MARCAÇÃO DE Br-ROSA DE BENGALA, I-ROSA DE BENGALA E

AZUL DE 77BROMOFENOL.

M.A.V. Bastos.
77 77 193

Na marcação de Br-Rosa de Bengala ( Br-RB) e I-RB

foi usada a mesma técnica . Dez mg de RB purificada são dis_

solvidos em 1,0 ml de etanol. A esta solução são adicionados
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1 ml de cloramina (2 mg/ml) e a atividade no menor volume

possível. Após cinco minutos de reação, é" adicionado 1 ml de

tampão fosfato (pH = 7,6) para cessar a reação. A RB marcada

é então precipitada com 1 ml de HC1 (1,5 M ) . Após centrifuga

ção (1.000 rpm por 3 min.) o precipitado é suspenso em água

e centrifugado várias vezes para retirar traços do ácido. Fi_

nalmente o precipitado é -dissolvido em 0,5 ml de tampão fos-

fato (pH = 7,6) e a solução é passada por filtros MILLIPORE

para esterilização. 0 rendimento de marcação foi estimado me_

dindo-se com um detector NaI (TI) a atividade residual do so_

brenadante após a precipitação com HC1 1,5 M. Este rendimen

to, tanto para o Br-RB quanto para o I-RB foi de 82 %.Va

riações nos tempos de reação de 15 a 30 minutos não melhoram

o rendimento de marcação.

A próxima etapa desse trabalho será a observação do com

portamento desses compostos marcados, em organismos >/ivos.

77
A técnica usada para preparar azul de Bromofenol foi

(2)
similar a usada por M.T. Ercan . Sao dissolvidos 10 mg de
azul de bromofenol em 2 00 yl de tampão fosfato (pH = 7,4) e

77misturados com 100-5 00 yl (dependendo da atividade) de Na Br

e 200 yl de cloramina-T (2,4 mg/ml de tampão fosfato). A mis_

tura é deixada reagir por 1 minuto e então são adicionados

200 yl de pirossulfito de sódio (4 mg/ml de tampão fosfato) e

100 yl de brometo de potássio (10 mg/ml).

0 rendimento de marcação foi medido usando-se a técnica

de cromatografia em camada fina de silica gel. A atividade

foi medida através de urn colimador de chumbo com um detector

NaI (TI). 0 solvente usado foi a acetona. Os valores de Rf

foram 0,14 e 0,3 para o bromo livre e azul de bromofenol re£

pectivamente.

Usando-se a técnica descrita acima, o máximo rendimento

de marcação para o azul de bromofenol foi de 50 %. 0 traba-

lho continuará para se tentar melhorar este rendimento.

REFERÊNCIAS:
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1. H.B. Hupf, P.M. Wanek, H.A. O'Brien e L.M.Holland, J.

Nucl. Med., 19, 525 (1978).

2. M.T.Ercan, Int. J. Appl. Radiat. Isotopes, 32_, 441 (1981).

4.23. PRODUÇÃO DE 2 0 1 T l .

A.M.S. Braghirolli, A.G.da Silva e G.W.A. Newton.

Em continuidade ao trabalho de produção de TI , fo-

ram determinadas a pureza química e radioquímica do produto
201 ~ *

final ( T I ) . Para determinação da pureza química utilizou-

se o espectrômetro de absorção atômica. A tabela 4.23.1. mos_

tra os niveis de impurezas encontrados de TI, Fe, Cu, Zn, Cd

,e Ag.
9 n i

Tab. 4.23.1. Níveis de impurezas químicas do TI.

Impurezas Concentração (ppm)

TI 0,21

Fe 0,99

Cu 0,8 3

Zn 1,18

Cd 0,04

Ag 0,03

A pureza r ad ioqu ímica para o TI fo i determinada por

c r o m a t o g r a f i a . Foram t e s t a d o s dois s o l v e n t e s : e t a n o l com 10 %

de HC1 £N e a c e t o n a . Os r e s u l t a d o s são mostrados na t a b e l a

4 . 2 3 . 2 .

Tab. 4 . 2 3 . 2 . Resu l tados da c romatogra f i a .

Solvente RF T l + 3 RF T l + 1 Suporte tempo (min) Rendimento

Etanol/10% Papel What 15Q ,QQ -
HC1 5N<1> 0,75 0,00 man n? 1 i b U iUU *

Acetona(2) 0,69 0,00 s f l to (feí 20

201 ~ -
Para produção rotineira do TI, sao necessários alvos

que suportem altas correntes obtendo-se assim maiores ativida



des. Continuam em desenvolvimento melhorias no alvo.

0 alvo de TI foi primeiramente eletrodepositado em um

suporte de Cu niquelado. Este tipo de alvo foi abandonado de_

vido a grande interferência do Cu no processamento químico,

pois o alvo c dissolvido em um meio de HNOg 6 M a quente. Subs_

tituiu-se o Ni por Au eletrodepositado, este já foi testado e

suportou correntes de 20 uA durante duas horas, mas no proce£

samento químico novamente houve a interferência do Cu pois a

eletrodeposição de Au possuia pontos fracos. Posteriormente

foi feito um polimento eletrolítico no Cu com uma densidade de
2

corrente de 0,8 A/cm durante 30 s, melhorando-se assim a

sua superfície. 0 banho utilizado para o polimento do Cu

foi de 250 ml de ácido orto-fosfórico, 250 ml de etanol, 50 ml

de propanol e 500 ml de água. Foram utilizados dois catodos

de Cu em paralelo. Em breve será feita e eletrodeposição de

Au, nesta superfície polida.

Uma vez solucionado este problema do alvo de tálio, te-
- «• - 201

rao inicio os testes biológicos em animais com o TI, pois

a sua pureza iquíjiica, radioquímica e radionuclídica) se encon-

tra em níveis satisfatórios .

Para um aumento de produção, com irradiações de 20 yA du

rante 2 h, será necessário dobrar a espessura das blindagens
tanto da célula de recepção, como da célula de processamento

201 20 4

de TI. Isto porque se formam uma impureza de Pb de

meia vida curta (67,2 min) e raios gama de alta energia. Au

mentando-se as blindagens a dose estará reduzida a níveis per

missíveis.

REFERÊNCIAS:
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4.21. PREPARO DE FONTES DE 204Bi E 1 9 8 mAu PARA ESTUDOS EM FÍ-

SICA NUCLEAR.

A.M.S. Bfaghirolli, L.T.Auler, U.M.Vinagre FÇ.

?n u
4.24.1. PRODUÇÃO E SEPARAÇÃO DO Bi.

O Bi foi produzido irradiando-se folhas de tãlio meta

lico com °He. 0 alvo irradiado foi dissolvido em HN03 6N a

quente. A seguir o TI é reduzido de TI a TI com ácido

ascorbico e então precipitado com HC1 3M a frio. 0 filtrado

contendo o Bi é" levado â secura e tratado com FUSO^ e HNO^ con

centrados para destruir a matéria orgânica. A separação qu£

mica foi boa embora não se tenha medido o seu rendimento.

4 . 2 4 . 2 . PRODUÇÃO E SEPARAÇÃO DO l 9 8 m A u .

Para a produção de mAu v a r i a s t e n t a t i v a s e s t ã o sendo

feitas e portanto diferentes separações químicas fizeram-se

necessárias.

4.24.2.1. HgO IRRADIADO COM DEUTERONS .

0 alvo bombardeado foi dissolvido em HC1 8M e o TI oxi-

dado com água de bromo e extraído com éter isopropilico. Ã

fase aquosa contendo Au e Hg foi adicionado acetato de e t i l a ,

extraindo-se na fase orgânica o Au com um bom rendimento.

4.24.2.2, N a t p t IRRADIADO COM 4He.

A platina bombardeada foi dissolvida em água regia e

o Au extraído com acetato de amila, ficando na fase aquosa as

impurezas de Pt e Hg. Adicionou-se carregador para o Hg. Ob

teve-se uma boa separação do Au da Pt e Hg.

4.24.2.3-. N a tAu IRRADIADO COM DEUTERONS.

0 Au irradiado foi dissolvido em água regia e extraído

com acetato de amila, ficando na fase aquosa o Hg. Da mesma
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forma o rendimento nlo foi determinado mas a separação foi

boa.

REFERÊNCIAS:
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4 . 2 5 , SEPARAÇÃO QUÍMICA T l / H g .

A.M.S. Braghvrolli3 R.Weinreich.

Em colaboração com o experto da IAEA, R. Weinreich, estãc

sendo feitos testes da separação química Tl/Hg utilizando-se o

VOLTALEF. 0 Hg e eluído com HCl ou HN3 3 e o TI com hidrazina

em meio básico e a quente. Esta separação visa a produção de
201 - ~ 201

TI pelo método direto via a reação Hg (p,xn) TI.

Foram testadas colunas de VOLTALEF de (10x1 cm) e como e

luente para o Hg testou-se o HC1 e HND3 2 M. Com este últi-

mo testou-se também uma coluna de 12 x 1 cm. Em ambas as colu

nas onde se utilizou o HID ? como eluente não se conseguiu a

separação de TI do Hg, ou seja,o TI foi eluído juntamente com

o Hg. Enquanto que a separação Hg/Tl com o HC1 foi razoável,

sendo o Hg eluído nos primeiros HO ml.

0 eluente do TI foi sempre a hidrazina em meio básico a

quente.

4.26. IRRADIAÇÕES DE AMOSTRAS F\ RA ESTUDOS DE DANOS.

A.S. de Abreu, Z.C. Gonçalves.

Pelo bombardeio de materiais com partículas carregadas, po

de-se em poucas horas introduzir uma quantidade de defeitos na

rede cristalina que é equivalente a anos de irradiação em um

reator . Estes estudos contribuem para o desenvolvimento

da tecnologia nuclear e para a reformulação na escolha dos com

ponentes dos reatores.

\ lém de outras ligas que estlo sendo pesquisadas por di-
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versos outros autores para utilização em reatores, como por

exemplo aquelas baseadas no nióbio , vanádio e níquel ,

são os aços inoxidáveis que têm se mostrado mais resistentes

ãs variações de suas propriedades quando submetidos a altas

doses de irradiação . Com o intuito de simular, com partí-

culas carregadas, os danos causados por neutrons nestes mate_

riais de interesse nuclear, estudos preliminares em materiais

mais simples como cobre e níquel estão sendo conduzidos.

Para minimizar os parâmetros que podem influenciar a

magnitude e natureza dos danos no material, foram fixadas ne£

ta primeira etapa da pesquisa algumas condições experimentais,

tais como temperatura de irradiação e ensaio, tipo e energia

da partícula bombardeante, fluxo e dose da radiação e espessu

ra e método de preparação de amostras. Assim, folhas de co-

bre foram irradiadas com prótons de 4 MeV, num porta-alvo (fi_

gura 4.26.1.) especialmente projetado com degradador de ener-

gia de alumínio, para possibilitar a irradiação com protons de

24 MeV. Tanto a amostra como o degradador só resistem a irra

diação com uma corrente de 30 pA (correspondente a um fluxo

de 2,7 x 10 p/cm .s), sem fusão por um período máximo de

duas horas.

Esforços no sentido de produzir feixes de alta corrente

de prótons de 4 MeV, que reduziriam a potência a ser dissipa-

da no alvo e degradador por um fator 6, estão em andamento,

ainda que prejudicados por falta de tempo da máquina (de

150 horas planejadas para irradiação e extração de feixe, so

mente 20 horas foram utilizadas).

REFERÊNCIAS:
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1 - fixação

2 - anel de vedação

3 - degradador

4 - porta alvo

5 - canaleta de refrigeração

Fig. 4.26.1. Porta alvo e degradador para amostras de tração

e "creep
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58 (1980).

3. R.E. Gold, D.L . Harrod, International Metals Reviews, 5̂  e

6, 232 (1980).
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4.27. PREPARO DE AMOSTRAS FINAS PARAO ESTUDO DE DANOS

A.S. de Abreu, Z.C. Gonçalves.

0 pequeno alcance das partículas carregadas, principalmen

te de baixa energia, obriga ao uso de amostras finas, e o seu

preparo é uma das dificuldades, dentre outras, encontradas pa

ra o estudo de danos por irradiação.

Com protons de 4 MeV de energia o alcance em cobre é de

54ym. Irradiando-se uma chapa de cobre de lOOym e decapando-se

a chapa do lado contrário ã incidência das partículas bombarde

antes até atinpir espessura menor do que o alcance das partícu

Ias, elimina-se o fenômeno da implantação e obtém-se uma amos_

tra inteiramente irradiada. Para o estudo do "swelling" com

auxílio da microscopia eletrônica, o ataque eletroquimico por

meio de jato ' deve prosseguir ate a formação de um pequeno

orifício na placa metálica, que ê detectado visualmente ou por

intermédio de uma fotocélula quando um feixe de luz atravessa

o orifício formado. \ região ao redor do orifício é então su-

ficientemente fina e permeável ã passagem dos elétrons, possi-

bilitando a análise do material.

0 método de preparação de amostras acima descrito foi rea_

lizado com a colaboração do Instituto de Pesquisas -Energéticas

em São Paulo e os resultados obtidos com amostras não irradia-

das foram satisfatórios.

Para os testes de tração e "creep" p^r exemplo, além do

corpo de prova ter uma espessura muito pequena (cerca deO,lmn),
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deve possuir uma forma adequada (figura 4.27.1.), com dimen-

sões bem definidas para garantir a reprodutibilidade dos re

sultados.

CO 2

r
m ^ 15

Dimensões em mm.

Fig. 4.27.1. Corpo de prova utilizado em testes de "creep" e

tração.

Os métodos que foram e estão sendo utilizados para o cor

te de amostras finas são:

1. eletro-erosão (testado)

2. corte por fresagem (testado)

3. foto-corrosão (testado)

4. estampagem (em andamento)

5. ultra-fresa (em andamento)

1. ELETRO-EROSAO:

Este método vem sendo testado com a cooperação do Centro

de Pesquisas Elétricas da Eletrobrás, CEPEL/RJ, no qual um

eletrodo de grafite, cuja forma e* o negativo do corpo de pro

va (figura 4.27.1.), entra em contato com uma folha fina de

cobre imersa em óleo previamente colada em um bloco de aço pa

ra evitar uma maior densidade de corrente, nos pontos em que

o corte já tinha se efetuado, ocasionada pela dobra da folha na-

quelas regiões. Problemas com o "deslocamento" da folha fina

do bloco de aço e talvez ainda o uso inadequado da combinação

corrente/voltagem têm tornado o método não muito viável, ne-

cessitando ainda um controle maior do processo.
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I
2. FRESAGEM:

O corte por fresagem foi realizado com a cooperação do I

Departamento de Materiais do IEN, uma vez que um dispositivo

foi projetado par-a ser adaptado a uma máquina ("tensil--cut")

que pertence àquele departamento.

Os resultado? obtidos se colocaram longe das expectatir

vas. 0 acabamento lateral dos corpos de prova apresentou nuri

tas pequenas re^arbas e amassamento, o que interferiu acentua

damente nos testes mecânicos a que foram submetidos. Tentou-

-se solucionar este problema com o uso de uma ponta montada,

ou seja, um rebolo cilíndrico adaptado ao prendedor da fresa,

e intercalando-se as lâminas dos corpos de prova (espessura

de 0,1 mm) com lâminas de aço mais espessas. Como os resulta

dos não se apresentaram adequados o método foi abandonado.

3 . FOTO-CORROSÃO:

0 método foto-corrosão foi aplicado em folhas de cobre e

aço inoxidável e consiste basicamente das seguintes etapas:

1. dcaengorduramento da chapa

2. revestimento dr. chapa com resina adequada

3. secagem da resina em estufa a 50 C.

4. polimerizaçãc da resina, com auxílio de um filme fotográfi

co em negativo, com radiação ultra-violeta

5. eliminação da resina não polimerizada

6. ataque vímico da chapa não protegida pela resina

S'.! c*. resina aderente na chapa já cortada.

Eŝ /e móis. !o de preparação de amostras tem sido realizado j

em cooperação com o Departamento de Inst.. amenta1^ão e Controxe I

do IEN.

Testes de tração foram realizados utilizando-se uma ]

máquina Instron do DEMA do IEN com uma célula de carga de

500 Kgf, em várias amostras de cobre variando-se o tipo de re I

sina e o T.étodo de desengorduramento.

Devido*a influência da pré-carga, foi considerado oomo I



critério de medida, a tensão de escoamento a 0,2 % de deforma

çio para a análise dos resultados. Os resultados obtidos, ta

bela 4.27.1., através da utilização da resina RISTDN foram os

mais reprodutiveis.

Tab. 4.27.1. Testes de tração com amostras de cobre puro.

Tensão de Tenseõ de

Resina CP escoam.(0,2%) escoam.(0,5%)

Ris ton sem
decapagem

KPR com

decapagem

KPR sem

decapagem

1

2

3

1

2

3

1

2

37,11

36,30

36,56

30,66

34,81

33,60

32,85

35,89

20,28

14,72

16,06

14,30

12,93

16,4 2

14,30

15,60

(í:) As unidades de Tensão de escoamento estão em fcgf/mm .

Em relação as folhas de aços inoxidáveis, a resina utili_

zada não tem se mostrado muito resistente ao ataque químico

finrsl àà chapa e as pesquisas nestes sentido devem continuar.
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4.28. TRANSPORTE DE FEIXE PARA IRRADIAÇÃO PROLONGADA.

A.S. de Abreu, Z.C. Gonçalves e H.C. Rezende.

Para facilitar a irradiação das amostras por longo tempo

evitando-se a desmontagem do porta alvo e o prejuízo na pro-

gramação de outras irradiações que são processadas na caverna

do Ciclotron, esta se construindo um sistema de lentes magné-

ticas para transportar o feixe de partículas carregadas do

acelerador para uma caverna especial, baseando-se no sistema

de transporte realizado pelo Instituto de Física da UFRJ

As 16 peças polares em aço com baixo teor de carbono, pa

ra assegurar uma grande permeabilidade magnética, assim como

os dois suportes, que consistem em quatro chapas fresadas ca

da, foram fabricadas com a colaboração do SENAI. As 16 bobi-

nas compostas de 26 5 espirais de cobre cada uma já foram con

feccionadas e tanto o suporte das lentes quanto o sistema de

vácuo já foram providenciados, necessitando-se ainda monitor

de corrente e de vácuo, válvulas especiais, acopladores de tu

bo colimador e porta alvos adequados.

REFERÊNCIA:

1. Hans E. Wolf, JUrgen Eichler, Solange H.C. de Barros e

Luiz Felippe V. Paiva, "Um sistema de transporte de fei-

xes de Tons para o ciclotron do IEN/Rio", Comunicação Te£

nica Interna do Departamento de Física Nuclear do Institu

to de Física da UFRJ.

4.29. INFLUÊNCIA DO OXIGÊNIO, NITROGÊNIO, BORO E CARBONO NA

CORROSÃO EM SÔ"DIO LÍQUIDO.

A.C. Gonçalves, Z.C. Gonçalves.

Com o objetivo de estabelecer um ponto de partida para

as pesquisas sobre a corrosão e transporte de massa em sódio,

em desenvolvimento neste Instituto, foi feita uma revisão bî

bliográfica sobre a influência do oxigênio, nitrogênio, boro
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e carbono na corrosão em sódio liquido, analisando-se e compa

rando-se os resultados de diversos autores. Esta revisão bî

bliográfica foi apresentada em forma de Comunicação Técnica

Interna incluindo gráficos e tabelas, publicadas em julho de

82 (DERE-DEFI-I/82).

Nesta nota técnica foi apresentado um estudo comparativo

entre as propriedades dos principais refrigerantes e dos me-

tais líquidos que poderiam ser utilizados para a refrigeração

e transporte de calor para os reatores rápidos, ressaltando-

-se as vantagens e desvantagens da aplicação do sódio como tal.

Foi discutida a miscibilidade de diversos metais estrutu

rais em sódio e apresentados os problemas decorrentes do fun

cionamento não isotérmico dos circuitos de refrigeração a só-

dio, apresentando-se os fatores que influenciam a solubilida-

de dos metais tais como a velocidade de escoamento do sódio,

a razão entre as áreas quentes e frias, o gradiente térmico e

primordialmente a grandeza da entalpia padrão de dissolução.

0 levantamento sobre a influência dos não-metais na cor-

rosão em sódio líquido foi realizado separadamente para cada

não-metal analisando-se a solubilidade, as possíveis reações

de cada não-metal com o sódio e com os elementos das ligas e

sua influência na velocidade de corrosão.

4.30. PRODUÇÃO DE n i A g .

\ J.A.Osso Jr. e L.T.Auler.

Foi testada a produção de Ag por dois métodos:
n a tPd(d,p) U 1Pd -ÊÍi:LAg e n a tCd(p,a) U 1Ag, sendo qu- nesta

última reação o rendimento é baixo, por isso não foi testada

separação química.

No primeiro método a separação entre Pd e Ag foi estuda-

da e chegou-se a 2 métodos que deram bons resultados:

1) 0 Pd irradiado é dissolvido em HNOo concentrado, e
- 111

sao adicionados AgNO^ e HC1. 0 AgCl e filtrado, e o Pd
que permanece no filtrado é deixado decair por 2 horas. Após



86

111isso, sao adicionados novamente AgNO3 e HC1, ficando a Ag

carregada no precipitado de AgCl.

2) 0 Pd irradiado e dissolvido em HNO, concentrado, e o

Pd é precipitado com dimetilglioxima (1% em álcool). Após a.

filtração, espera-se 2 horas para o Pd no precipitado de-

cair. Após isso, dissolve-se com HNO, concentrado e repreci-

pita-se o Pd com dimetilglioxima. Apôs a filtraçao, a Ag

livre de carregador fica no filtrado.
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5.2. CADEIA DE MEDIDAS NUCLEARES

Coroando o esforço de desenvolvimento feito na área de me

didas de laboratório, foi assinado no dia 8 de dezembro de 1982

v um contrato entre a CNEN e MICRONAL S. A. para a industrializa

ção completa de uma cadeia de medidas nucleares» sob licença

da CNEN. Nas figuras 1, 2, e 3 são apresentadas as cadeias em

fase de industrialização, para aplicações com detetores Gei-

^ ger-Müller, cintilométricos e Ge-Li, respectivamente.

f v 5.3. INSTRUMENTAÇÃO DE REATORES

ç ' A nova instrumentação para o reator Argonauta foi concluí

"* - da e totalmente instalada no reator em março de 198 2, inclusi-

,, , ve a mesa de controle e os repetidores.

- / A instrumentação operou desconectada do sistema de inter

travamento do reator durante seis meses sem nenhum problema,sen

do então conectada ao Íntertravamento, em série com a instru-

' mentação original, operando desta forma até hoje, sem proble_

; " mas técnicos nem desarmes espúrios, provando possuir portan

to, a confiabilidade necessária para a futura desativação da

_ •• antiga instrumentação do reator.

Nas figuras 4 a 6 está ilustrada essa instrumentação, que

abrange o canal de pulsos, o canal linear, o canal logarítmo e

o canal de segurança, específico para o reator Argonauta.

5.4. CONTROLADOR AUTOMÁTICO DE FLUXO

Jorge Koyama

\ Er.contra-se em fase final de fabricação o protótipo do

controlador automático de fluxo neutrônico do reator Argonauts.

Nos teste preliminares, simulados, os resultados foram sa

tisfatórios, aguardando-se a finalização do protótipo e a ins_

talaçao da barra especial, a ser instalada no reator, para os

testes finais.
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5.5. FILTRO GAUSSIANQ PARA ESPECTROMETRIA NUCLEAR USANDO A FOR

MA COMPANHEIRA DESLOCADA

Isaac José Obadia

Este trabalho consistiu na síntese e implementação de um

amplificador Gaussiano para espectrometria nuclear sintetizado

pela forma companheira deslocada, que conduz a uma sensibilida

de media do circuito em função de variações nos valores dos

componentes, permite um fácil ajuste da constante de tempo do

filtro, e maximiza a resposta em freqüência dos amplificadores

operacionais utilizados.

Inicialmente montou-se um protótipo utilizando-se apenas

componentes encontrados no mercado nacional na época (1981), eu

jos resultados obtidos foram equivalentes aos de amplif icadores

comerciais de alta qualidade como o ORTEC 4 50.

Em seguida foram implementados outros sistemas,para trans^

formar o protótipo num equipamento comercial, tais como ganho

. variável (5 a 1500), constante de tempo variável (1, 2 e 3 ps),

' seleção de polaridade na entrada, etc.

Essa versão final já testada, está em fase final de monta

gem e será parte integrante da cadeia profissional de espectro

metria nuclear, em fase de industrialização.

5.6. ANALIZADOR MULTICANAL

Milton Soares

, Este trabalho objetiva o desenvolvimento de um analizador

^ multicanal baseado nos microprocessadores 8080/85 da Intel e

no Conversor' Analógico Digital desenvolvido pelo DEIC.

Após um ano de pesquisas se dispõe de um protótipo do Ana

lizador com 1024 canais com capacidade de acúmulo de 1.048.576

contagens por canal. 0 sistema e controlado por um teclado ma

tricial de 20 posições, e dispõe de uma interface RS-23 2 para

tele-impressora, interface para minicassete para arquivo da es

pectros, um display em tempo real de 1024 pontos, isento de

cintilações, e um sistema do software, poderoso para controle

de todos os periféricos e manipulação do espectro no display.



i

92

Ainda por "software" são manipuladas 9 memórias para regiões de

interesse.

A idéia inicial do trabalho estava no método de interliga

ção da memória de dados .d 20 bits com o barramento do processa

dor que é de 8 bits. 'endo-se êxito total, evoluindo-se para

uma arquitetura de ' processadores, com um microprocessador rej>

ponsável pelo cor.role de todo o sistema, e mais dois processa

dores autóma*. , um para controle da aquisição e outro para o

display, t..">o concorrendo com o 8080/85 por meio de acesso d_i

reto ã r . --ria.

NJS planos para o futuro está a evolução deste protótipo

para um multicanal de 4096 canais, controlado por um terminal de

video, e com "software" implantado de alto nível que possibil^

te a realização de programas para análise de espectros. Este tra

balho está sendo iniciado e esta sendo estudado o novo ADC para

t*096 canais e as interfaces entre o "software" existente e um

pacote de "software" de alto nível.

5.7. FLUORÍMETRO DIGITAL

Hilton A. de Mello

Foram construídas, por solicitação da sede da CNEN, 10 uni.

dades do Fluorímetro Digital Modelo 5015, uma unidade utilizada

para a determinação do teor de urânio em amostras minerais, utó.

lizando o fenômeno de fluorescencia do urânio quando excitado

por radiação ultravioleta.

Essas unidades foram fabricadas sob patrocínio do Conselho

Nacional de Pesquisas.

5.8. MANUTENÇÃO CENTRAL E TESTE DE COMPONENTES, EQUIPAMENTOS E

SISTEMAS

Raul Carlos de A. Marino

5.8.1. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Teve continuidade a manutenção dos equipamentos pertencen

tes a todos os setores da CNEN dando assim o suporte básico as

pesquisas realizadas em 1982.
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Esta assistincia abrangeu, inclusive aparelhos de grande

porte como o reator Argonauta, equipamentos de raio X e espec

trômetro de massa. Foram reparados 28 5 equipamentos durante o

ano de 198 2.

5.8.2. TESTES DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS

\ Foram realizados testes de aceitação em todos os novos equi
x pamentos adquiridos pelo IEN e testes de funcionamento nos equi

pamentos produzidos na Divisão de Projetos do DEIC. No período

foram realizados 8 7 testes.

5.8.3. CALIBRAÇAO E AFERIÇÃO

Em 1982 foi concluída a instalação de uma sala especial pa

ra calibração e aferição, tendo sido adquirido um moderno sis_
v tema Fluke de aferição. Desta forma a Divisão está materialmen

te aparelhada para dar assistência técnica nesta área.

5 . 8 . 4 . TESTES MECÂNICOS E AMBIENTAIS

A Divisão de Manutenção está também se aparelhando para

atuar efetivamente na área de testes mecânicos e ambientais, e

realizar estudos de confiabilidade de instrumentação nuclear,

\ efetuando testes nos equipamentos produzidos pela Divisão de

Projetos; no 19 trimestre de 83 deverá ser recebida uma cabine

para testes ambientais, especialmente para testes de instrumen

tação modular, e cujo processo de importação foi iniciado em

1982.

5.8.5. PROJETOS LIGADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO

Alguns equipamentos que utilizavam baterias de difícil ob

tenção foram modificados substituindo-as por circuitos espe-

ciais utilizando diodos Zener, sendo exemplo específico as fon

tes feitas para o equipamento de Raio X do Departamento de Qu^

mica.
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5.9. INFRA-ESTRUTURA DE APOIO

Edson dos Santos

J
\

I

A Divisão de Apoio continuou a fornecer ao IEN toda a sua I

infra-estrutura para estocagem de componentes, desenho especia

lizado, fotografia, fabricação mecânica e todo processamento

químico das placas de circuitos impressos, inclusive com os ba

nhos de Ni, Au e Sn/Pb.

Foram implantados no Laboratório de Foto-Processamento o |

Sistema Riston, assim como um sistema de exposição ultra-viole

ta, ambos profissionais, necessários para introdução de furos I

metalizados.

Foi concluída a implantação do sistema de Silck-Screen pa I

ra gravação dos painéis dos equipamentos e impressão do posicLo •

namento dos componentes nos circuitos impressos.

Concluiu-se também um sistema completo de exaustão para ga |

ses corrosivos, essencial para o processo de metalização.Em fa

se de negociações na CACEX, está a compra de um sistema de tra I

tamento mecânico, também vital para o aludido processo.

Os setores de Oficina Mecânica, Desenho e Almoxarifado fo I

ram remodelados afim de oferecer uma maior produção. '

I
I
I
I
I
I
I
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H. T. Neves
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6.2. ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE UM BANHO DE OURO PARA APLICA

ÇAO EM CIRCUITO IMPRESSO.

Maria Antônia Z. da S. Costa, Monica Z. T. Pereira e

Antonio Geraldo

A deposição de ouro foi efetuada durante muito tem

po utilizando-se eletrolito alcalino a base de cianeto. Esse

tipo de banho, entretanto, possue limitações quando se deseja

depositar camadas com determinadas características, além do

difícil controle do cianeto livre que se hidrolisa facilmente.

V 0 emprego do banho alcalino para chapas de circuito

impresso, não e muito adequado, pois acarreta os seguintes pro

blemas:

1. ataque da resina que recobre o circuito, devido I temperatu

ra de operação e a alcalinidade da solução.

2. baixa resistência ao desgaste devido â maciez da camada de

ouro.

0 desenvolvimento de um eletrolito ácido para a dep£

sição de ouro foi muito propício i.o campo da eletrônica, pois

permitiu a obtenção de camadas mais grossas, duras, com maior

resistência ã corrosão e sem os incovenientes de banho alcali^

no.

As soluções para a deposição ácida de ouro podem ser

de três tipos:

a) liga

b) ouro puro

c) "strike"

Utilizamos no nosso trabalho os tipos a e c, sendo

que a diferença entre eles I o conteúdo de ouro, que no c é

mais baixo.

0 tipo a curo/liga ê um banho para ser operado a

pH 3-5 e temperatura ambiente. Os depósitos obtidos são bri

lhantes, nivelados e com espessura que varia entre 3-4ym em

um tempo de 10 minutos.
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Apesar de ser um banho que fornece resultados satis

fatórios, contêm agentes complexantes que estão sujeitos â oxi

dação, resultando na formação de produtos de decomposição que

permanecem oclusos na superfície do depósito, prejudicando as

suas características físicas.

Os efeitos adversos podem se manifestar por falta

de brilho, depósitos escuros e baixas condutividade e solda^i

lidade.

Sendo assim, determinados cuidados devem ser observa

dos quanto ao pH da solução, à filtração contínua da solução,

as condições do anodo etc...

Algumas modificações estão sendo escudadas para min_i

mizar estes problemas.

6.3. ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE UM BANHO DE ESTANHO ÁCIDO

BRILHANTE

Maria Antônia 1. da S. Costa, Moniea Z. T. Pereira e

Antonio Geraldo

C banho de estanho eletrolítico convencional produz

depósitos foscos sendo que este tipo de superfície I muito sus

ceptível a manchas e ã oxidação. Um meio de se obter camadas

brilhantes ê a de fazer um "reflow" após a deposição. 0 "r£

flow" é a fusão da camada em banho de óleo vegetal, a uma tem

peratura um pouco acima do ponto de fusão do metal depositado.

A superfície resultante é brilhante e com maior resistência à

oxidação. Existe, no entanto, uma limitação que é a espessura

da camada. Depósitos acima de 8um apresentam defeitos após o

"reflow".

Vários estudos têm sido efetuados com relação ao ba

nho de Sn icido. Jã não se utiliza com freqüência a técnica do

"reflow" para a obtenção de camadas brilhantes; existem aditjl

vos como, por exemplo o alcatrão de madeira "wood tar" que pro

duzem o mesmo resultado, porém o inconveniente de existência de

produtos oriundos da decomposição deste agente orgânico.

0 nosso estudo foi orientado para a obtenção de um
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tipo de banho simples de se operar e cujo agente abrilhantado

fosse mais estável.

Utilizamos, para isto, um composto que pode ser estp_

cado por aproximadamente 1 ano, produzindo depósitos com bri.

lho e duteis. Os testes de aceitação deste banho ainda não fo

ram concluidos.

6.1». ESTUDOS SOBRE 0 BANHO DE CROMO

Maria Antonia Z. da S. Costa, Monica Z. T. Pereira e

Antônio Geraldo

0" cromo é depositado a partir de soluções ácidas com

concentrações variáveis. 0 mais simples dos banhos contêm áci

do cromico e ácido sulfúrico na razão de 100:1.

i Os banhos mais diluidos são utilizados pare depósi^

tos duros e os mais concentrados, para fins decorativos.

As condições de brilho estão ligadas a temperatura

de solução e ã densidade de corrente.

0 nosso estudo sobre o banho de cromo consiste nos

seguintes itens:

a) obtenção de depósitos relativamente finos e pouco tensiona

dós.

b) obtenção de depósitos duros, resistentes ao atrito.

Os depósitos brilhantes são normalmente tensionados,

mas com o emprego de banhos mais concentrados e temperaturas

mais altas, obtem-se camadas menos tensionadas, porém, semi-

brilhantes.

Foram realizados testes para o item a, variando-se a

densidade de corrente, temperatura, tempo, mas a espessura do

depósito obtido não está compatível com o desejado.

Devido à falta de material e equipamento adequado,

para os testes, este estudo terá prosseguimento no próximo ano.
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6.5. ESTUDOS SOBRE O BANHO DE COBRE

Maria Antônia Z. da S. Costa, Monica Z. T, Pereira

Antonio Geraldo

Foram estudados dois tipos de banhos de cobre: £

lino e ácido, sendo que o ácido será empregado em circuito im

presso.

0 banho de cobre alcalino I a base de cianeto com um

pH 1C, sendo utilizado em peças visando a preparação da super

fície para receber outras camadas.

Para o banho de cobre ácido existem várias formula

ções a base de sulfato, fluoborato, nitrato, acetato etc... 0

nosso trabalho foi feito com o banho de sulfato de cobre, pois

é" um dos mais simples de se operar.

Desenvolvemos três tipos de banhos ácidos:

- Ácido I

- Ácido II

- Ácido III

0 banho I apresentou camadas com boa espessura, apro

ximadamente 5ym em 10 minutos de deposição, mas os aditivos em

pregados não são muito estáveis.

0 banho II proporciona camadas foscas, duteis, mas

a velocidade de deposição e menor do que a do banho I.

0 banho III fornece depósitos brilhantes, camadas

com bom nivelamento e é aparentemente mais estável do que o

banho I.

0 estudo do nivelamento destes banhos foi feito atra

vês da medida da rugosidade das camadas.

6.6. ANALISE QUÍMICA DO BANHO DA LIGA ESTANHO/CHUMBO UTILIZA

DO EM CIRCUITO IMPRESSO

% Maria Antônia Z. da S. Costa

Quando o banho da liga Sn/Pb começar a presentar de_

põsitos escuros, finos e problemas no "reflow", está na hora
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de ser analisado para a verificação dos teores dos seus consti^

tuintes principais.

Os métodos de análise empregados são os convencio

nais, podendo-se também, usar o Pb por espectrofotometria de

Absorção Atômica a .um A- 28 3,4my utilizando-se chama oxidante

de ar acetileno.

6.7. CONTROLE DO BANHO DE NÍQUEL UTILIZADO EM CIRCUITO IMPRE

SO E EM PEÇAS

Maria Antonia Z. da S. Costa

A qualidade e uniformidade de um deposito depende

das condições em que são produzidos.

Mantendo-se constante a composição do banho por iri

termédio da analise periódica dos seus constituintes prin^i

pais, podemos contar com resultados satisfatórios no produto

final.

Os métodos de analise empregados são os convencio

nais para a utilização em banho de níquel tipo Watts modifica

do.

6.8. FRATURA DE JUNTAS SOLDADAS DO AÇO NIOCOR-2

Sônia Maria Barçante da Veiga

0 aço Niocor 2, aço de alta resistência e baixa liga

(ARBL), pode ser uma alternativa brasileira para a fabricação

do vaso de contenção de reatores nucleares devido às suas ca

racterísticas de resistência mecânica e a corrosão.

Uma das propriedades mais importantes dos materiais

estruturais é a tenacidade a fratura, a qual é afetada pelas

operações de soldagem, principalmente na zona afetada pelo ca_

lor (ZAC), que é função do aporte térmico da soldagem.

Além disso, o metal do cordão de solda pode apreseri

tar características de fratura diferentes das do metal de ba

se, podendo comprometer a segurança de estruturas soldadas.

Este trabalho tem como objetivo estudar a tenacidade a
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fratura de juntas soldadas do aço nacional Niocor 2 produzidas

em condições industriais e de laboratório, comparando ambos os

resultados.

Para a. realização deste estudo, foram planejadas

três etapas: caracterização das microestruturas da ZAC e do

cordão de solda, influenciadas pelo aporte térmico; ensaios de

abertura crítica de trinca (COD) na temperatura ambiente e a

baixo da ambiente; análises fratográficas.

Estão concluídas as etapas acima para as juntas ^

dadas produzidas na indústria (CSN) e estão sendo preparadas

as juntas soldadas de laboratório para a complementação do e£

tudo.

6.9. TRANSFORMAÇÃO MARTENSÍTICA INDUZIDA POR HIDROGÊNIO NO

AÇO INOXIDÁVEL AISI 304

Teresa Cristina Velloso da Silva

A transformação martensítica deste tipo de aço é,

muitas vezes, indesejável, pois vem, geralmente acompanhada de

decréscimo na dutilidade e tenacidade, além de expansão volum£

trica.

Nos reatores do tipo PWR, constituem-se fontes de

hidrogênio a dissociação da água na interface aço inox/água,

reações de corrosão e decomposição radiólica da água. Nos rea

tores rápidos, o Hidrogênio pode advir da reação (n, p) em que

o próton emitido pode ser reduzido a Hidrogênio atômico.

Este estudo tem como objetivo examinar a influência

da hidrogenação catódica no aço inoxidável 304 eu. relação â

transformação martensítica e formação de trincas. Para isto o

material foicatodicamente carregado em diferentes condições,

que permitiram o aparecimento de martensitas induzidas por Hî

drogênio.

Como eletrólito foi utilizada uma solução IN HjSO^

acrescida de As^O-, As variáveis foram a densidade de corrente

e tempo de carregamento, além de adições crescentes de As2O^

ao eletrólito.
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Tentou-se uma análise qualitativa e quantitativa das

fases transformadas por microscopia ótica e por difração de

raios-X, mas os resultados não foram satisfatórios, devido â

geometria dos corpos de prova.

A análise das trincas foi realizada através de nú

croscopia eletrônica de varredura, incluindo medidas quantita

tivas da densidade superficial, comprimento das trincas, dis_

tância entre trincas paralelas e densidade superficial de in

tersecções de trincas.

Foram feitas observações das amostras, imediatamente

após a dopagem, a uma semana, a um mês e num tempo superior a

dois meses da dopagem, na tentativa de caracterizar trincas re

tardadas.

A profundidade das trincas i avaliada através

"sputtering" num equipamento de elétrons Auger, onde também

foi realizada uma análise espectrográfica qualitativa dos ele_

mentos presentes na superfície.

Serão feitos testes complementares e outra tentativa

de análise quantitativa das fases por difração de raios-X, en

corpo de prova de geometria diference.

6.10. CORROSÃO DE AÇOS INOXIDÁVEIS AUSTENÍTICOS E DE AÇOS DE

BAIXA LIGA PELO SÕDIO

Marise de Albuquerque Lima

0 principal problema encontrado no estudo da transf£

rincia da massa nos aços, quando expostos ao sódio líquido, é

o número de parâmetros que o processo envolve. A extensão dos

danos por corrosão depende de fatores relacionados com o SÓ

dio, como temperatura, pureza, fluxo, gradientes de temperatu

ra, posição no "loop" (efeito "downstream"), fatores relativos

ao aço, como composição química, estrutura, estado superfici

ai e ainda, fatores de cargas impostas, implicando em corrosão,

sob tensão.

Foi feita então uma revisão bibliográfica sobre os

problemas da corrosão pelo Sódio em aços inoxidáveis auste
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níticos, bem como em aços ferríticos de baixa liga, usados nos

circuitos de refrigeração de reatores rápidos, procurando estu

dá-los em função dos parâmetros mais importantes: Para o So

dio, a temperatura e o teor de Oxigênio; para o aço sua compo

sição e estrutura.

Verificou-se que nos "loops" que utilizam aços ferrT

ticos e austeníticos os elementos mais importantes na transfe

rincia de massa são os elementos intersticiais, particularmen

te o C&rbono. Nos "loops" monometálicos de aço inoxidáveis au£

tenítico, o Cromo, o Níquel e o Manganês são os elementos mais

importantes no processo de transferencia de massa, sendo a dis_

solução do Níquel a responsável pela formação Ue camadas super

ficiais de ferrita no aço inoxidável austenítico.

Constatou-se que embora muitos trabalhos tenham sido

desenvolvidos sobre corrosão e transporta de massa no sódio 1^

quido, o seu mecanismo e controle ainda não foram bem determi

nados.

6.11. INFLUÊNCIA DO TAMANHO DE GRÃO CRISTALINO NO ENVELHECIMEN

TO POR DEFORMAÇÃO DO AÇO INOXIDÁVEL AISI 304

Carlos Alfredo Lamyt Teresa Cristina V. da Silva, Paulo
I « *
1 Roberto Alves e Paulo Emtlio V. de Miranda

0 aço inoxidável 304, alem de apresentar resistência

i corrosão em meios oxidantes, possui excelentes propriedades

mecânicas. Por isso é amplamente utilizado na área nuclear, em

componentes que exigem condições de extrema segurança. Muitos

estudos são necessários para conhecer melhor as causas, efei

tos e condições em que ocorrem mudanças de suas propriedades.

0 envelhecimento é um dos fenômenos que pode alterar estas pro

priedades.

0 objetivo deste trabalho é estudar a influência do

tamanho de grão no envelhecimento estático sob carga do aço

inoxidável 304. Sabe-se que esta influência existe, tendo em

vista trabalhos preliminares desenvolvidos na COPPE/UFRJ.

Para a realização dos ensaios de envelhecimento sob
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carga a 2509C, temperatura adequada para estudo, foi construí

do um dispositivo especial adaptável à nossa máquina de en

saios (Instron, mod. TTDM).

Já foram realizados os ensaios preliminares para ob

tenção de curvas de referência, estando em andamento, atualrcen

te, os ensaios de envelhecimento propriamente ditos.

* COPPE/UFRJ

6.12. CARACTERIZAÇÃO DE FADIGA EM AÇOS PARA REATORES NUCLEARES

Marise de Albuquerque Lima

Elementos estruturais sujeitos ã ação simultânea de

J cargas térmicas e mecânicas variáveis são encontrados em vá

rios componentes industriais, particularmente, da área nucle_

ar. Nestes elementos, um campo não homogêneo de temperaturas

pode causar deformações que em muitos casos excedem as deforma

ções devidas às cargas mecânicas. A ciclagem térmica pode caja

sar o colapso progressivo de uma estrutura devido a chamada fa

diga térmica, fenômeno provável em componentes de reatores nu

cleares. As variações de temperatura que podem causar fadiga

no material não são necessariamente muito elevadas, podendo

ser tão pequenas quanto 1009C a 2009C.

Com o objetivo de desenvolver futuros trabalhos na

área de fadiga em materiais usados em reatores, foi feita uma

revisão bibliográfica do comportamento em fadiga desses materi

ais. Procurou-se focalizar, principalmente, o fenômeno de fa

diga térmica, ou fadiga oligocíclica, uma vez que o número de

ciclos térmicos previstos no curso de vida normal de um reator

nuclear, permite restringir o estudo sobre o comportamento do

material a este tipo de fenômeno.

Dentro deste enfoque, visualizaram-se os principais

tipos de solicitações a que estão sujeitos os componentes dos

reatores, quais sejam, fadiga em regime elástico, regime

"shakedown", regime de ciclagem plástica e regime "ratchetting".
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CLEARES

Luiz Fernando Passos Barreto

O domínio de temperaturas, no qual funcionam alguns

componentes de uma central nuclear é bastante extenso, princi.

palmente no caso de reatores rápidos, abrangendo, claramente,

dois regimes de comportamento de materiais: Um, de baixa temp£

ratura, onde os fenômenos de deformação e ruptura dependentes

do tempo podem ser desprezados no projeto; outro, quente, onde

estes fenômenos nlo podem ser ignorados.

Com o objetivo de orientar futuros trabalhos na área

de "creep" em materiais de reatores foi feita uma revisão b_i

bliográfica englobando os seguintes tópicos: Mecanismos contr£

ladores da deformação e da fratura por "creep", inclusive os

que atuam sob efeito da irradiação; mapas de deformação e de

fratura; comentários sobre normas de projeto de componentes nu

cleares que operam em altas temperaturas; indicação de materi

ais e componentes de reatores nucleares sujeitos ao "creep".

S.lk. CONTROLE DA QUALIDADE DE TUBOS DE ZIRCALOY

Benedito F. da Silva, Carlos Alfredo Lamy, Paulo Roberto

Alves

Objetivando economia e segurança nas instalações iri

dustriais, tanto no aspecto de material como no de pessoal, os

órgãos normativos tem se preocupado em estabelecer critérios

de Garantia da Qualidade destas instalações, e de uma forma e£

pecial, quando se trata de instalações nucleares.

Na área nuclear, um dos critérios mais importantes é

o do Controle da Qualidade dos materiais utilizados na fabrica

çlo dos componentes de reatores.

Visando a familiarização com "cladding" nas varetas

combustíveis de reatores do tipo PWR que estão sendo produz_i

dos e instalados no Brasil, e mais ainda, a capacitação técni

ca pessoal e material de realizar estes ensaios, estamos desen

volvendo um programa de trabalho de Controle da Qualidade de
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tubos de Zircaloy-t, através de ensaios destrutivos e não de£

trutivos.

As normas básicas utilizadas nos testes de aceitação

são as indicadas na publicação "Technical Report Series Ner.

17 3" que são em sua maioria da ASTM.

Utilizando os equipamentos de que dispomos, que não

são suficientes e, às vezes, não são os mais adequados para a

realização de todos os testes, foram executados os seguintes:

- Testes dimensionais;

- Testes de rugosidade superficial;

- Testes de tração na temperatura ambiente;

- Testes de tração a H009C.

Os tubos ensaiados não foram, efetivamente os de en

camisamento metálico das varetas combustíveis, mas os utiliza

dos como guias das barras de controle, que possuem diâmetro

maior. Para fim de treinamento, isto não tem importância.

6.15. TÉCNICA PARA ENSAIO RADIOGRÃFICO DE JUNTA SOLDADA TAM

PAO/TUBO DE VARETAS COMBUSTÍVEIS DE REATORES NUCLEARES

\ Cio tilde W. Ramos, Valdir Gante e Liomar M. Ribeiro

A radiografia industrial é um ensaio não destrutivo

atualmente utilizado para inspecionar as juntas soldadas tam

pão/tubo de varetas combustíveis de reatores nucleares. Este

ensaio, que possibilita o registro em filme das imagens das

descontinuidades presentes no material, será tanto mais repre_

sentativo quanto melhor for a resolução radiográfica, ou seja,

a definição dos eventos na radiografia. Esta e influenciada,

entre outras coisas, pela intensidade e distribuição da radi.

ação secundária e/ou espalhada, que podem produzir sobre as p£

lículas uma densidade ótica suplementar ou um "véu", acarretan

do perda de contraste e definição.

Para minimizar este efeito, nos casos de tubos de pa

redes finas e pequenos diâmetros, que inviabilizam a utiliza

ção de técnicas convencionais, devido ã dificuldade de coloca
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namente, recomenda-se a utilização de dispositivos equalizado

res de espessura (blocos de compensação) fabricados com o me£

mo material do tubo a ser ensaiado.

Visando a implantação desta técnica no Laboratório

de Ensaios não Destrutivos do IEN, foram feitos testes inici.

ais para definir a forma e dimensões dos blocos de compensa

ção, bem como as condições de teste.

Serão feitos blocos de compensação de: alumínio, pa

ra inspeção das soldas nas varetas combustíveis do novo elemen

to combustível do reator Argonauta do IEN; de aço inoxidável

30U para Controle da qualidade de soldas em tubos de inox 316,

utilizados em reatores rápidos; de Zircaloy para soldas em tu

bos utilizados no elemento combustível de reatores PWR.

6.16. MATERIAIS PARA REATORES RÁPIDOS

Achilles Astuto, Clemente Augusto S. Tanajura e Jaime

Folescu

Os materiais representam, muitas vezes, o ponto cru

ciai ou mesmo impeditivo da realização em projeto. Neste senti,

do, não podemos ignorar a importância reservada ao conhecimen

to dos materiais envolvidos numa tecnologia, como a nuclear,

particularmente, no caso dos reatores rápidos.

Muitos trabalhos têm sido publicados sobre os mater_i

ais utilizados em reatores rápidos. 0 objetivo deste trabalho

e revisão bibliográfica, fazer uma retrospectiva sobre a utiH

zação de materiais em reatores rápidos refrigerados a sódio,

dando atenção especial aos seguintes tópicos: descrição geral

do funcionamento dos principais reatores rápidos existentes ou

em projeto; levantamento dos materiais utilizados na fabrica

ção dos principais componentes destes reatores; problemas mais

graves encontrados, devidos as condições a que estiveram sub_

metidos durante operação e testes.

Este trabalho pode auxiliar na busca de referências

para futuras investigações sobre materiais para reatores ã
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dos refrigerados a sódio.

6-17. PROJETO E CONSTRUÇÃO DE UM DISPOSITIVO SIMPLES PARA EN

SAIOS DE RUPTURA POR "CREEP"

Clemente Augusto Souza Tanajura

Tendo em vista a importância do conhecimento do com

portamento de materiais sujeiros a altas temperaturas, demos

inicie ao estudo experimental do fenômeno de "creep" ou fluin

cia em materiais.

Para isto, foi projetado e construído um dispositivo

simples para ensaios de ruptura por fluincia no DEMA/IEN. 0

equipamento é bastante simples e apresenta várias limitações ,

tendo em vista o curto tempo de projeto e execução, além da

utilização, a máxima possível de material "sucata" disponível,

baixando o custo.

Neste trabalho estão apresentados detalhes do dispo

sitivo além de sugestões para sua implementação e conseqüente

melhoria de desempenho.

Foram realizados alguns testes em Alumínio e o disp£

sitivo apresentou resultados favoráveis.

6.18. DESENVOLVIMENTO DE UMA TÉCNICA EXPERIMENTAL PARA A MEDI_

DA DE DILUIÇÃO EM JUNTAS SOLDADAS

Claudemiro Bolfarini e Hélio Domingues Filho

Dentro do campo de atuação da soldagem na industria

nuclear freqüentemente se encontram problemas relacionados com

a união de materiais dissimilares. Quando essa união deve ser

realizada com um dos processos convencionais de solda elétrica

(MIG, TIG, arco submerso, eletrodos revestidos, etc), um dos

principais fatores a serem levados em consideração para o SLI

cesso da soldagem é a diluição.

A diluição representa a quantidade de material de ba

se que funde e mistura-se com o metal de adição para formar o

cordão de solda. Como os materiais de adição são projetados pa_

ra fornecer as propriedades desejadas à solda no estado bruto
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de fusão, mudanças na sua composição química além de um certo

l imi t e , causadas por uma excessiva diluição do metal de base,

podem comprometer o desempenho da junta soldada.

Dessa maneira, a diluição é um fator importante a ser leva

do em consideração numa soldagem, de maneira se obter as propriedades de

sejadas na junta soldada.

A bibliografia cita e define a diluição, porém não fornece

um método prático para a sua determinação. Sendo assim, esse trabalho t£

ve o objetivo de realizar un levantamento bibliográfico resumido sobre o

fenômeno, sua importância e, ao mesmo tempo, desenvolver un método prati

co de medi-la em soldas de topo, sem a necessidade de se recorrer a uma

microssonda eletrônica.

0 método desenvolvido consiste basicamente em me_

dir a situação geométrica da junta de solda, antes e depois

da soldagem. Sabendo-se i s so , pela anál ise metalogrãfica do

cordão de solda é possível calcular-se exatamente a quantida

de de material de base que participou no cordão de solda, o

que permite o cálculo da di lu ição.

0 método foi aplicado para pequenos corpos de pro

va através de análise química do cordão de solda e os resul

tados obtidos foram bastente s a t i s f a t ó r i o s . 0 próximo passo

será a aplicação do método em condições diferentes (corpos

de prova maiores, materiais diferentes) para ver i f ica r sua

confiabilidade e suas l imitações.

6.19. ENSAIOS ESPECIAIS DE SOLDABILIDADE

Erick Radeke Dauzacher

Este trabalho tem o objetivo de estudar os ensaios

especiais de soldabilidade e sua aplicação para avaliar o d£

sempenho dos aços estruturais.

Os ensaios a serem estudados serão os seguintes:

- Cranfield

- CTS

- Implant
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- Lehigh

- Tekken

- Vinkier

Esses ensaios são adequados para o estudo da susce£

tibilidade ao trincamento a frio, a quente e no reaquecimento

dos aços estruturais, durante a soldagem.

Cada ensaio será estudado isoladamente, analisando-

se suas aplicações, as normas pertinentes, a maneira de reali^

zá-los e interpretá-los.

Até o momento o trabalho realizou um levantamento b_i

bliográfico relativo aos ensaios Tekken e CTS. Simultaneamente

com a implantação desses ensaios no laboratório da Divisão de

Solda será realizado o levantamento bibliográfico relativo aos

outros testes.

6.20. ESTUDO DA INFLUENCIA DOS PARÂMETROS DE SOLDAGEM NA MICRO

ESTRUTURA E NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DE UM TUBO DE AÇO

INOXIDÁVEL SOLDADO PELO PROCESSO TIG

^ Marcelo de S. Q. Bittencourt

Este trabalho estuda a soldagem para selagem dos tu

bos de revestimento do combustível para reatores rápidos. São

tubos de aço inoxidável AISI 316 sem costura, de pequeno dia

metro e espessura, aos quais são soldados em suas extremidades

pinos de forma a que o tubo fique vedado. Estes tubos soldados

trabalham numa faixa de temperatura em torno de 6009C e estão

sujeitos, devido a variação de temperatura, a tensões cíclicas

e pressões decorrentes dos gases de fissão. Além disso ficam

submetidos a diversos efeitos devido a irradiação; for esses

motivos ressalta-se a importância do estudo dessa soldagem.

Até agora foram levantadas, através de li soldas,

os parâmetros para a avaliação da soldagem dos pinoi aos tu

bos, sendo feito uma larga gama de variações nos seguintes pa

râmetros: Corrente de solda, distância do eletrodo a peça, ve_

locidade de solda, n9 de voltas do tubo, distância do eletrodo

em relação a interface de contacto pino-tubo, tempo de solda.
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I

I

Isto em relação a dois tipos de pinos, afim de se avaliar o I

efeito de massa na soldagem dos tubos. Essas soldas feitas fo

ram examinadas visualmente e metalograficamente, afim de se d£ I

tectar possíveis defeitos e de se avaliar a penetração, a lar *

gura do cordão e as microestruturas obtidas.

De forma geral as soldas não apresentaram defeitos, I

com o processo TIG mostrando-se apto â realização do trabalho.

Detectou-se alguma inclusão de W nas soldas em que pela prox_i I

midade do eletrodo e mau posicionamento da peça no torno de ro

taçao, houve toque do eletrodo na peça. As correntes mais a_l

tas aliadas a distância de eletrodo muito pequenas ocasionaram

o afundamento superficial da solda e uma penetração excessiva

do cordão para os pinos do tipo vazado. Constatou-se que o pa_ I

râmetro de maior influência na obtenção de uma boa relação de

penetração e largura de cordão foi a distância do eletrodo â

peça, onde distâncias menores conseguem maiores penetrações

sem excesso na largura-

A microestrutura obtida ficou caracterizada por um |

crescimento colunar dendrítico a partir do metal base seguindo

a orientação dos grãos adjacentes a zona fundida, com o interi. I

or da solda com frentes de dendritas que cresceram com a or_i

entação paralela ao sentido de rotação do tubo. Houve apareci_ •

mento de ferrita 6 principalmente na região parcialmente fujn |

dida (interface metal fundido metal base) e em regiões inter

dendrítícas da zcna fundida. Estas regiões portanto devem ser I

observadas após o envelhecimento por serem propícias a precipi

tação da fase intermetãlica frágil. I

Definidas as soldas que apresentaram as melhores re •

lações de penetração-largura de cordão e melhor homogeneidade,

serão agora realizados ensaios de arrebentamento e tração a I

lenperatura ambiente e a 3009C (para se avaliar a solda sol.ie^

tada a temperatura mais elevada) caracterizando a resistência I

da p .:Ça soldada. '

Serã ainda feito um estudo da solda apôs envelheci

':.-.;ito a fim de se constatar a influência do aparecimento de

;,:óe a, que constara de tratamento térmico, durante lOOOhs nas
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temperaturas de 6509C, 7509C, 8509C e 9509C, das peças solda

das após o que serão examinadas metalograficamente e ensaiadas

em tração e arrebentamento.

6.21. INFLUÊNCIA DA MISTURA GASOSA E DA VELOCIDADE NO PROCESSO

DE CORTE A PLASMA

Jaime Folesc v. e Francisco Canindê Nunes

0 objetivo do trabalho foi realizar testes com a ma

quina de corte a plasma adquirida recentemente pela DISOL, de

maneira a se determinar oa parâmetros ideais de corte.

Estudou-se o efeito da velocidade de corte e da mi£

tura gasosa (argônio-hidroginio) no acabamento superficial, na

perda de massa e na microestrutura do material, para três es_

pessuras de chapa de aço inoxidável (4mm, 8mm e 19mm), uma cha

pa de aço ao carbono (8mm espessura) e uma chapa de alumínio

(12mm espessura).

Os resultados obtidos ate o momento mostraram que

existe uma relação ideal para a mistura gasosa, a qual não po

de ser alterada para fora de certos limites, se o objetivo for

manter a qualidade e a eficiência do corte. Alem disso, para

todas as espessuras e materiais, sempre se conseguiu excelente

qualidade de corte, com bom acabamento superficial, mínima per

da de massa e zona termicamente afetada muito pequena.

6.22. LEVANTAMENTO DAS ETAPAS NECESSÁRIAS AO DESENVOLVIMENTO DE

UM PROGRAMA DE TRABALHO PARA A SOLDAGEM DE TUBOS DE ZIR

^ CALOY

Claudemiro Bolfarini

0 projeto do novo elemento combustível do reator Ar

gonauta prevê a possível utilização de tubos de zircaloy para

o revestimento das pastilhas combustíveis de oxido de urânio.

Uma das etapas mais importantes na fabricação do ele

mento combustível é a vedação das extremidades dos tubos, ope_

ração realizada pelo processo de solda TIG.
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As soldas devem ser perfeitas para evitar que mate

rial radioativo vaze e entre em contato com o líquido refrige

rante durante irradiação no reator» o que seria de consequên

cias extremamente danosas. Para se atingir o nível de qualida

de exigido, ha a necessidade do desenvolvimento de um estudo

de otimização de parâmetros e procedimentos de soldagem, além

de um programa de controle da qualidade das soldas, de maneira

a se garantir total estanqueidade aos tubos.

Esse trabalho relaciona, com base na bibliografia,as

principais etapas a serem levadas em consideração no desenvo^

vimento de um programa de trabalho p^ra que a meta seja ating_i

da.

0 programa mais crítico é o desenvolvimento de uma

campanula d-3 atmosfera inerte, necessária para a soldagem de

zircaloy e inexistente no IEN.

Quanto ao desenvolvimento do trabalho de soldagem,de_

verão ser determinadas as condições ideais.para:

- a selagem do pino;

- a soldagem do pino ao tubo;

- a selagem do canal de pressurização do pino.

6.23. MICROESTRUTURA NA REGIÃO DA SOLDA DE UM TUBO DE ZIRCALOY

•• 4 SOLDADO PELO PROCESSO TIG

«£ Claudemiro Bolfarini e Hélio Uomingues Filho

Após a realização de um levantamento bibliográfico

sobre a dependincia das propriedades mecânicas do zircaloy-4

em relação a sua microestrutura, realizaram-se testes de sô l

dagem para verificar as alterações microestruturais que o mat£

rial sofre durante uma operação dessa natureza.

Através de mudanças de fase é possível também influ

enciar, de maneira semelhante ao que acontece nos aços, as pro

priedades do zircaloy. Isso significa que o calor produzido du

rante a soldagem, provocando mudanças de fase e aumentando o

tamanho de grão original, ira influir decisivamente na microe£
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trutura resultante e consequentemente nas propriedades mecâni

cas. Essa microestrutura resultante em cada ponto da região de

solda será função da temperatura maxima atingida e da velocida

de de resfriamento, o que é função direta dos parâmetros de

soldagem utilizados e das condições de extração de calor do

sistema.

Os testes realizados con stiram na alteração dos pa

râmetros de soldagem e do projeto do pino de selagem, de manei

ra a se poder avaliar o efeito dessas variáveis na microestru

tura da zona afetada pelo calor.

Para a realização das soldas utilizou-se o processo

TIG equipado com uma campanula de atmosfera inerte, própria pa

ra a soldagem de zircaloy.

Os resultados mostraram que a microestrutura se alte_

ra profundamente na zona termicamente afetada. Em relação â

original, as microestruturas obtidas tendem a deteriorar as

propriedades mecânicas e a resistência à corrosão. Dos resulta_

dos obtidos pode-se dizer que as melhores microestruturas obt_i

das (ou as que menos pioram c.s propriedades) estão relaciona

das com os procedimentos que utilizaram menor aporte de calor

e com o pino que apresentava maior massa. Isto porque a maior

massa do pino e o menor aporte de calor contribuem para diminu

ir os níveis de tamperatura e aumentar a velocidade de resfria_

mento, o que se traduz numa diminuição da extensão da zona ter

micamente afetada e num menor crescimento de grão.

Os próximos trabalhos a serem desenvolvidos concen

trarão esforços na melhoria da microestrutura, modificando-se

o procedimento de soldagem de maneira a diminuir os níveis de

temperatura e aumentar a velocidade de resfriamento na zona

termicamente afetada.

* Trabalho apresentado no VIII Encontro Nacional de Tecnologia

da Soldagem.

6.24. PROJETO E CONSTRUÇÃO DE UMA CAMPANULA DE ATMOSFERA INER

TE PARA A SOLDAGEM DE TUBOS DE ZIRCALOY

Claudemiro Bolfarini e Hélio Domingues Filho
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A baixa seção de choque para a absorção de neutrons

térmicos juntamente com excelente resistência â corrosão, re

sistincia mecânica relativamente boa até temperaturas moderada

mente altas e alto grau de estabilidade sob irradiação fizeram

do zircaloy um excelente material para ser utilizado como re

vestimento de combustível em reatores nucleares refrigerados a

água.

Como o zircaloy absorve rapidamente o oxigênio e o

nitrogênio do ar a altas temperaturas, o que deteriora as pro

priedades mecânicas e a resistência ã corrosão, na indústria

nuclear exige-se que todas as partes da peça que sofrem aque_

cimento durante a soldagem fiquem imersas dentro de uma campa

nula preenchida com um gás inerte de alta pureza.

Com o objetivo de se ganhar competência nessa impor

tante tecnologia que é a soldagem de tubos de zircaloy, a Divi

são de solda do IEN vem desenvolvendo o projeto de uma campânu

Ia de atmosfera inerte, a qual será acoplada ã máquina de sol̂

da TIG existente no laboratório.

0 projeto da campanula visa principalmente a simpH

cidade, de maneira a diminuir os custos de fabricação e de ma

nutenção, já que os recursos financeiros sao escassos.

0 projeto já está pronto e tem as seguintes prineí

pais características:

- construção em aço inoxidável;

- possibilidade de soldar tubos com até 15mm de diâmetro exter

no;

- vedação para vácuo até 10 mm Hg;

- válvula de admissão de gás operadas manualmente;

- possibilidade de posicionar o conjunto do eletrodo tanto pa

ralelamente quanto perpendicularmente em relação ao eixo lon

gitudinal do tubo;

- possibilidade de afastar ou aproximar a ponta do eletrodo em

relação a peça com precisão de décimo de milímetro.

Apôs a usinagem das peças e montagem do conjunto,
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realizar-se-á alguns testes em soldas reais para a avaliação

do funcionamento do equipamento.

6.25. SOLDAGEM DE TUBOS DE ZIRCALOY PARA APLICAÇÃO EM REATORES

NUCLEARES

Claudemiro Bolfarini e Hélio Domingues Filho

A
Este trabalho realizou um extenso levantamento bibli

ogrãfico relativo às propriedades do zircaloy e sua soldabili_

dade, com vistas à aplicação na indústria nuclear. Os princi

pais tópicos relacionam-se principalmente com as juntas de sol.

da, os procedimentos utilizados, as exigências de projeto e de

controle da qualidade e, finalmente, as microestruturas e pro

priedades possíveis de serem obtidas na soldagem.

Paralelamente estão mostrados os resultados prelinú

nares obtidos na soldagem de tubos de zircaloy-4 oriundos, da

Argentina e próprios ao projeto do elemento combustível do rea

tor Argonauta. Esses testes foram realizados no CDTN-Nuclebrás,

tendo-se inclusive soldado um tubo com pastilhas de U~0g no

seu interior. Utilizou-se o processo TIG para a realização das

soldas.

Os resultados mostraram que o tubo de zircnloy-4 re_

cebido da Argentina tem boa soldabilidade, apesar de não se

ter conseguido a otimização dos parâmetros de soldagem, já que

a quantidade de material disponível para testes era muito p£

quena. De qualquer maneira, os valores obtidos para a penetra

ção da solda pino-tubo e para a selagem do canal de pressuriza

ção foram adequados. Apenas a microestrutura obtida não foi a

ideal, já que houve um crescimento de grão excessivo e a zona

termicamente afetada ficou relativamente extensa.

Os próximos trabclhos deverão concentrar esforços na

melhoria da microestrutura' e na otimização dos parâmetros de

soldagem.
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6.26. SOLDAGEM DE UMA VARETA COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADA EM

TESTES DE INTERAÇÃO PASTILHA-TUBO

Claudemiro Bolfarini e Hélio Domingues Filho

O Departamento de Reatores do IEN planeja a substi.

tuição dos atuais elementos combustíveis do reator Argonauta.

Uma das possibilidades é encapsular as pastilhas de oxido de

urânio desenvolvidas no IEN dentro de tubos de zircaloy. Para

verificar a interação entre os tubos e as pastilhas o DERE so

licitou à Divisão de Solda do IEN a soldagem de um tubo de zir

caloy contendo no seu interior as pastilhas.

A soldagem foi realizada através do processo TIG £

quipado com uma campanula de atmosfera inerte.

0 interior, do tubo foi preenchido com gãs hélio, a

uma pressão de aproximadamente 1,5 atm.

Da análise metalogrãfica das soldas conclui-se que

a penetração atingiu o nível desejado e a microestrutura, ape

sar de ainda não ser a ideal, satisfaz as condições de traba

lho encontradas em um reator de pesquisa.

6.27. SOLDAGEM DE UMA VARETA COMBUSTÍVEL DE ZIRCALOY-4 PARA

TESTES DE IRRADIAÇÃO

Claudemiro Bolfarini

Este trabalho descreve o procedimento de soldagem e

os resultadob obtidos na fabricação de uma vareta combustível

de zircaloy, a qual serã utilizada para testes de irradiação

pelo Departamento de Reatores do IEN.

A vareta combustível é constituida de um tubo de zir

caloy-4 contendo pastilhas de oxido de urânio no seu interior,

e vedado nas extremidades por dois pinos soldados. 0 interior

da vareta é preenchido com hélio a uma pressão de 'aproximada

mente 1,5 atm.

As soldas dos pinos nas extremidades do tubo foram

realizadas com o processo TIG equipado com uma campanula de

atmosfera inerte.
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Com base em testes anteriores, para a realização de£

se trabalho foi alterado o projeto do pino e os parâmetros de

soldagem, numa tentativa de se melhorar a qualidade da solda.

Das soldas pode-se dizer que ficaram aparentemente

boas, já que nlo foi possível realizar todos os testes de con

trole da qualidade das mesmas.

0 ensaio de raio-X não foi realizado porque nem o

IEN e nem o CDTN contam com um bloco compensador de zircaloy

para as dimensões do tubo soldado e o ensaio de detecção de fu

ga gasosa não foi realizado porque o IEN não conta com tal £

quipamento.

A microestrutura, com as alterações adotadas no pro

jeto do pino nos parâmetros de soldagem, melhorou bastante em

relação aos testes anteriores e pode ser considerado satisfatõ

rio para as exigências de um reator de pesquisa.

6.28. ANALISE DA MICROESTRUTURA DO ZIRCALOY 4 SOB FORMA DE TU

BO (PROCEDÊNCIA ARGENTINA)

Sylvia D. Barone, Ennio G. de Andrade e Jorge C. Gaio

0 tubo de Zircaloy 4 foi analisado metalograficamen

te no estado recebido e apôs ter sido submetido a tratamento

em estufa â temperatura de 1209C durante 28 dias. 0 tratamen

to foi realizado no tubo contendo pastilhas sinterizadas de

UOj/grafite em atmosfera de gás hélio e teve por objetivo veri

ficar o efeito da interação pastilha/tubo sob as condições do

tratamento realizado.

Para tanto as amostras foram atacadas quimicamente

visando a observação d^ microestrutura e verificação da preseii

ça de hidretos. A análise realizada mostrou não ter havido ata

que ã superfície interna do tubo: tanto no exame visual como

metalográfico não foi observada diferença no material após tra

tamentc com relação ao material no estado recebido, a morfolo

gia e dansidade de hidretos precipitados também não mostrou

ter sofrido alteração pelo tratamento realizado. Medidas quan

titativas de hidretos, realizadas de acordo com recomendação
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da Saridvik, registraram o valor Fn= 0,328 antes do tratamen

to e F = 0,303 após, estando esses valores abaixo do máximo

permissível (Fn=0,4). A extremidade do tubo soldada ao tarn
ti

pao terminal apresentou estrutura de Widmanstatten e varia

çio de tamanho de grão. A baixa velocidade de resfriamento

favorece a formação da estrutura de Widmanstatten, enquantc

que ã velocidade elevada corresponde estrutura martensítica,

observada na extremidade do tampão.

6.29. AVALIAÇÃO DA SUSCEPTIBILIDADE Ã CORROSÃO INTERCRISTALINA

NA LIGA A BASE DE NÍQUEL INCONEL 718

Sylvia D. Barone, Rosilda Maria G, de Lima e Jorge A.

Coutinho

0 trabalho teve por objetivo o estudo do comporta

mento do Inconel 718 quanto a resistência a corrosão inter

cristalina no estado recebido e em 2 (duas) condições de

tratamento térmico de envelhecimento A e B.

Os testes seguiram as recomendações das Normas ASTM

G-28 e DIN 50.914 (Teste de Strauss). Verificou-se que para

o Inconel 718 no estado recebido a perda de peso aumenxa de

forma linear ã medida que o tempo de exposição em solução de

H2S04/Fe2(S04)3 aumenta. A taxa de corrosão, apôs diminui

ção acentuada ate 24 horas de exposição, mantem-se aproxima

damente constante ate 120 horas (grafico em anexo). A perda

de peso registrada é devida não apenas ao ataque aos contor

nos de grão, mas também aos precipitados maiores que acom

panham o sentido da laminação. Após 120 horas de exposição

observa-se corrosão generalizada no Inconel 718 no estado

recebido, ocorrendo o mesmo no material sensitizado apôs 24

horas na solução do teste. 0 Inconel 718 tratado termicamen

te nas condições A e B, mostrou para 1 hora de exposição ma

ior perda de peso para B, mas apôs 4 horas verificou-se uma

inversão, passando a ser maior a perda de peso para A: há

trabalhos publicados que constataram a existência de uma fa

se intermetálica rica em Cr e que se precipita nos contornos



de grão juntamente com os carbonetos, mas tendo cinética de

precipitação mais lenta. A corrosão intercristalina se daria

por dissolução da matriz devido ao empobrecimento em Cr nas

regiões adjacentes aos contornos de grão.

Fig. 1 - Montagem do Sictema utilizado nos testes de Corro

são intercristalina, constando de Circulador Termostatico

HAAKE, Condensadores Graham e agitadores magnéticos JK.
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Gráfico 1 -

Perda de peso por unidade de área em função do tempo de expos_i

ção.
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Gráfico 2 -

Variação da taxa de corrosão em função do tempo de exposição.
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6.30. COMPORTAMENTO AN0DICO DO AÇO FERRÍTICO AISI 4 30 EM SOLU

COES AQUOSAS CONTENDO ÍONS CLORETO OU IONS SULFATO

Mauro Z. Sebrão, Manoel de Castro

Foi estudada a cinética de dissolução de aço inoxidá

vel AISI 430, na presença de Ions cloreto e sulfato, em função

da concentração dos íons, da variação do valor do pH e da velo

cidade de rotação do eletrodo de trabalho. Usou-se o método ex

perimental da polarização anódica potenciostática em meios

NaCl e Na^SOj, ã temperatura ambiente. Foram realizadas análî

ses por espectrofotometria de absorção atômica e espectrosco

pia de Elétrons Auger com o objetivo de auxiliar a interpreta

ção dos resultados obtidos pelo método de polarização potency

ostática.

Fará valores de pH= 2, ficou caracterizado o efeito

dp ion cloreto sobre o inicio de pite, cujo potencial crítico

é influenciado pela rotação do eletrodo de trabalho e pelo tem

po de permanência em cada potencial aplicado. Em soluções de

sulfato ocorrem 2 (duas) passivações: uma relativa ao Fe e ou

tra ao Cr. Em solução Cl observa-se apenas a passivação do

Cr. Para todos os valores de pH ensaiados em meios SOT, a velo

cidade de rotação do eletrodo pouco influiu na passivação se

cundária, embora tenha provocado um aumento da taxa de dissolva

ção do aço inoxidável. Verificou-se também que os produtos de

corrosão formados em presença de ions SOT geraram um aumento

do pH na dupla camada e/ou no interior dos pites.

6.31. TESTES DE ACEITAÇÃO DE TUBO DE ZIRCALOY 4 UTILIZADOS NA

FEC/NUCLEBRAS

Sylvia D. Barone, Regina Maria M. Santos e Isabel Crieti_

na Fernandes

Foram realizados os testes de aceitação no referente

â analise da microestrutura do Zircaloy 4.

Os tubos analisados corresponderam a:

- Vareta combustível de Angra I;
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- Vareta combustível de Angra II;

- Tubos guia de Angra I e II.

Os materiais mostraram estrutura deformada, evidenci

ando não terem sido submetido a tratamento térmico após pro

cesso de extrusão aplicado na fabricação dos tubos. Medidas

quantitativas de hidretos precipitados revelaram valores não

superiores ao máximo permitido sendo este F = 0,U de acordo

com Sandvik Universal Tube.

Os testes de aceitação incluem também os testes de

corrosão em Autoclave, trabalho que prosseguirá no período de

1983.

6.32. ESTUDO REALIZADO EM PINÇA PERTENCENTE A APARELHO UTILIZA

DO PARA DETERMINAÇÃO DA FORÇA DE ATRITO DE PELÍCULA LU

BRIFICANTE EM MEIO Ô*LEO

Sylvia D. Barone, Ennio G, de Andrade e Jorge A.Coutinho

Este trabalho tem como objetivo o levantamento dos

parâmetros necessários a fabricação de uma peça permanente a

um aparelho utilizado na determinação do limite da força de

atrito da película lubrificante sobre as bilhas em meio óleo

(Four Balls Test) funcionando a peça como pinça na sustentação

de uma das bilhas. A análise química do material foi feita pe_

Ia DIAPQ/DQUI e o levantamento das dimensões da peça em proje

tor de perfil pela DIVEN/DEMA. Foi determinado o processo de

fabricação por meio do exame macro e micrografico assim como

os tratamentos térmicos mais indicados a serem realizados tan

to no vergalhão original como na peça acabada.

6.33. HIDRETAÇÍO EM TUBO DE ZIRCALOY 4 POR MEIO DE POLARIZAÇÃO

CATÔ"DICA EM MEIO ÁCIDO SULFÜRICO

Sylvia D. Barone, Regina Maria M. Santos e Isabel Cristi

na Fernandes

Zircaloy 4 sob forma de tubo foi submetido a hidreta

ção em cuba eletrolítica em meio HjSO^ â temperatura ambiente
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e a 809C. O princípio se baseia na reação catódica que ocorre

junto ã superfície do catodo em meio ãcido e sob polarização

sendo esta:

H + + * = Hads

2Hads = H2

A taxa em que ocorre a 2a etapa da reação pode ser

reduzida com a adição de ASjO-, que inibe a formação de H_ ha

vendo, portanto, mais hidrogênio sob forma de átomo adsorvido

na superfície do Zircaloy. Os testes foram realizados a concen

trações de H^SO^ de 0,05M a 0,5M não tendo sido observada va

riação no fator F para as diferentes condições empregadas tan

to de concentração como de temperatura.

6.34. CORROSÃO SOB TENSÃO EM INCONEL 718 E AÇO INOXIDÁVEL AISI

316

^ Sylvia D. Barone e Rosilda Maria G. de Lima

Foram estudadas amostras em forma de U para deternú

nação do comportamento quanto ã corrosão-sob-tensão. Os corpos

de prova foram confeccionados de acordo com a fórmula abaixo,

estando o desenho esquematico em anexo:

6_ 12.S (2 R+h)

(L+R) (8 R+h) h.E

hí + R JL • L? + H R2 + 2 R.L;
^ 9 u
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Grafico 3 -

Corpos de prova utilizados nos ensaios de corrosão sob tensão

ã temperatura ambiente.

sendo o ângulo de desvio da parte reta resultante da ter jao

aplicada ã chapa por meio do parafuso.

S= tensão aplicada

E= módulo da elasticidade; h= espessura

L= comprimento da parte reta

Vários corpos de prova de ambos os materiais foram

testados a temperatura ambiente e em meio Cl de concentração

90 ppm (0,148 g/l) e 18.200 ppm (30 g/l), com borbulhamento

constante de Oj» e medidas periódicas de potencial de eletrodo

com referência ao eletrodo de calomelano saturado. As amostras

eram retiradas apôs o período determinado (30 em 30 dias) e
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examinadas em microscópio õtico para verificação dé-trincas (au

mento 50X). Nas condições de teste não foram observadas trin

cas. 0 trabalho continuara no proximo período aplicando tempe_

ratura elevada.

6.35. DETERMINAÇÃO DE POTENCIAL DE PITE DO INCONEL 718

Sylvia D. Baroney Mareia F. de Oliveira e Jorge C. Gaio

Este trabalho tem por objetivo estudar o comportamen

to do Inconel 718 em soluções de NaCl (0,001; 0,01M) e de

Na^SO^ (0,01; 0,1; 0,5M) a temperatura ambiente e na ausência

de oxigênio.

0 comportamento deste material nestes meios está sen

do avaliado levantando-se curvas de polarização anodica e cur

vas Potencial versus Tempo utilizando-se respectivamente técni.

cas semipotenciostãticas e potenciostaticas e através de ob

servações das superfícies dos corpos de prova para verificação

da densidade e profundidade de pite por microscopia ótica e

eletrônica de varredura.

Os resultados ate agora obtidos mostram que pites so

mente ocorrem no Inconel 718 em solução de NaCl 0,0lM a poten

ciais superiores a + 90 9 mVecs. 0 trabalho prosseguirá no pró

ximo período, estando atualmente em início.
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7.2. SEPARAÇÃO ISOTÕPICA DO URÂNIO POR PROCESSOS QUÍMICOS

7.2.1. SISTEMA SOLIDO - LÍQUIDO

7.2.1.1. REDUÇÃO DE SOLUÇÕES DE CLORETO DE URANILA COM AMÁLGA-

MA LÍQUIDO DE ZINCO

C.T. Lanza, C.M.C. Coutinho e J.S. Rodrigues Filho

O objetivo do trabalho foi realizar um estudo sobre o mê

todo de redução com amálgama líquido de zinco e comparar com o

método do redutor Jones, já em rotina na DICOB.

Foi especialmente projetada e construída uma célula ele-

trolítica, com agitação magnética de catodo, para preparar o

amálgama líquido de zinco.

0 referido método consistiu em transferir 2/3 do volume

do amálgama a ser utilizado para um becher. Adicionar uma alí-

quota da solução a ser analisada e acertar a acidez entre 6 e

8 N. Agitar até redução total (aproximadamente 5 minutos).Trans_

ferir o conteúdo do becher para um separador construído em acrí

lico, Fig. 7.2.1.1., que já deve conter o volume restante do

amálgama. Verter a solução reduzida pelo orifício do separador,

recolhendo num kitasato. Aerar e titular com solução padrão de

dicromato de potássio.

60
15

20
60°

40 J
ESC. 1:10/REDUZIDA DE 2 0 %

Fig. 7.2.1.1. Separador - o nível do volume total do amálgama

deve estar, logo abaixo do orifício de saída da

solução reduzida.
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As análises quantitativas das soluções de cloreto de ura

nila - UO2CI2 - nos forneceram os seguintes resultados:

Tabela 7.2.1.1.1.

Solução Concentração Molar !Jedia d ° S

* * Resultados

1 1,805 1,805 1,810 - 1,807

2 0,220 0,225 0,235 0,220 0,225

3 0,390 0,385 0,385 0,385 0,386

Comparando-se os resultados obtidos com análises feitas

pelo redutor Jones, obtivemos:

Tabela 7.2.1.1.2.

c T ~ Concentração Molar ~ ,„ .
Solução ^ * Desvio (%)

Amálgama Liquido Redutor Jones

1,81 0,2

0,226 0,4

0,375 2,9

- Observamos pela tabela 7.2.1.1.1. que os resultados fo

ram reprodutiveis, indicando uma boa precisão do método.

- Na tabela 7.2.1.1.2. verificamos que os resultados fo-

ram próximos aos obtidos pelo redutor Jones.

- 0 volume final da solução a ser titulada fica, pelo

amálgama liquido, em torno de 150 ml e, pelo redutor Jones, em

torno de 250 ml. Para soluções de baixas concentrações ocorre

então maior imprecisão na determinação quantitativa, pelo mét£

do do redutor Jones.

Concluiu-se que ê possível utilizar-se o método do amál-

gama líquido de zinco como uma alternativa de redutor na deter

minação de urânio em soluções clorídricas.

1

2

3

Conclusões

1

0

0

*

,807

,225

,386
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7.2.2. SISTEMAS MAGNÉTICO E O*TICO

7.2.2.1. SEPARAÇÃO ISOTÔPICA DO URÂNIO POR GRADIENTE DE CAMPO

MAGNÉTICO E LUZ VISÍVEL ATUANDO EM MEIO LÍQUIDO

• O.N. Borges

A liceratura nos mostra que a uranila excitada pode assu

mir os estados "singlet" e "triplet", tendo portanto proprieda

des magnéticas diferentes. Em meio aquoso, sem complexante or-

gânico (para dificultar a dismutação), a uranila, pela ação da

luz, sofre redução e vai a U(V), que é um radical-íon que pode

assumir os estados "doublet" e "quartet", que têm também pro-

priedades magnéticas diferentes. Devido as constantes de velo-

cidade diferentes entre o urânio 23 5 e 238 na redução da uran_i
2 +

Ia excitada, e na oxidaçao do U(V) a U0? , teremos assim uma

probabilidade de formação de um gradiente isotópico, na solu

ção aquosa, submetida a um gradiente de campo magnético, e con

seqüente extração adequada.
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7.2.2.2. FOTOQUÍMICA DO URÂNIO

O.N. Borges

A literatura nos mostra que existe o efeito magnético em

reações químicas envolvendo pares de radicais, baseado nas in-

terações hiperfinas. Assim são possíveis as fotoreduções visan

do a separação isotópica, baseadas nas" constantes de velocida-

des diferentes entre os isotopos.
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7.2.3. TROCA IÔNICA

7.2.3.1. SISTEMA DE SIMULAÇÃO DE UMA COLUNA DE TROCA IÔNICA

PARA SEPARAÇÃO ISOTÔPICA

. P.P. Pessoa e J.S. Rodrigues Filho

Ha dois principais métodos de uso de uma coluna de troca

iônica, para separação isotópica, dependendo do tipo de resina

que contém.

0 primeiro deles, quando a resina for catiônica, consis-

te no enchimento da coluna por um agente redutor, e em seguida

adição do U(VI) até formar uma zona de absorção de tamanho

apropriado, quando então procedemos a eluição com agente oxi-

dante.

No outro e mais conveniente método utiliza-se resina aniô

nica e no enchimento da coluna usa-se agente oxidante, adicio-

nando- se em seguida uma solução de U(IV) em quantidade sufici^

ente para formação de uma zona de absorção do tamanho desejado

após o que procedemos à eluição do U(VI) preso na coluna com

um agente redutor apropriado.

0 nosso estudo se propõe a reproduzir o movimento do ura

nio na zona de absorção.

Para tal usamos, primeiramente, uma coleção de bécheres,

cada um com uma certa quantidade de resina aniônica funcionan-

do como um prato teórico de uma coluna (Sistema I).

Inicialmente, temos um numero "n" de bécheres com a resjl

na aniônica carregada com U(VI). A seguir colocamos em contato

com a resina do primeiro bécher uma solução de U(IV) em quan^i

dade equimolecular com o U(VI), agitamos e filtramos a solução

separando-a da resina e repetimos as mesmas operações com os

bécheres seguintes até chegarmos ao último. Então reduzimos o

urânio, levemente enriquecido e contido no primeiro bécher, a

U(IV) separando-o da resina, ao mesmo tempo que oxidamos o ura

nio da solução separada do ultimo bécher, prendendo o U(VI) re-

sultante na resina do primeiro bécher e colocando-o em último

lugar. Retorna-se assim a um sistema semelhante ao de partida,
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sendo que com um gradiente de enriquecimento entre os diversos

bécheres. Considerando a reação de troca isotopica:

235U(IV) + 238U(VI) » 238U(IV) + 235U(VI)

solução resina solução resina

cuja constante de equilíbrio é igual a a.

Fazendo-se 8 = va e repetindo o processo várias vezes,

aumentamos gradativamente o gradiente da concentração isotõpi-

ca, chegando a um equilíbrio quando a concentração isotopica

de cada bécher se igualar a $2 vezes a do beguinte. Assim obte

mos um enriquecimento de B3 para o primeiro bicher e um empo-

brecimento de 6~n para o último bécher. 0 inconveniente deste

processo é que há uma remisturação muito grande. Para se evi

tar isto, contruimos um esquema (Sistema II), cujo resultado

final é equivalente, mas evita a remisturação efetuada no pro-

cesso anterior.

Parte-se, primeiramente, de uma mesma quantidade de

U(IV) em solução e de U(VI) preso na resina aniõnica, contatan

do-se ambas as fases, apôs o que as separamos, ficando com uma

razão isotopica de ROB~ na solução de U(IV) e uma quantida-

de de U(VI) com razão isotopica de RQ8 presa na resina, sen-

do Ro a razão molar isotopica inicial.

Repete-se essa operação, eluindo-se o urânio da resina

por meio de uma redução a U(IV). A solução de U(IV) assim obtî

da é posta em contato com a resina carregada de U(VI) do bl-

cher seguinte, resultando uma solução de U(IV) de razão molar

isotopica Ro e o U(VI) fixo na resina como a razão molar

RO6
2.

Prosseguindo de modo idêntico com o urânio de novas con-

centrações isotõpicas repetidamente, obtemos uma configuração

semelhante ao do Sistema I, com a diferença de que neste caso

teremos bem menos operações.

Para os cálculos das razões molares isotõpicas desses

dois sistemas descritos anteriormente, usamos inicialmente a

equação de troca iônica:

a = 62 = Ry/Rx (D
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onde Ry e Rx são respectivamente Í»^ razões isotõpicas da

fração enriquecida e empobrecida, a a constante de equilíbrio

da reação de troca isotõpica e & sua raiz quadrada.

A outra equação utilizada baseada na conservação de mas-

sa e na consideração de que a passagem do isótopo menos pesado

de uma fase a outra é mínima, podemos ter a seguinte aproxima-

ção:

Rx^y = ^x^y ^ 2)

onde R., e Rv são razões isotópicas antes de ocorrer a contay x • —
tação, enquanto que Ry e Rx são razões isotõpicas após a

contatação.

Fazendo: R^ s ^ y e ^ ._ ̂ x ( 3 ) >

transformamos a equação (1) em:
y

a qual simplificando:
y - x = 2 (4).

Procedendo de modo similar para a equação (2) temos:

R o0
y RO3

X = RO6
X' Ro6

yf

que simplificada se reduz a:

y + x = yf + x1 (5)

Obtemos assim um sistema de duas equações para o cálculo

da razão isotõpica das fases enriquecida e empobrecida apôs ca

da contatação, sabendo de antemão as razões das fases a serem

contatadas. Tal sistema e:

y - x = 2
(6)

y + x = yf + x1

Apôs resolvermos este sistema achamos as razões isotópi-

cas usando as equações (3). Resolveremos as equações para os

dois sistemas separadamente.
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I

a) Sistema I

Definiremos as variáveis utilizadas para o nosso cálculo •
vi,j e xi,j que representam respectivamente o expoente para

cálculo da razão isotopica da fração enriquecida e empobrecida. •

0 segundo indicf representa o número do bécher e o primeiro e •

representativo do número de passagens pelo bécher.

Na primeira passagem temos a fase aquosa contatando com I

a fase solida em forma de resina dos vários bécheres, com o me^

mo enriquecimento (Ro), da equação (6): I

- 1 x n = -1

1 3_
' 2 X12 " ' 2

xln = m - 2

Para o último bécher:

1 + - (x + x -,n 2 V i-l,n i,n-l) 2

Para doisbécheres usando as fórmulas acima temos;

_ , . 1

I
( i r 1 - > <7> i

I
A partir da segunda passagem usamos as seguintes formulas

para o primeiro bécher e para os que lhe seguem: I

I
I

I
A seguir verificamos que para um número "n" de bécheres I

obtemos um enriquecimento de gn e um empobrecimento de 8 ,

formando os bécheres um conjunto com diferenças de razão isoto- |

pica entre dois elementos subseqüentes de 82 . '

I
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b) Sistema II

Para eòte sistema adicionamos, gradativamente, quantida-

des fixas de urânio empobrecido de B~l e de urânio enriqueci

do de B» contatando este urânio com o já existente, de igual

razão isotópica, no circuito. Não há necessidade de realizar -

mos cálculos complicados, como os do sistema anterior, pois sem

pre contatamos quantidades equimoleculares de urânio de mesma

razão isotópica e, desta forma, para sabermos a fração enrique

cida ou empobrecida resultante, basta aumentarmos ou diminuir-

mos de uma unidade o expoente da razão isotópica original.

Ao fazermos o esquema deste circuito com o correr das

etapas verificamos que este se assemelha a uma pirâmide deita-

da com o vértice voltado para a fase inicial do processo.

Para este sistema temos um número "n" de bécheres, um en

riquecimento de gn e um empobrecimento de B

Os bécheres constituem um conjunto de onde se pode obter

a quantidade que desejarmos de urânio enriquecido e empobreci-

do, de acordo com o esquema abaixo:

a) Cascata obtida:

Fase com U(VI)

-1 ,-(n-i )

— | Fase com U(IV)

b) Retirada de produto enriquecido e depletado seguida

de adição de urânio:

,n-2
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I ,—lft-l . .ft-^"»-2), ,fl" ( n" 2 )

I ts P p

Depois de n! contatações e n-1 reduções de um lado, e de

n! contatações e n-1 oxidações de outro, obtemos a cascata ori

ginal.

A vantagem deste sistema em relação ao anterior e que po

demos obter qualquer quantidade de urânio no enriquecimento de

sejado sem precisarmos repetir toda a construção do circuito.

Na prática, esses sistemas não são factíveis, pois reque_

rem um número demasiadamente grande de bêcheres. Com o emprego

de uma coluna podemos ter ate 1000 contatações por metro, o que

torna o uso da coluna um processo viável de separação isotõpi-

ca. 0 estudo aqui desenvolvido é aplicável ao cálculo do núme-

ro de estágios em colunas.

7.3. ATIVIDADES DE APOIO QUÍMICO

7.3.1. ATIVIDADES ROTINEIRAS

I.G. de Almeida, A. Baptista, P.B. Dutra, J.L. Mantovano»

, J.C. Cony P. Leite, CA. Murad Ferreira, T. Morelli, P.R.

\* de Rezende e R.J. Moura

A Divisão de Apoio Químico continuou, em 198?, a forne_

cer apoio analítico ao Departamento de Recursos Minerais da

CNEN, às outras unidades do IEN, bem como a algumas Institui-

ções que solicitaram a nossa colaboração mediante cartas envia_

das à Diretoria do IEN.

Para o Departamento de Recursos Minerais foram executa-

das 752 análises químico-instrumentais de minérios e de outros

materiais de interesse nuclear, assim distribuídas:

- 316 determinações de urânio;

- 311 determinações de tõrio;

14 determinações de umidade;

- 111 identificações mineralogicas.
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Para os Departamentos de Materiais, de Física e de Reato

res, bem como para a Divisão de Combustível e o Serviço de Pro

teção Radiolõgica, foi executado um total de 466 analises qui-

mico-instrumentais em diversos tipos de materiais, especialmen

te ligas metálicas e compostos de urânio.

As Instituições que solicitaram a colaboração desta Divi.

são foram: Instituto de Geociências (UFRJ), Departamento de Geo

ciências (UFRRJ), Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, Cen-

tro de Tecnologia PROMON, Consultores Associados e CENPES. Ao

todo foram executadas 27 5 analises químicas e instrumentais.

7.3.2. ESTUDO DA INFLUÊNCIA DA GRANULOMETRIA DOS PÔ*S NA COMPAC

TAÇÂO E CALCINAÇAO DE PASTILHAS COMBUSTÍVEIS PARA 0 REA

TOR ARGONAUTA

P.B. Dutra

Deu-se continuação aos estudos iniciados anteriormente,

tendo sido estudadas desta vez diversas composições de misturas

de U3Og, grafite e baquelite, em função da granulometria dos

põs, determinando-se alguns parâmetros nas pastilhas confecci£

nadas. D?stes estudos obtiveram-se gráficos a partir dos quais,

fixados certos parâmetros como a composição inicial, o diâme-

tro e a altura das pastilhas, pode-se prever a densidade final

das mesmas apôs calcinação, em função da carga aplicada na com

pactação inicial, para diversas faixas granulometricas dos põs.

Três foram as faixas estudadas: -100+200 mesh, -200+325

mesh e -32 5 mesh. Para cada uma dessas faixas granalometricas

foram realizados diversos estudos, compactando-se a mistura

inicial (U3O8 - 50%, grafite - 30% e baquelite - 20%) com apli

cação de carga de 2,0, 2,4 e 2,8 toneladas. As pastilhas produ

zidas sofreram tratamento térmico diferenciado, sendo que um

grupo delas foi aquecido a 4 009C, outro grupo a 6009C e um ter

ceiro grupo foi aquecido a 8 009C. Os tempos de residência den

tro do forno de calcinação estudados, nas temperaturas finais

mencionadas, foram de 2, t e 8 horas.

Ao todo foram estudados 81 grupos distintos de pastilhas,
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tendo sido fabricadas várias centenas de pastilhas, com um apro

veitamento de mais de 8 0% das mesmas. Com isso, diversos gráfi

cos puderam ser preparados, os quais tornam possível a previsão

da densidade final das pastilhas, após um dado tratamento tér-

mico, a partir da composição inicial e da carga aplicada na com

pactação.

Uma vez terminados esses estudos, foram confeccionadas

novas pastilhas, 53 das quais foram selecionadas para inserção

em um tubo de zircalloy, confeccionando-se assim a primeira va

reta combustível que servirá aos testes de irradiação.

REFERÊNCIAS

1. Dutra, P.B., Compactação e Calcinação de Õxidos de Urânio,

Grafite e Baquelite para Produção de Combustível Nuclear,

Nota Técnica DQUI/DIAPQ-01/80.
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7.3.3. ESTUDO DE MÉTODO DE ANALISE DE BAIXOS TEORES DE TÕRIO

APLICADO A CIMENTOS, CONCRETOS E ROCHAS ALCALINAS

P.B. Dutra

Os métodos de análise de tõrio, anteriormente desenvolvi

dos na DIAPQ, são largamente aplicados, nesta Divisão, a miné-

rios e outros materiais que contêm teores altos ou médios de

tório. Nesses métodos o tõrio é extraído pelo oxido um mesiti-

la ou pela metil-isobutil-cetona, com o auxílio de um agente

"salting-out", estando o elemento sob a forma de fluoreto.

Entretanto, quando os materiais a serem analisados pos-

suem muito baixos teores de tório (da ordem de ppm's) e eleva-

dos teores de cálcio e potássio e de outros elementos alcali -

nos e alcalino-terrosos, a extração do tório se torna difícil

por aqueles métodos, pois as fases orgânica e aquosa se sèpa

ram com grande dificuldade, após a agitação das mesmas.

Assim, quando o Departamento de Recursos Minerais come-
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çou a enviar à DIAPQ cimentos, concretos e outros materiais

nas condições mencionadas, houve necessidade desta Divisão es-

tudar e pôr em rotina um método de analise que se aplicasse

àqueles materiais.

0 método estudado consiste nas seguintes etapas:

a) funde-se a amostra com uma mistura de bifluoreto de amônio

e um mínimo de bifluoreto de potássio;

b) retoma-se a massa fundida com ácido nítrico, evaporando-o

até expulsão completa do ion fluoreto;

c) retoma-se o resíduo com ácido clorídrico, evapora-se à secu

ra e adicionam-se 20 mi, de HCJl-6 N;

d) nesse ponto faz-se a extração do ferro com metil-isobutil-ce

tona; retira-se a fase aquosa para um balão volumitrico de

50 mi. e ajusta-se a sua acidez livre em 3 N em ácido clorí-

drico;

e) sobre uma alíquota desta solução, faz-se a complexação deto

dos os cations interferentes (inclusive zircônio, cuja rela_

ção Zr/Th ê quase sempre superior a 50) com ácido oxálico;

f) faz-se a determinação colorimetrica do tõrio com arsenazo-

III utilizando-se o comprimento de onda de 660 nm.

REFERÊNCIAS
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•7.3.1. ESTUDO DE MÉTODO DE ANALISE DE URÂNIO SOLflVEL PARA FINS

DE PROSPECÇAO GEOQUÍMICA

CA. Murad Ferreira

O método se aplica â análise de muito baixos teores de

urânio em presença de altos teores de íons Ínterferentes. 0 me

todo é bastante útil no caso da preparação de cartas geoquími-

cas, podendo ser aplicado a rochas, solos e lamas.

No caso das rochas, elas devem ser nreviamente pulveriza

das; quanto aos solos, eles devem ser secos e pulverizados; e

no caso das lamas, elas devem ser filtradas e o resíduo sólido

deve ser seco e calcinado a peso constante.

Uma vez preparada a amostra, esta é levada a um tubo de

ensaio contendo 5 mí, de HNO3 - 2,5 N; após forte agitação, o tii

bo ê levado por 1 (uma) hora ao banho-maria em ebulição. Após

resfriamento, ê retirada uma alíquota conveniente do sobrenadan

te, com a qual é feita uma extração cromatografica sobre papel

Whatman n9 1, utilizando-se uma mistura de fosfato de tributi-

la (TBP) e água-raz como fase móvel; esta fase móvel deve su-

bir no papel ate chegar a 1 cm do seu bordo superior. Corta-se

então uma banda horizontal do papel, com 1 cm de largura, linú

tada superiormente pela "frente" do solvente; seca-se e calci-

na-se esta banda em uma cápsula de platina.

Sobre as cinzas na cápsula, coloca-se uma pastilha de flu

xo (composto de NaF a 10% e Na2CO3 a 90%), fazendo-se a seguir

uma fusão. Após resfriamento da massa fundida, leva-se a capsu

Ia a um flúorímetro e faz-se a leitura. (Nota: tanto a fusão

como o resfriamento devem ser realizados em condições perfeita

mente controladas).

Compara-se essa leitura com aquelas dadas por uma solu-

ção padrão de urânio e uma solução em branco que sofreram o me£

mo tratamento descrito acima, a partir da extração cromatogrã-

fica.
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7.3.5. ESTUDO RADIOCRISTALOGRÃFICO DA MILARITA DO PEGMATITO DE
J JAGUARAÇU, ESTADO DE MINAS GERAIS

A. Baptista

Os ct^istais de milarita que serviram a este estudo, foram

cedidos pelo Prof. Jacques P. CasseJanne, do Instituto de Geo-

ciencias da UFRJ, que os coletou no pegmatito de Jaguaraçu,pro

ximo à cidade do mesmo nome, no vale do rio Piracicaba em Mi-

nas Gerais, onde cristais de até 2 cm ocorrem em uma zona albí

tica. 0 mineral foi identificado por meio de seus espectros de

difração e de fluorescência de raios-X.

Considerando-se ser esta a primeira ocorrência registra-

da desse mineral no Brasil, decidiu-se efetuar o estudo radio-

cristalográfico do mesmo, complementado por uma análise quími-

ca.

0 estudo de monocristal foi efetuado pelo método de pre-

cessão e as fotografias obtidas permitiram que fossem determi-

nados os valores das dimensões da cela unitária (hexagonal)

ao = 10,375 A e co = 13,870 A

As reflexões registradas nos diversos níveis recíprocos

fotografados, permitiram confirmar o grupo espacial P 6/mcc men

cionado na literatura.

A análise química do mineral forneceu os seguintes resul

tados:

SiO2: 72,17% A13O2: 1,91%

BeO : 7,10% CaO : 8,84%

K20 : 6,51% H20 : 0,24%

Dessa análise chegou-se à foi mula da milarita de Jaguara

çu:
Kl,39Cal,59 (Be2,87A10,37SÍ12,14) °30,00 ' °'14 H2°
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J 7.3.6. ESTUDO RADIOCRISTALOGRÃFICO DO MINERAL FENACITA

J.L. Mantovano

Os cristais de fenacita (662310^), de três procedências

diferentes, que serviram a este estudo, foram doados pelo Mu-

seu Nacional, onde se encontravam catalogados do seguinte modo:

2701 M - São Miguel de Piracicaba, MG

2073 M - Mina de Esmeralda - Katherinemberg, Ural, Sibé-

ria

62 00 M - Carangola, MG

0 estudo radiocristalografico comparativo, utilizando-se

o método do po, desses três minerais naturais, permitiram de-

terminar as suas dimensões celulares, tendo sido obtidos os se_

guintes valores:

- amostra 2701 M: ao = 12,494 A; co = 8,282 A

- amostra 2073 M: a o = 12,469 A; c o = 8 , 2 7 5 A
o o

- amostra 6200 M: ao = 12,488 A; co = 8,269 A

Uma vez que o mineral natural nem sempre se apresenta no

estado puro, vai-se tentar, para fins de comparação, obter a

fenacita sinteticamente no laboratório, fazendo-se para isso a

fusão a 1.4 009C de uma mistura contendo oxido de berílio,borax

e silica em um cadinho de grafite. Sobre esta "fenacita sinté-

tica" serão realizados os mesmos estudos radiocristalograf icos.
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7.3.7. PROJETO DE UM COLETOR DE AMOSTRA DE SÓDIO

L. Duarte e I.B. Alleluia

A necessidade de se coletarem amostras de sódio do

"loop" a sódio existente no DERE/DI7RA, levou à elaboração de

um projeto para um coletor de amostras que seria montado num

"by-pass", já existente no circuito do "loop". 0 coletor seria

do tipo horizontal, onde o sódio fluiria muitas vezes, dando as

sim maior representatividade â amostra. Seriam feitas duas in-

terseções no sistema de "by-pass", onde duas válvulas seriam

adaptadas e entre as quais o coletor, representado na Fig.

7.3.6.1. se encaixaria mediante uniões.

0 material a ser usado na confecção do coletor deverá

ser compatível com o material empregado no "loop"; assim o bo-

jo do coletor, os tubos, as válvulas e uniões deverão ser de

aço inoxidável 316.

0 bojo do coletor terá uma capacidade aproximada de

800 ml. As uniões facilitarão a colocação e a remoção do cole-

tor móvel. 0 aquecimento do sistema será feito através de re-

sistência flexível, e o controle da temperatura será feito me-

diante um termopar construído no DERE/DITRA, ao qual será ada£

tado um voltímetro.

0 coletor terá uma saída para conexão a um sistema de vá

cuo e a uma linha de argônio.
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Fig. 7.3.6.1. Coletor de Amostras para "Loop" a Sódio



159

7.4. PESQUISAS FUNDAMENTAIS E APLICADAS

7.4.1. ANALISE NÂO-DESTRUTIVA DE TRAÇOS DE ELEMENTOS EM CARVAC

POR ATIVAÇÃO COM NEUTRONS DE RESSONÂNCIA

Luis F. Bellido e B.C. Arezzo

Esta técnica desenvolvida nos laboratórios da DIQUI, per

mite determinar simultaneamente 22 elementos em amostras de

carvão mineral e pode ser usada em analises de rotina e tam

bem aplicada a outros tipos de matriz, tais como materiais ge£

lógicos, biológicos, amostras para controle ambiental, etc.

A técnica consiste em irradiar num reator, as amostras

de carvão, junto com monitores de fluxo e amostras padrão de

carvão do NBS, dentro de um cilindro de cãdmio.

As irradiações são efetuadas no reator IEAR-1 do IPEN,

com um fluxo de neutrons de ressonância de -IO1'n.cm"2.seg"2,

razão cádmio de 2,2, e durante um tempo de 8 horas.

0 sistema de deteção é constituído por um detetor Ge(Li),

ORTEC Mod. 8001-1521W, com uma resolução de 2,3 KeV para o

raio Y de 1332 KeV do 60Co; um amplificador ORTEC Mod. 450 e,

um sistema ORTEC 6240-42 composto de : um analisador de altura

de pulso de 4096 canais, ORTEC Mod. 6240B, um minicomputador

PDP 11/04, um "floppy disk" AED Mod. 3100, uma leitora/perfura

dora de fita e uma "dec-writer II", Mod. La 36.

Foram equacionadas as condições de resfriamento, conta-

gem e análise mais apropriadas para a determinação de cada ele

mento a analisar e assim foi possível medir a concentração de

22 elementos em amostras de carvão mineral procedentes das Mi-

nas Charqueadas e Morungava do Estado do Rio Grande do Sul.

-~-——

k7.4.2) DETERMINAÇÃO DE TRAÇOS DE IMPUREZAS EM HÉLIO POR CROMA-

TOGRAFIA EM FASE GASOSA

Coame T.L. Luz, A.V. Bellido e B.C. Arezzo

Prosseguiu-se aperfeiçoando o método de análise, por cro

matografia em fase gasosa, de traços de impurezas em gás hélio,

utilizado para a formação de atmosfera inerte nas varetas do
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elemento combustível.

Tab. 7.4.2. Impurezas prováveis no gás para formação de atmos

fera inerte

Espécie química

0 2

CO

CO 2

H20

Kr

Xe

Cone. máx.
ppm

10

2

2

2

5

20

0 sistema de análise utiliza um cromatografo a gás VARIAN

2700, devidamente adaptado para a análise em questão, tendo si

do escolhidas como colunas analíticas, uma de Porapak Q e, ou-

tra de peneira molecular 5A em um arranjo "série através do de_

tetor" (S.A.D. ).
P. P. 0

-* JUJUUUUL

^ vent

Fig. 7.4.2.1. Configuração das colunas em S.A.D.

PPQ : Coluna de Porapak

MS5A: Coluna de peneira molecular 5A

V : Válvula rotatória 4 portas

TC : Detetor de condutividade térmica

Foram concluídos os estudos para otimização da separação

das espécies a serem analisadas utilizando-se uma mistura pa-
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drão fornecida pela Sociedade Anônima White Martins. Os resul-

tados podem ser vistrs no cromatograma da Fig. 7.4.2.2., o qual

evidencia a separação das espécies químicas em um intervalo de

tempo curto (=16 minutos).

Continuam os estudos para incluir no sistema "traps" de

concentração a fim de realizar análises a nível de ppm.
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Fíg. 7.4.2.2. Cromatograma da mistura padrão da Sociedade Anc

nima White Martins.
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7.4.3. DATAÇÃO DE ROCHAS E MINERAIS POR ESPECTROMETRIA DE

MASSA I

M.S. de Carvalho^ J.M.A. de Mendonça e A.V. Bellido

Na pesquisa do processamento químico das amostras de ro- 1

chás e minerais - ate se chegar a obter as amostras apropriadas

para a análise isotópica - foi otimizado o procedimento de aber I

tura e dissolução de amostras e construiu-se um sistema de co-

lunas de troca iônica, à pressão, para a separação de Rb e Sr.

As colunas estão sendo calibradas para separar quantitativamen

te os dois elementos, contando-se com o auxilio do Laboratório

de Raios-X. I

Na análise isotópica, vem-se otimizando os parâmetros tan

to de preparação de amostra quanto de medição a qual é feita no I

espectrômetro de tiassa VARIAN TH-5.

7.5. REPROCESSAMENTO DE COMBUSTÍVEL NUCLEAR I

7.5.1. DETERMINAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PARÂMETROS NA EXTRAÇÃO DE

URÂNIO POR SOLVENTE NO MISTURADOR-DECANTADOR POLUX B-32 I

J E.A.L. Sampaio e A.V. Bellido

. 0 trabalho teve como finalidade avaliar a eficiência do

misturador—decantador POLUX B-3 2, nas condições de operação nor

malmente empregadas no processo PUREX, assim como verificar a I

variação do cceficiente de distribuição do nitrato de uranila

em fluxogramas de baixa e alta acidez livre. 0 extratante utjL

lizado foi uma solução de TBP 30% (v/v) - Titansolve DB. As re

lações de fluxo entre a fase orgânica e aquosa foram de 2:1 e

4:1 e a acidez livre na solução de alimentação de nitrato de •

uranila foi de 1 e 3 M.

As curvas de equilíbrio foram construídas realizando-se •

extrações em funis de separação, nas mesmas condições de aci- •

dez e concentração ãs empregadas no misturador-ciecantador

POLUX B-32. Através do diagrama de Mc. Cabe-Thiele foi determi I

nada a eficiência do misturadcr-^ecantador para as diferentes

condições de operação. •
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7.5.2J) DETERMINAÇÃO PQTENCIOMÉTRICA DE URÂNIO POR DICROMATOME-

" TRIA

L.ti. de Carvalho e C.R.S. Mussoi

Em 1964, era publicado um artigo da autoria de Davies e

Gray no qual apresentava-se um método para a determinação

quantitativa de urânio baseado na titulação de suas soluções

com dicromato de potássio. Esta titulação realizava-se em meio

fosforico usando-se volumetria de oxi-redução com indicador vi

suai.

Baseados neste trabalho, muitos outros foram publicados

contendo aperfeiçoamentos e adaptações do método inicialmente
(2-5)

proposto

Tendo em vista a aceitação obtida pelo método original e

suas variantes, decidiu-se aplica-lo também em nossos laborato

rios.

Com esta finalidade, baseamo-nos principalmente no traba

lho original e em sua adaptação apresentada pela ASTMV \ Poste

riormente foi também utilizada uma variante para menores quan-

tidades de urânio desenvolvida por Slanina, Bakker e Linge-

rak<3).

Ao contrário do esperado, a aplicação rigorosa do proce-

dimento descrito nos artigos citados não produziu resultados sa_

tisfatõrios. As principais deficiências foram a obtenção de cur

vas de titulação mal definidas, tornando problemática a deter-

minação do ponto de viragem e conseqüentemente a precisão não

era tão boa quanto a obtida pelos autores citados e dada como

sendo sempre melhor do que 0,1%.

Em vista dos resultados expostos acima empreendeu-se I

pesquisa mais aprofundada do método em questão.

Estudaram-se vários parâmetros tais como: quantidade ab-

soluta de urânio na alíquota a ser analisada, volume da alíquo

ta, velocidade de titulação, uso ou não de uma pré-titulação,

adição de ácido sulfúrico, tempo total e parcial (para cada

etapa) da análise, adição ou não de sulfato de vanadila, concen
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tração do sulfato de vanadila adicionado, concentração do di

cromato titulante, influência do eletrodo indicador, etc.

Apôs uma grande quantidade de analises conseguimos padro

nizar um procedimento que fornece curvas de titulação bem defi

nidas e que dá uma reprodutibilidade em torno de 0,04%.

0 procedimento padronizado é basicamente o seguinte:

1) toma-se uma alíquota contendo aproximadamente 100 mg de urâ

nio em um volume de 5 ml a 8 ml e adiciona-se 1 ml de solu-

ção aquosa de ácido sulfúrico 1:1;

2) adiciona-se na ordem, e com agitação, 5 ml de solução de ácî

do sulfâmico 1., 5 M; 4 0 ml de solução de ácido fosfõrico 8 5%;

5 ml de solução de sulfato ferroso 1 M e 10 ml de uma mistu_

ra oxidante composta de ácido nítrico, ácido sulfâmico e mo_

libdato de amônio;

3) após a liberação completa dos gases formados, adiciona-se

100 ml de solução de ácido sulfúrico 1 M e 10 ml de solução

de sulfato de vanadila 0,05 M;

4) espera-se a estabilização do potencial e titula-se com di-

cromato de potássio 0,05 N.

As principais modificações realizadas e que não constam

dos artigos originalmente consultados foram:

a) a adição de ácido sulfúrico 1 M imediatamente antes da ad_i

ção do sulfato de vanadila;

b) a temperatura da solução durante a adição da mistura oxidan

te que deve estar entre 369C e 399C.

Queremos agradecer ao Dr. Deron da AIEA por sua importari

te orientação para a conclusão dos trabalhos.
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(7.5?3\. ANALISE QUANTITATIVA DE IMPUREZAS EM MATRIZES DE URÂNIO
POR ESPECTROGRAFIA DE EMISSÃO

A.F. Clain e A.V. Bellido

Empregando-se o método da distilação fracionada com car-

readores foram testados os carreadores espectrográficos SrF2»

In2O3 e Nací. + Y2O3. No Relatório Técnico Anual 1981 deram-se

os resultados do uso dos carreadores Ga2O3 e AgCJt. As curvas

analíticas foram obtidas utilizando também os padrões de U3O8

provenientes de New Brunswick Laboratory: 95-1, 95-3, 95-4 e

95-6.

As condições finais de queima e os parâmetros de análise

espectrográfico foram os mesmos já indicados no Relatório Téc-

nico Anual 1981, com exceção da carga Jc anodo que foi de 12 0

mg.

Os carreadores foram misturados com a matriz de U30g,nas

seguintes proporções: SrF2, 4%; In203, 4%; NaC£. + Y2O3, 15%.

Nos d.ois primeiros casos, os carreadores foram previamente mija

turados com padrão interno de Cr2O3 na proporção de 1,4 6% em

relação à quantidade de carreador. 0 último carreador, NaCí, +

+ Y2O3,
 n a relaÇ.ão de 3 partes de NaCí, para 1 (uma) parte de

Y2Q3 foi específico para a determinação do cálcio.

Resumindo os resultados deste trabalho de pesquisa pode-

se concluir que os melhores carreadores, nas condições de exp^

rimentação, com os respectivos elementos a analisar são os se-

guintes :

Carreador Elementos

G2O3 Cu, Pb, Mn, Cd, Fe, Al, Ni, Mg, Sn, Zn, Bi, Mo

In2O3 B, P, Si

NaCH+Y203 Ca



'l. 5.4.\SELEÇÂO DO DILUENTE DE FABRICAÇÃO NACIONAL MATS APROPRI.

PARA A EXTRAÇÃO DE URÂNIO

L.G. Bavreta e A.V. Bellido

Um bom diluente do TBP, para ser usado em reprocessamen-

to Purex, deve ser uma mistura de hidrocarbonetos com uma com-

posição tal que:

1. suas constantes físicas, densidade, viscosidade, tensão su-

perficial, ponto de fulgor, etc. sejam apropriadas para a

extração em contatadores de múltiplo estágio e dentro das

normas de segurança industrial;

2. quimicamente seja estável frente a ação química e radiolíti

ca do meio.

Foi já realizado um levantamento, nas indústrias do mer-

cado nacional, para ' conhecer e obter amostras dos distintos d_i

luentes que por sua composição e propriedades, descritas nos

catálogos, poderiam ser pesquisados. 0 estudo da composição e

comportamento químico, particularmente de sua estabilidade nas

condições do reprocessamento, está sendo realizado através de

diferentes técnicas experimentais.

0 terceiro passo consistirá no tratamento químico do(s)

diluente(s) que oferecer(em) melhor(es) perspectivas de uso.

7.5.5.N.DEGRADAÇÃO DO TBP E DILUENTES NA EXTRAÇÃO DE ACTINÍDEOS

NO REPROCESSAMENTO

L.G. Barreta, Cosme T.L. Luz e A.V. Bellido

Continuam-se realizando as pesquisas de identificação dos

produtos de degradação hidrolítica e radiolítica do TBP (extra

tante) e dodecano ou querosene desodorizado (diluentes), assim

como do mecanismo de suas reações para avaliar os efeitos na

extração dos actinídeos no reprocessamento.

Diferentes métodos de experimentação e técnicas instru-

mentais de análise estão sendo também aprimorados. Em cromato-

grafia, melhores resultados estão sendo obtidos na determina-

ção de HDBP, com colunas de carbowax 2 0 M em chromosorb GHP de

80 - 100 mesh.
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\7.5.6.ybETERMINAÇAO ISOTÕPICA DO URÂNIO POR ATIVAÇÃO COM NEU-

TRONS E SUBSEQÜENTE ESPECTROMETRIA GAMA

Luis F. Bellido e B.C. Arezzo

£ de grande interesse na ãrea nuclear, o desenvolvimento

de métodos de análises para a determinação da composição isotõ

pica do urânio. Assim como em qualquer outra ãrea, é ideal con

tar com vários métodos de análise para poder-se escolher o me-

lhor, segundo as necessidades especificas, tendo em considera-

ção o nível de exatidão, a precisão desejada, material dispooí

vel, recursos humanos, investimentos, etc.

0 método em desenvolvimento, baseia-se no fato que na at_i

vação com neutrons, as atividades induzidas dos produtos de fijs

são e do Np-239 são proporcionais respectivamente ao número de

átomos de U-235 e U-238, presentes na amostra. Esta pesquisa é

continuação do trabalho iniciado por Henrique Cesar Alves Macha

do (IEN, Relatório Técnico Anual 1980).

Experimentalmente o método consiste em irradiar as £

trás de urânio com neutrons térmicos e medir as atividades de

um ou mais produtos de fissão e do Np-239, empregando basica-

mente um detetor Ge(Li) e um analisador multicanal.

Utilizando padrões de urânio com diferente composição is£

tópica, traça-se uma curva de calibração: Razão 235U/238U

versus Razão da atividade de um produto de fissão e a ativida-

de do Np-239. Obtendo-se esta curva, determina-se a razão iso-

tõpica de qualquer amostra de urânio, interpolando simplesmen-

te a razão das atividades medidas experimentalmente.

Para que a curva de calibração possa ser sempre usada

(irradiações posteriores), a curva é construída com as ativida

des dos padrões, normalizada com relação â atividade de uma

quantidade constante de Sc-U6.(que é irradiada junto com as

amostras) que tem como finalidade corrigir as variações de flu

xo de neutrons e/ou variações do tempo de irradiação.

Os produtos de fissão escolhidos para este trabalho são:

Mo-99, Ce-143, 1-133 e 1-132.
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7.5.7ARECUPERAÇAO DO TBP DE MISTURAS DEGRADADAS DE TBP/VARSOL

,.M. de Carvalho e A.V. Bellido

Devido ao alto custo do tributil fosfato (TBP) e a cres-

cente dificuldade para sua importação, resolveu-se estudar a

possibilidade de recuperá-lo de misturas de TBP 30% (v/v) - var

sol, jã usadas na extração de urânio.

Durante o processo de extração o TBP e o varsol sofrem de

gradaçao gerando produtos que exercerão efeitos adversos, numa

nova extração, se o solvente for a ser reutilizado. Portanto, a

recuperação do TBP implicará na sua separação do diluente var

sol e das impurezas resultantes dos processos degradativos.

Foram jã realizadas várias experiências preliminares en-

volvendo tratamento químico e destilação fracionada. Os proce-

dimentos que melhores resultados estão apresentando são a sepa

ração do TBP com ácido fosfõrico anidro e os de destilação ã

pressão reduzida.
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8.2. NEUTRÔNICA TEÓRICA E APLICADA

8.2.1. SOLUÇÃO DAS EQUAÇÕES MULTIGRUPO-DIFUSÂO A UMA DIMENSÃO

POR SÉRIE DE FOURIER COM POUCOS TERMOS

Cassiano Ricardo Endres de Oliveira

Um código, o RMAT1D, foi desenvolvido com a finalidade

de resolver as equações multigrupo-difusão a uma dimensão pa-

ra geometria plana, por serie de Fourier com poucos termos.

A constante de multiplicação e a distribuição de fluxo são

calculados por iteração de fonte . Utilizando uma distri-

buição de fonte inicial, a distribuição de fluxo para cada

grupo é calculada, seqüencialmente, começando com o grupo de

energia mais alta. Apôs o calculo de todos os grupos, uma no-

va fonte de fissão é calculada e normalizada para uma produ-

ção unitária de neutrons. A constante de multiplicação é, no
~ (1)limite, simplesmente o fator de normalização

Como caso exemplo foi resolvido um problema que consis-

te no cálculo do fluxo, a 2 grupos de energia, e do Keff de

um reator constituido de 10 regiões com parâmetros materiais

diferentes. A condição de contorno nos extremos foi de fluxo

nulo. 0 critério de convergência utilizado foi de 1 * 10 pa-

ra r_fluxo. 0 numero de pontos por região variou de 1 a 8, e

os resultados para 1 e 2 coeficientes são comparados com os

do método de diferenças finitas , tomando-se como padrão o

caso con 100 pontos deste ultimo método. Os resultados mos-

tram que, com um e dois coeficiente-:;, a precisão obtida com

um ponto por repiío é equivalente aos resultados do método de

diferenças finitas com 2 e 4 pontos por região. Como o esfor-

ço computacional é cerca de 1 a 3 ve.'.es maior, dependendo do

numero de coeficientes utilizados, pode-se dizer que os méto-

dos se eqüivalem, embcra o RMAT1D na sua versão preliminar

possa ainda ser ocimizado em relação ao esforço computacional

de modo que fique mais competitivo que o de diferenças fini-

tas. No final do trabalho é apresentado um pequeno manual de

funcionamento do código.

OBS.: - C.T. DINEU-02/82
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8.2.2. TRATAMENTO APROXIMADO DA VARIÁVEL ANGULAR NA DISTRI-
BUIÇÃO NEUTRÔNICA

v João Jaohio

O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma in-

trodução aos conceitos e às equações básicas usadas no cálcu-

lo neutrônica de um reator nuclear.

Uma melhor aproximação da equação de transporte de

Boltzmann, face ãs incertezas encontradas nas medidas de se-

ções de choque, é analisada. £ discutido, em particular, como

as diferentes seções de choque são definidas em função das

aproximações usadas no tratamento das variáveis que entram na

equação de transporte. 0 mérito de cada aproximação é exami-

nado, dando ênfase aquelas mais utilizadas nos principais có-

digos computacionais de neutrônica.

Cada variável é analisada começando com o ângulo de es-

palhamento 9 ou a direção de movimento do neutron fi, seguindo

depois para a energia dos neutrons E, a variável espacial r,

finalizando com a variável temporal t. Tendo em vista a pe-

quena interdependência entre ersas variáveis elas são anali-

sadas separadamente. A variável angular 0, é discutida de modo

especial.

OBS.: Apresentado como Seminário e constante de C.T. DINEU -

03/82.

8.2.3. TRATAMENTO APROXIMADO DA VARIÁVEL ENERGÉTICA NA DIS-

TRIBUIÇÃO NEUTRÔNICA

João Jaahic

Neste trabalho é analisado como melhor aproximar a equa-

ção de transporte quanto a variável energética. £ examinado

com detalhes como as diversas seções de choque são definidas

em função dessas aproximações. 0 espectro básico de neutrons

para reatores térmicos e rápidos regidos pelo processo de

fissão nuclear, é determinado, assim como sua dependência com

a mistura de nuclídeos espalhados e absorvedores, nas dife-

rentes regiões do reator. A importância dos fenômenos de res-

sonância e ante-proteção â ressonância são examinados.
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I

Finalmente verifica-se que a equação de difusão multi-

grupo pode ser convenientemente usada como uma aproximação ra

zoável para a equação de transporte, bastando para tal, defi-

nir-se seções de choque eficazes que preservem algumas gran-

dezas de interesse no balanço neutrônico.

OBS.: Apresentado como Seminário é constante da C.T. DINEU-

04/82.

8.2.4. TRATAMENTO APROXIMADO DA VARIÁVEL ESPACIAL NA DISTRI-

BUIÇÃO NEUTRÔNICA

João Jachio

Ê* analisado neste trabalho como a interdependência ener-

gética-espacial pode ser tratada analíticamente, assim como

essa interdependência pode ser aproximadamente resolvida para

os nuclídeos pesados. Ê" discutido, também, alguns métodos

analíticos e numéricos para solucionar a equação espacial do

fluxo neutrônico em meio finite homogêneo e heterogêneo.

Ê" observado que a equação de difusão não pode ser usada

no tratamento das heterogeneidades.

0 efeito da autoblindagem espacial ou seja, o aumento

da probabilidade de escape a ressonância, conseqüência da

blindagem dos neutrons aos nuclídeos internos devido aos nu-

clídeos absorvedores localizados na periferia das vareta, é

também analisado.

Conclui-se que a discretização espacial está condiciona-

| da I geometria, ao arranjo do combustível, bem como âs hete-

rogeneidades presentes no meio reativo. £ apresentada uma ex-

I pressão do fluxo energético, discretizado para as regiões do

combustível e do moderador, em função da probabilidade de es-

cape determinadas por um balanço neutrônico na célula do com-

I bustíve] nao restrito pela teoria da difusão. Aventa-se como

uma pseudo seção de choque de escape é definida para "homoge-

I neizar" um meio heterogêneo tal que preserve a integral de

ressonância. Finalmente, é discutido como uma célula de com-

bustível seria "sombreada" pela presença de células absorve-

I doras vizinhas.



OBS.: Apresentado como Seminário s constante da C.T. DINEU-05/82.

8.2.5. ESTUDO NEUTRÔNICO DE UM REATOR TÉRMICO-RÁPIDO ACOPLADO

A UM REATOR TIPO ARGONAUTA

Wilma S. Bastos e Luiz Osório de Brito Agkina

Tomando-se por base a nova célula térmica do Reator Argo-

nauta, de elementos combustíveis U.,0Q (20% de enriquecimento)

em formas de barras cilíndricas revestidas de Zircaloy-2, num

conglomerado de 65% de oxido de urânio e 25% de grafite,foram

realizados cálculos, tomando-se como modelo o Reator STARK, do

Centro Nuclear de Karlsruhe.

Utilizando o sistema de cálculo para reatores rápidos e-

xistente no IEN foram realizados os cálculos de fluxo (espectro

central e total) e de efeito em reatividade no centro do aco-

plamento. Como núcleo rápido foram testados os núcleos do STARK I

e 5TARK IV, assim corno o núcleo UK5. 0 núcleo STARK I e composto de

urânio natural e bastante termalizado, o STARK IV tem um espectro

de neutrons bastante duro, semelhante ao núcleo UK5, realizado no rea-

tor térmico-rápido francês ERMINE:

Cabe ressaltar que o núcleo rápido é um conjunto sub-críti-

co, que atinge a criticalidade pelo acoplamento com a zona

térmica, cabendo o ajuste fino à.c. barras de controle da pró-

pria zona térmica do Reator Argonauta.

Através da análise dos núcleos STARK I e STARK IV pode-se

estudar a viabilidade da montagem com a nova zona térmica do

ARGONAUTA e pelo confronto dos resultados obtidos com o UK5 ,

quer na montagem ERMINE (FAR-CEA), quer na do projeto COBRA (IEN-

-CEA), quer na do novo acoplamento do ARGONAUTA, podemos anali-

sar os problemas decorrentes de cada um desses sitemas.

0 sistema de cálculo utilizado foi o composto pelo código

HETAIRE (modo fundamental heterogêneo, a 25 grupos de energia),

utilizando a biblioteca de seções de choque CARNAVAL II e pe-

Io código MUDE, difusão a urna dimensão.

Ao compararmos os valores calculados pelo sistema CARNAVALII

com os calculados para os núcleos STARK I e 3TARK IV por

Karlsruhe observamos uma certa tendência de nos aproximarmos dos
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valores experimentais nos casos de espectro mais duro, obten-
O O O

do-se também melhores resultados para os índices do Th e

do Pu.

No confronto dos cálculos para o núcleo UK5 tem-se uma

avaliação das três montagens térmico-rápidas ou seja: a do

ERMINE, realizada pelo CEA, a do COBRA, proposta pelos fran-

ceses e finalmente a do ARGONAUTA, segundo o modelo alemão.To
mando o modelo ERMINE como referência podemos constatar que,

2 35
no caso do efeito em reatividade do U no centro do núcleo

que, no caso do COBRA era cerca de 4 vezes menor, no modelo

do ARGONAITA chega a 1,8 vezes mais sensível do que no ERMINE,

o que é-bastante vantajoso do ponto de vista de medidas

experimentais.

Os índices de espectro apresentam uma boa adaptação po-

dendo, contudo, ainda serem melhorados, vez que nenhum estu-

do de adaptação desses índices foi ainda realizado.

A massa crítica dos elementos da zona térmica necessária
• 2 3 5

fo. de cerca de 7,1 Kg de U. Considerando-se, porem,que o

sistema CARNAVAL II superestima esse valor, podemos prever
2 35cerca de 4 Kg de U como o valor provável, valor esse bem

menor que o previsto para o reator COBRA, devido às pequenas

dimensões do reator ARGONAUTA. Cabe observar que a zona tér-

mica do reator ARGONAUTA é de apenas 20% de enriquecimento de
2 3 5 U .

0 presente trabalho é uma análise preliminar que visa de

monstrar \ /i/•:Li 1 idade do projeto e da utilização do reator

experimental tipo ARGONAUTA no projeto de Reatores Rápidos.

I OBS.: 0 presente trabalho foi apresentado no III? Encontro Na

cional de Física de Reatores realizado no CENTRECON

(Itaipava, RJ).

' 8.2.6. AJUSTE DE SEÇÕES DE CHOQUE MULTIGRUPO UTILIZANDO DADOS

INTEGRAIS DE REATORES RÁPIDOS

• .. -' Carlos Alberto C. Renke

A necessidade de utilização de um formulário de cálculo

«v suficientemente preciso para a estimativa dos parâmetros deI
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projeto dos reatores rápidos, dentro dos níveis de precisão

requeridos, tem induzido os laboratórios de calculo â utili-
~ - (3)

zaçao de técnicas de ajuste de seções de choque e a elimi-

nação de inconsistências ainda existentes nos dados nuclea-

res. Estas seções de choque são ajustadas de modo a tornar m_í

nima a diferença entre os valores dos parâmetros integrais me

didos e calculados.

Neste trabalho ê apresentada uma metodologia para o ajus-

te de seções de choque multigrupo, estruturada com a finali-

dade de compatibilizar o limitado numero de valores medidos

de parâmetros integrais conhecidos e disponíveis, e o grande

número de seções de choque a serem ajustadas.

0 método permite uma grande economia computacional na

determinação dos coeficientes de sensibilidade e no processo

de ajuste, devido ã redução do número de dados a serem mani-

pulados .

0 jogo de seções de choque utilizado neste trabalho é
(4 )

aquele proveniente do sistema de calculo CARNAVAL II , en-

tendendo-se como formulário o conjunto de métodos de cálculo

e dados de base.

A partir da estrutura de 25 grupos de energia, os coe-

ficientes de sensibilidade são calculados numa estrutura ade-

quada, a 14 grupos de energia, utilizando-se a teoria da per-

turbação variacional, integrante do código de sensibilidade
( 5)VARI-1D . Posteriormente, esses coeficientes sao colapsados

para uma estrutura com apenas 6 macrogrupos de energia.

As seções de choque a serem ajustadas e as matrizes de

variância - covariância são também colapsadas para 6 macrogru-

pos , utilizando-se uma função peso adequada.

0 ajuste é realizado, utilizando-se o programa INCOAJ ,

desenvolvido em função de uma formulação estatística, estru-

turada a partir de considerações "bayesianas", consideran-

do-se os processos de medida de seções de choque e parâmetros

integrais definidos em bases estatísticas.

Nesta formulação foi suposto que as distribuições de pro-

babilidade são normais, e que a relação entre os parâmetros
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Nete trabalho não foram consideradas as correlações entre as

seções de choque, e desta forma a sua matriz de variância-co-

variância é uma matriz diagonal. As correlações entre os pa-

râmetros integrais também não foram incluidas,sendo supostos,

portanto, incorrelacionados.

A consistência do ajuste foi verificada utilizando-se o

teste do qui-quadrado (x2)-

Os testes de consistência incluíram ainda a análise do

X2 individual para cada parâmetro integral e seção de choque

integrante do processo.

0 caso de ajustamento, para testar a metodologia,consis-
~ 2 38

tiu do ajuste das seções de choque de captura do U e fis-
2 39

sao Pu, utilizando-se valores medidos de K ^^, razoes de
taxas de reações centrais e efeitos em reatividade centrais

2 3 5 -•
do U de algumas montagens críticas rápidas.

Da análise dos resultados obtidos podemos concluir que:

- 0 comportamento dos valores do conjunto de dados ajustados

e seus desvios padrões foi satisfatório e concordam com a ex-

pectativa da estratégia de ajustamento.

- A redução do valor do x2 demonstrou a consistência do pro-

cesso como um todo. 0 valor obtido para o x2 final pode ser

considerado razoável, tendo em vista o numero reduzido de da-

dos envolvidos neste processo estatístico. Este valor deve

tender para a unidade, a medida que se aumenta o número de da

dos. Realmente verificamos esta tendência ao duplicarmos o nu

mero de dados de nossa estatística obten-io-se, neste caso, um

valor final de x2 igual a 1,32. Esta assunto merece, porém, uma

investigação mais criteriosa e está previsto em nossos futuros

trabalhos.

Finalmente, destacamos a necessidade de um estudo metó-

dico sobre a importância dos diferentes fatores que influen-

ciam os resultados de um ajustamento. Fica evidenciado também

a necessidade de obtenção de um conjunto de valores experimen-

tais de boa qualidade e de matrizes de dispersão que reflitam

a real dispersão dos dados.



OBS.: O presente trabalho foi apresentado no IIIÇ Encontro Na

cional de Física de Reatores realizado no CENTRECON

(Itaipava, RJ)

8.2.7. CÁLCULOS DE SENSIBILIDADE EM REATORES RÁPIDOS POR

TEORIA DE PERTURBAÇÃO GENERALIZADA

Antonio Carlos F. de Santo

Estudos de sensibilidade possuem um vasto intervalo dí

;i aplicações e são de extrema importância ao tratarmos sistemas

nucleares.
si

A obtenção de incertezas em Parâmetros Integrais causa-

i .'• das por incertezas em dados nucleares (usados para seu cálcu-

los) ê essencial para avaliar: a praticabilidade técnica, a

segurança e a economia de Reatores Nucleares.

Estudos de sensibilidade ae parâmetros considerados em

relação a possíveis variações das seções de choque são es-

senciais para estabelecer critérios de avaliações de seções

de choque para biblioteca. A Sensibilidade de Parâmetros In-

tegrais em relação a seções de choque são também úteis para o

ajuste de dados nucleares. 0 objetivo do ajuste é obtermos uma

melhor estimativa de Parâmetros Integrais calculados e os seus

correspondentes, medidos experimentalmente. Tal ajuste de da-

dos nucleares é essencial para o projeto de Reatores Rápidos.

Coeficientes de Sensibilidade em relação a redistribui-

ção de materiais, fornecem informações sobre características

integrais do sistema face ã possível redistribuiçoes mate-

riais. Esta informação é útil na fase preliminar de projeto

de sistemas nucleares.

Coeficientes de Sensibilidade em densidade material e

coeficientes de Sensibilidade em seções de choque são também

usuais na análise dos efeitos de quaisquer variações ineren-

tes a operação de um dado Reator Nuclear. Estas variações po-

dem ser, por exemplo, flutuações nas condições de operação,

tal como variação de temperatura, ou variações a longo prazo

(devido a queima).

0 Coeficiente de Sensibilidade descreve uma relação fun
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cional entre a variação de um Parâmetro Integral causada pe

Ia mudança fracional em algum parâmetro (físico ou geométri-

co) de referência do sistema. A teoria de Perturbação Genera-

lizada (Ia- ordem nas variações das funções de distribuição

A<|>,,v e A<J>,,x fornece linearmente tal relação.

Podemos definir o Coeficiente de Sensibilidade, para a

resposta "R" (Parâmetro Integral) em relação ao Parâmetro de

Referência "P", como:

C

SR
R

SR " SP
P

A mudança em um Parâmetro qualquer do Sistema de Referên-

cia contribui para o Coeficiente de Sensibilidade "CSR" di-

retamente (através da conseqüente mudança nas propriedades

físico-materiais do sistema) e indiretamente (através do efei-

to de variação nas funções de distribuição que descrevem o

sistema). A Teoria de Perturbação Generalizada obtém em 1-or-

dem (A<J),,. e A<{>,,* tais efeitos indiretos.

Foi elaborado um programa computacional (CALSTPG) para

obter a sensibilidade da constante de multiplicação efetiva

(reatividade) em relação a alterações físicas introduzidas no

sistema (coeficientes de vazio, Doppler, valores de reativi-

dade, etc.) utilizando dois modelos distintos para os cálcu-

los perturbativos. Tal programa necessita somente das cons-

tantes de grupo em cada região (célula) para obter as distri-

buições de fluxos real e adjunto, segundo o modelo de difusão

multigrupo (restrição ^ 25) a uma dimensão, usando o método

de diferença finita com inversão de matriz. Os cálculos per-

turbativos são realizados pelo método de funções generaliza-

das (T.P.G.) para os dois modelos considerados.

Utiliza-se, como aplicação, cálculos de coeficientes de

vazio (sódio) e valores de reatividade, em um Reator tipo

LMFBR (SUPER PHÉMIX).

Os resultados obtidos foram bastanxe satisfatórios quan-

do comparados com o calculo direto. Os modelos apresentaram
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resultados completamente análogos em precisão.

Concluímos, finalmente, que de um modo geral os resul^

tados obtidos foram bastante preciso . mesmo para perturba-

ções bem desfavoráveis, como no o~. > de vazio total de sódio

no CORE-IN ou no CORE-OUT do Re. ;•..•.<.

OBS.: 0 presente trabalho f- i apresentado no III9 Encontro Na

cional de Física de iatores realizado no CENTRECON

(Itaipava, RJ)

8.2.8. UM MÉTODO DE C.xMIZAÇAO DE PARÂMETROS INTEGRAIS NA FÍ-

SICA DE REATORES NUCLEARES

João Jaohio

Em todas as fases, desde a concepção do projeto a deter-

minação de parâmetros nucleares, até a operação rotineira do

reator, resulta em um processo de decisão otimizado. Face ao

tamanho e complexidade, o problema global de otimização é nor-

malmente separado em diversos sub-problemas que podem ser tra-

tados como independentes ou fracamente acoplados. Assim, ado-

tou-se, de imediato, a separação dos problemas independentes

do tempo, daqueles considerados como dinâmicos. Notadamente,

no primeiro caso, estão os problemas de otimização de combus-

tível tais como: tipo de material, enriquecimento, arranjos e

dimensões geométricas bem como o remanejamento. Enquanto que

os problemas dinâmicos mais importantes na física de reatores

são as distribuições temporal do fluxo e potência, os efeitos

de reatividade Doppler e vazios no refrigerante e a evolução

isotopica dos materiais físsris e férteis. Embora o nosso mé-

todo de cálculo possa ser usado para a otimização de qualquer

um desses problemas, a otimização da massa crítica, razão de

regeneração e tempo de cobramento para reatores rápidos foi

formulada em função de parâmetros de controle. 0 método foi

tanbém aplicado à extensão do ciclo do reator através da oti-

mização de geração e queima de Plutônio em reatores de água

leve para os quais existe uma controvérsia quanto a estraté-

gia ótimo de depleção. Isso corresponde a uma otimização da

distribuição espacial e temporal da potência.
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É sabido que a distribuição ótima de potência que resul-

ta em mínimo pico de potência durante um ciclo do reator deve

ser basicamente independente do tempo. Limitando o pico e o

gradiente de potência, otimizamos a distribuição de potência

tal que resulte em máximo ciclo de vida do reator. Dois pro-

blemas básicos foram abordados: Primeiro, (Problema A) a dis-

tribuição ótima do "burnup" no final do ciclo e calculada tal

que resulte em máximo aproveitamento do combustível com todas

as barras de controle retiradas. Segundo,(Problema B) a dis-

tribuição das barras de controle é otimizada tal que resulte

em mínima perda de reatividade total com o tempo conduzindo a

uma distribuição ótima de potência. Ambos os problemas de otî

mização A e B são formulados em função de uma variável de es-

tado definida pelas distribuições de potência, "burnup", bar-

ras de controle e densidade do refrigerante-moderador. Cada um

deles foi escrito em forma de uma função objetiva refletindo

a otimização da reatividade do combustível juntamente com uma

serie de inequações correspondentes a restrições nas distri-

buições de potência, máximo "burnup" e limitações nas barras

de controle.

As diversas componentes da variável de estado são inter-

correlacionadas entre si pelas equações de estado que com-

preendem relações termohidraulicas e equações da difusão neu-

trõnica a multigrupo, com realimentação. As variáveis de con-

trole adotadas foram a distribuição de "burnup" no final do

ciclo e a distribuição de barras de controle, respectivamente

para os problemas A e B. 0 sistema de otimização, que é não

linear em relação â" variável de controle adotada, foi linea-

rizado e resolvido por programação linear que, iterativamente,

conduziu a uma solução do problema não linear. Uma vantagem

desse método é que a equação de estado não precisa ser linea-

rizada, o que contribui para uma convergência rápida do mé-

todo. Esse método foi aplicado a um reator tipo BWR onde os

efeitos não lineares de vazio no moderador, reatividade Doppler

e barras de controle representam um teste válido e deveras

apurado.

Dado ao número elevado de cálculo exigido pelo método,
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otimizou-se a distribuição axial da variável de controle. A

solução do problema A mostrou que o estado ótimo no final do

ciclo do reator tem as seguintes características:

- "burnup" com dois picos sendo o maior deles bastante

volt ido para o fundo do caroço.

- potência em um único pico e bastante voltada para o

topo do reator e portanto bem distinta da distribuição

Haling, tida como ótima para o problema de mínimo pico

de potência.

- densidade média do moderador e máxima, resultando em

mínima perda em reatividade devido ao efeito de va-

zios.

Por outro lado, a solução temporal ótima do problema B

tem as seguintes características:

- potência com dois picos e bastante voltada para o fun-

do do caroço no início do ciclo.

- potência com dois picos e bastante voltada para o topo

do caroço no meio do ciclo.

- no final do ciclo, a potência é bastante voltada para

o fundo do caroço com um único pico no limite máximo

permitido, mesmo com todas as barras de controle reti-

radas .

Conclui-se, portanto, que tanto o estado ótimo no final

do ciclo como a potência ótima de operação do reator são bem

distintas da distribuição Haling. Isto é, a potência alvo de-

ve variar com o tempo de modo a otimizar a geração de Plu-

tônio bem como melhor utilizar esse Plutônio gerado e minimi-

zar a perda de reatividade pelo refrigerante.

OBS.: Trabalho apresentado no III9 Encontro Nacional de Físi-

ca de Reatores realizado no CENTRECON (Itaipava, RJ ).

8.2.9. AVALIAÇÃO DE EFEITOS SOBRE PARÂMETROS INTEGRAIS DEVIDO

A HOMOGENEIZAÇÃO NA INTERFACE DE UM SISTEMA "CORE/

BLANKET"

Joaquim Teixeira de Assis
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Nos cálculos de sistemas que apresentam irregularidades

macroscópicas, os parâmetros individualmente determinados em

modo fundamental de um lado e de outro das interfaces (cálcu-

lo de célula), introduzem erros consideráveis nos cálculos e^

paciais. Esses erros, em geral, são diminuidos introduzindo-se

regiões homogeneizadas nas regiões vizinhas às interfaces.

Neste trabalho, que tem a característica de preparação de

um sistema de cálculo, procurou-se avaliar os efeitos pro-

duzidos sobre os parâmetros integrais devido â homogeneiza-

ção na interface "core/blanket", adotando-se um cálculo apro-

ximado de difusão a uma dimensão.

Foi feito o cálculo para uma célula plana com as compo-

sições características da montagem crítica ZPR-6-5, utilizan-

do-se o código HETAÍRE cem dados da biblioteca CARNAVAL II

em 2 5 grupos de energia.

Utilizando-se um programa que faz a interface entre os

códigos HETAIRE e ANISN, fez-se um cálculo de transporte a

25 grupos e seis regiões, tomando-se duas delas centrais, no

"core" e no "blanket", outra, a mais externa, no fim do

"blanket" e três regiões, uma contendo a interface, e as ou-

tras duas vizinhas a esta e simétricas.

Do cálculo de transporte, observou-se uma acentuada va-

riação nas taxas médias de reação por região, tais como captu-

ra e fissão dos isótopos pesados. Na região de interface, uma

redução gradual a partir de 60% ê observada.

Serviu-se deste cálculo, primeiramente como referência, e

depois para gerar parâmetros macroscópicos médios a 4 grupos

de energia.

Numa etapa seguinte, fez-se o cálculo de difusão a U gru

pos utilizando-se o código de matriz resposta, por série de

Fourier com poucos termos, RMAT1D. Desta vez, considerando-se

somente duas regiões homogeneizadas ("core/blanket") através

dos parâmetros médios oriundos do cálculo de transporte, obti-

veram-se novos parâmetros médios que introduzidos na região de

interfaces provocaram variações na reatividade, pela altera

ção da espessura dessa região.
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Observou-se que a consideraçlo de uma região homogeneiza

da, a partir da interface, para esse caso calculado, introdu-

zia uma reatividade maxima de aproximadamente 0,4% e que, no

limite, a homogeneização do sistema como um todo (tipo caroço

cru) tornava-o menos reativo em até 3% do seu valor de referên

cia.

Pode-se, a priori, concluir desse estudo paramétrico que

a homogeneização na interface "core/blanket" permite reduzir

a forte variação do fluxo de neutrons, em especial do fluxo

rápido, melhorando consequentemente os valores integrais a e£

tes associados.

OBS.: Trabalho apresentado no III9 Encontro Nacional de Físi-

ca de Reatores realizado no CENTRECON (Itaipava, RJ).

8.2.10. SISTEMA DE CÁLCULO NEUTRÔNICO PARA REATORES NUCLEARES

\ Joaquim Teixeira de Assis

£ apresentado neste trabalho, o sistema de calculo neu-

trônico, na sua fase atual, utilizados na DINEU, de acordo com

a disponibilidade dos códigos existentes e operativos, implan-

tados nos computadores HONEYWELL-BULL, da CNEN, e IBM 370 /115,

da NUCLEBRAS.

São apresentados dois sistemas modulares: um para o cál-

culo neutrônico de reatores térmicos e outro para o calculo

neutrônico de reatores rápidos. A estrutura dos sistemas, com

a utilização de várias interfaces, elaboradas na DINEU,permi-

te que os dados passem de um código para o outro, sem a in-

terferência direta do usuário.

Os código1 utilizados são apresentados num anexo, junto

a um pequeno resumo dos mesmos e foram implantados pela DINEU,

DEMC e GAC/DR/CNEN.

OBS.: Apresentada como C.T. DINEU-09/82.

8.2.11. PROJETO DO NÚCLEO DE UM REATOR RÁPIDO DE BAIXA POTÊN-

CIA: INTRODUÇÃO A UMA METODOLOGIA DE CALCULO E RESUL-

TADOS PRELIMINARES

João Jachic
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Apresentamos uma metodologia de calculo adequada para

um estudo preliminar de alguns parâmetros de projeto de um

reator rápido. Analisamos uma metodologia de cálculo neutrô-

nico, com realimentação, uma metodologia de cálculo termohi-

dráulico, de depleção e danos. Juntamente com as referidas me_

todologias de cálculos, determinamos as bibliotecas de refe-

rência e os diversos ajustes que devem ser introduzidos nes-

sas bibliotecas de modo a reproduzir, com boa precisão,um ban

co de dados de projetos de reatores rápidos já existentes.

Cálculo anlíticos foram efetuados para modelos simpli-

ficados de núcleos de reatores e depois comparados com cál-

culos numéricos. Os resultados mostram que a metodologia de

cálculo apresentada simula, com relativa precisão, um caroço

de reator rápido. Concluimos pois que a referida metodologia

com bibliotecas ajustadas pode ser usada para o cálculo pre-

liminar otimização iriciai do núcleo do reator rápido de

baixa T<:ncia a ser futuramente projetado no IEN.

OBS.: •. 'V balho em fase de datilografia.

8.2.:.;-. CALCULO DE ESPECTRO DE NEUTRONS EM MODO FUNDAMENTAL

PARA REATORES RÁPIDOS - ANALISE COMPARATIVA ENTRE DI-

FERENTES METODOLOGIAS

vaulo Emílio Gomes dos Reis Filho

Z objetivo deste trabalho é a comparação do cálculo de

célu!. i, em modo fundamental, através da metodologia utiliza-

das nos códigos HETIRE, 1DX e MC2-2, sendo os dois primeiros

já operativos no sistema de cálculo da DINEU e o terceiro a

ser fornecido, em futuro próximo, através da colaboração com

o Centro de Cálculo de Bologna.

São analisados os métodos de calculo, o tratamento das

ressonâncias, o cálculo dos fatores de auto-blindagem, as bi-

bliotecas de seções de choque utilizadas e suas colapsações ,

o tratamento do espalhamento elástico e inelástico, assim co-

mo o balanço e o espectro neutrônico da célula de um reator

rápido.

OBS.: Apresentado sob forma de Seminários.

* Funcionário do IPEN, em processo de transferência para o IEN.
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8.2.13. ESTUDOS NKUTRÔNICOS SOBRE UM MODELO "BENCHMARK" DE UM

LMFBR (1250 MWe)

Wilma S. Bastos

Segundo o modelo de um reator rápido de potência, pro-

posto pela NEACRP, foram iniciados trabalhos de análise e con

frontos de parâmetros calculados a fim de serem avaliadas as

diferenças no calculo neutrônico de um LMFBR, utilizando o nos

so sistema de cálculo.

0 presente estudo e decorrente de uma análise de confron-

to anterior, baseada no chamado "modelo Baker", objeto de um

trabalho apresentado pela DINEU no 119 Encontro Nacional de

Física de Reatores, realizado em 1981, no CENTRECON de Itai-

pava.

0 estudo não foi ainda concluido tendo em vista o atra-

so na implantação do novo sistema de calculo no computador

HOMEYWELL-BULL da CNEM.

8.2.14. ESTUDO NEUTRÔNICOS SOBRE 0 DEFICIENTE DE VAZIO DO

SÕDIO
;V

Mavael Waintraub

Foram realizados estudos preliminares, tomando-se por

base o caroço do reator SUPER PHÊNIX, e cálculos estabeleci-
7 " " 8

dos na referência , utilizando-se o sistema HETAIRE-MUDE , pa-

ra o cálculo espectral.
Através do cálculo de difusão, utilizando-se o código
9ONED , a 1 dimensão, foram simulados vazios de sódio e ana-

lisidas as variações de reatividade em função do volume do

vazio e do volume do caroço. Partindo-se de uma diluição pro-

gressiva do sódio em um canal procurou-se estabelecer a rela-

ção :

F = fator de diluição
, onde V

f = v
v a z i ° (fração de vazio)
caroço

ProLseguindo o trabalho, verificou-se também a variação

de outros parâmetros tais como:
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- obtenção do B2 radial e axial do reator, fazendo-se o

calculo numa direção e iteragindo com a outra até a

convergência do K _-, mediante a correção da absorção.

- cálculo radial e axial das distribuições de temperatu-

ra dos materiais presentes no elemento combustível, re_

vestimento e no sódio e estruturação de um pequeno có-

digo de cálculo correspondente.

* Estagiário UFRJ.

8.2.15. CÕDIGOS NUCLEARES

8.2.15.1. APRESENTAÇÃO E MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO CÕDIGO ONED

Joaquim Teixeira de Assis

0 código ONED, que foi desenvolvido na Universidade de

A Michigan, resolve a equação de difusão a um ou dois grupos pa

ra as geometrias plana e cilíndrica, por técnica de diferença

finita. Pode ser simulado um "feedback" de temperatura em ter

mos da variação da seção de choque de absorção com a densida-

de de potência.

A saída do código inclui as opções de entrada, fluxo e

potência. A distribuição de fluxo é normalizada para um neu-

tron' produzido por segundo no sistema, excluída a última re-

gião que é considerada refletor. A potência é normalizada de

forma que a potência média no sistema, excluído o refletor,

seja unitária.

Na versão implantada pela DINEU, foi modificado o forma-

to de saída, e o tipo de leitura que era feito por "NAMELIST".

1 0 formato passou a ser livre.

OBS.: C.T. DINEU-08/82.

I 8.2.15.2. PROGRAMA RMAT ID - IMPLANTAÇÃO E MANUAL DE UTILIZA-

' ÇAO

I Joaquim Teixeira de Assis

0 programa RMAT ID resolve a equação multi-grupo difusão

I de uma dimensão para geometria plana, por série de Fourier com

poucos termos.
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As características principais do programa são:

- dimensionamento variável

- número de coeficientes de Fourier programãvel (1 ou 2)

- aceleração da convergência do problema da fonte por

polinômios de Chebshev

- cálculo dos fluxos real e adjunto, fator de multipli-

cação e homogeinização

É dada uma descrição sucinta no método utilizado no pro-

grama, procedimentos para a utilização, descrição dos dados

de entrada e um caso exemplo. Implantado pela DINEU.

OBS.: C.T. DINEU-06/82

8.2.15.3. APRESENTAÇÃO E MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO CÓDIGO

GAMTEOII

Joaquim Teixeira de Assis

GAMTEC-II é um código destinado a gerar constantes mul-

tigrupos consistentes, a serem utilizados em cálculos com teo-

ria de difusão e transporte. 0 presente código foi implantado

no computador HONEYWELL-BULL pelo DeptÇ de Reatores da CNEN.

. Além de uma apresentação do código são descritas as en-

tradas e saídas, assim como apresentado um caso-exemplo.

OBS.: C.T. DINEU-07/82

8.2.15.4. ANISN - APRESENTAÇÃO E MODO DE UTILIZAÇÃO

Wilma S. Bastos

ANISN é um código de transporte a 1 dimensão, largamente

utilizado para cálculo de reatores. 0 presente trabalho signi-

fica uma sinopse de vários manuais existentes do código. São

apresentados vários casos exemplos de cálculos de criticali-

dade.

OBS.: C.T. DINEU-01/82

8.2.15.5. SISTEMA MODULAR PARA CÁLCULOS DE SENSIBILIDADE E

AJUSTE DE SEÇÕES DE CHOQUE

\ Carloe Alberto Curi Renke e Antonio Carlos F. de Santo
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Neste trabalho é apresentado um sistema modular para cál^

culos de .sensibilidade e ajuste de seções de choque,utilizan-

do códigos e programas adquiridos no exterior, bem como aque-

les desenvolvidos na DINEU, representando o que temos, no mo-

mento, como disponíveis para realizar estes tipos de cálculos.

Basicamente o sistema é dividido em duas etapas distin-

tas. Na primeira são estabelecidos os métodos para o cálculo

geral de sensibilidade, sendo apresentados vários esquemas de

procedimentos, de acordo com o tipo de cálculo e parâmetros em

estudo. Na segunda etapa são estabelecidos os métodos de cál-

culo para o ajuste de seções de choque multigrupo.

São apresentados vários diagramas e feita uma rápida de£

crição de cada código e programa integrante do sistema.

OBS.: Está sendo preparada Comunicação Técnica a respeito.

8.2.16. CURSOS AVANÇADOS DE FÍSICA DE REATORES RÁPIDOS (ACOR-

DO DE COOPERAÇÃO BRASIL-ITÂLIA NO CAMPO DE REATORES

RÁPIDOS)

8.2.16.1. CURSO SOBRE MÉTODO DE CÁLCULO PAPA 0 PROJETO NEU-

TROMICO DE UM REATOR RÁPIDO DE POTÊNCIA

.Ministrado pelo Prof. Piero Azzoni, do Centro de Cálculo

de Bologna.

0 curso, realizado no IEN, de 21.06.82 a 09.D7.82, ver-

sou sobre os seguintes tópicos:

1. Física de Reatores Rápidos e Projeto Neutrônico de um

Reator Rápido.

2. Exigências de projeto sobre os dados Nucleares.

3. Análise qualitativa atual nos campos:

a. do conhecimento e da avaliação das seções de choque

b. do cálculo de parâmetros multigrupos

c. dos códigos de cálculo do fluxo neutrônico

d. dos sistemas computacionais utilizados na Itália

t. Métodos de projetação neutrônica:
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a. esquema operativo

b. geração de parâmetros multigrupos

c. cálculo de fluxo neutrônico

d. cálculo de "burnup"

5. Experiência "Benchmark" para a medida das seções de

choque de captura de materiais de estrutura do núcleo de rea-

tores rápidos (emprego e verificação de alguns dos métodos de

cálculo utilizados na Itália).

6. Exemplos de cálculo de blindagem com os métodos uti-

lizados na Itália.

8.2.16.2. CURSO SOBRE MÉTODOS PERTURBATIVOS DE SENSIBILIDADE

Ministrado pelo Prof. Augusto Gandini,do CSN de Casaccia.

0 curso, realizado no IEN, de 05.07.82 a 23.07.82 versou

sobre os seguintes tópicos:

1. A função importância.

2. Métodos perturbativos generalizados (Métodos GPT).Teo

ria geral.

3. Método GPT para sistemas críticos. Perturbações de

funcionais lineares e bilineares do fluxo real e/ou adjunto.

4. Método GPT para blindagem. Efeitos de ordem superio-

res.

5. Método GPT no campo de nuclídeos para o estudo do

"burnup".

6. 0 método perturbativo standard para a análise pertur-

bativa do fluxo. Cálculo das autofunções.

7. Métodos perturbativos generalizados para problemas não

lineares (método NLGPT). Teoria geral.

8. Método NLGPT para a analise da vida do núcleo.

9. Método NLGPT para a analise termohidráulica.

10. Técnica de correlação entre dados diferenciais e in-

tegrais. O método multiplicador de Lagrange e o método dos ele

mentos.
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11. Técnica de correlação. Explicação dos vários méto-

dos.

12

ticos.

Técnica de correlação. A presença de erros sistemá-

13. Técnica de correlação. 0 método do revelador global.

14. Método de ajuste orientado aos dados e orientado ao

sistema.

15. 0 papel dos métodos de cálculo de sensibilidade nos

estudos de otimização.

8.2.16.3. CURSO DE MÉTODOS PERTURBATIVOS

Augusto Gandini

0 presente trabalho foi elaborado, através das notas do

curso ministrado pelo Prof. A. Gandini, compilados,redigidos,

completados e ratificados numa notação consistente, pelos pes-

quisadores CA. Curi Renke e Antonio Carlos Fonseca do Santo.

Foi dividido em quatro capítulos, abrangendo os seguin-

tes tópicos:

1. Função Importância.

. £ introduzido o conceito de função importância utilizan-

do-se o modelo de transporte de neutrons. Ê* estabelecido o

princípio de conservação da importância para um funcional

qualquer.

2. Teoria de Perturbação Generalizada

Usando-se o princípio de conservação de importância de-

senvolve-se uma formulação perturbativa, em qualquer ordem de

aproximação, para qualquer funcional de interesse, São apre-

sentados e discutidas algumas das possíveis aplicações.

3. Técnicas de Correlação entre Dados Diferenciais e In-

tegrais.

São apresentados, inicialmente, o método de multiplicado

res de Lagrange e o método de redução por elementos, para o

ajuste de dados diferenciais. A seguir são discutidos diversos

métodos existentes, o tratamento de erros sistemáticos e fí-
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nalmente, o ajuste orientado para o sistema,

4. Teoria de Perturbação Generalizada para Sistemas Nao-

-lineares.

t apresentada uma formulação perturbativa generalizada,

para sistemas não-lineares, em qualquer ordem de aproximação.

Introduz-se o conceito de função importância para o campo de

temperatura (termo-hidrãulica). São apresentados e discutidos

algumas aplicações de interesse, para campos acoplacos, como:

neutron-nuclídeo e neutron-temperatura.

OBS.: 0 presente trabalho é apresentado em forma de Comunica

ção Técnica <em fase de datilografia).

* CSN delia CASACCIA, Itália.
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8.3. TÉCNICAS EXPERIMENTAIS PARA FÍSICA DE REATORES

8.3.1. FABRICAÇÃO DE ALVOS FINOS DE TÔ"RIO E URÂNIO POR ELETRO-

DEPOSIÇÂO MOLECULAR

Maria Inêe Silvani Souza

Para introduzir a técnica de medida da taxa de reação com

detetores do estado sólido de traços (SSTD) é necessário alvos

bastante finos.

A fabricação desses alvos foi feita utilizando o método

da eletrodeposição molecular que consiste em submeter uma dis-

persão de sal a ser depositado, em um solvente não eletrolíti-

co, a uma alta diferença de potencial que faz com que esse se

deposite no catodo. No caso usou-se o nitrato de tório e o ni.

trato de uranila. Como catodo foi usado um filme fino de alurní

nio que serviu também como suporte do depósito.

A voltagem, a corrente e o tempo de deposição foram estu

dadas em função da massa depositada.

8.3.2. MEDIDAS DE ESPESSURA DE ALVOS FÍSSEIS POR ESPECTROME -

TRIA ALFA

Roeanne Cefaly de Avanda Amado Furieri

Na determinação da espessura dos radionucleídeos por es -

pectrometria alfa, a preparação dos alvos é muito importante.

Estes devem apresentar uma distribuição homogênea do nuclídeo

a analizar sobre a superfície de um suporte metálico e, para

evitar problemas de auto absorção de partículas a, deve-se de-

positar o material em finas camadas e perfeitamente aderente à

superfície metálicas. Esses são dois fatores essenciais para

se obter análises precisas por espectrometria a e a técnica de

fabricação de alvos que mais se adapta é a eletrodeposição mo

lecular.

Para o cálculo da porcentagem de deposição do urânio e tó

rio, os alvos são analizados medindo-se suas atividades atra -

vés da área integrada sob o pico das alfas emitidas. Para tais

determinações, o sistema de detecção alfa foi calibrado, usan-
241

do uma fonte calibrada de Am.
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O presente trabalho ainda se encontra em sua fase inicial.

Realizaram-se medidas preliminares necessárias para obten

ção da espessura dos alvos físseis de urânio e torio.

8.3.3. ESPECTROMETRIA DE NEUTRONS RÁPIDOS

Auoyone Augusto da Silva

Na fase final de implantação da técnica de medida de es-

pectro de neutrons rápidos na faixa de energia entre KeV e

MeV, definimos um sistema de medidas adequado as condições

do nosso laboratório. Trata-se de um sistema de medidas ORTEC

uniparamétrico contendo como principal elemento um PSA ( ana-

lisador na forma de pulso) que permite a discriminação das

partículas neutrons e gamas.

Inicialmente a calibração do sistema foi realizada uti-

lizando um dos detetores disponíveis (CH.,) e o fluxo térmico
(2)

do Reator Argonauta. Os parâmetros da equação de Diethorn

foram obtidos (C = 0,179 x io"2 e D = - 0,143 x ío"1) com os

quais podemos observar que para uma tensão de 4.000V aplicada

no detetor, este opera na faixa de energia entre 60 KeV a

1.200 KeV.

Os testes finais para obtenção dos parâmetros de maior in

teresse (tempo separação entre os eventos n-y» níveis de dis-

criminação e espectro de proton de recuo sem contaminação ga-

ma) vem sendo realizado com uma fonte de Am-Be.

8. 3.1*. GERADOR DE NEUTRONS

Auoyone Augusto da Silva

Com o objetivo de colocar o Gerador de Neutrons de m MeV

operativo. Foi realizada a substituição de antigas peças do

mesmo como também alguns melhoramentos nos sistemas de vácuo

e de refrigeração do alvo.

8.3.5. DETERMINAÇÃO DA TEMPERATURA DE NEUTRONS DO REATOR ARGO

| NAUTA POR MEDIDA INTEGRAL DE SEÇÕES DE CHOQUE TOTAL E
j MEDIDA DIFERENCIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE DENSIDADE DE VE-

LOCIDADE DE NEUTRONS
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Dante Luiz Voi

A temperatura de neutrons do Reator Argonauta foi deter-

minada por dois métodos de medida diferentes, usando o feixe

de neutrons de um dos canais de irradiação, em condições

idênticas de geometria.

As temperaturas obtidas com o método da medida integral

de seção de choque e o método da medida diferencial de

espectro de velocidade foram: (522 ± 49)°K para o feixe e

(392 ± 37)°K para o nücleo.

Os resultados obtidos mostram-se dentro dos valores es-

perados na literatura.

8.3.6. DETERMINAÇÃO DE SEÇÕES DE CHOQUE TOTAIS BAQUELITE EM

FUNÇÃO DO GRAU DE CALCINAÇAO

Dante Luiz Voi e Luiz Osório de Brito Aghina

As seções de choque totais do Baquelite polimerizado,

calcinado a 400°C, e calcinado a 600cC, foram obtidas com

o espectrômetro de cristal nas energias (0.05 ± O.ODeV e

(0.46 ± 0.23)eV.

Os resultados para as seções de choque ligada e livre

evidenciam ainda, mesmo a 600 C de calcinação, a presença

tanto de átomos de Hidrogênio na estrutura da macromolêcula ,

como também grupos CH» na proporção de uma para três molécu-

las.

REFERÊNCIAS

1. Manual ORTEC PSA mod. 4 5 8 .

2. DIETHORN - NYD 6628 (1958).

8.4. REATOR ARGONAUTA

8.4.1. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO REATOR ARGONAUTA

0 Reator Argonauta, realizou no ano de 19 82,157 operações

totalizando 221 horas, tempo em que permaneceu crítico, con-

forme quadro abaixo:
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Solicitante

DEJÍE/IEN

IME

COPPE

UFRJ

IRD

DEIC/IEN

N9 de Operações

62

14

67

9

1

4

Tempo

llih lUmin

25h 37min

71h 29min

7h 20min

lh 30min

50min

Os seguintes materiais foram irradiados no Reator, ouro,

disprósio, ouro + cádmio, makrofol.

Foram realizados testes de rotina dos equipamentos do Rea

tor, da mesa de controle do Reator e a manutenção preventiva e

corretiva, foi normalmente executada, constando da verificação

das condições de operação das fontes de alimentação, ganho dos

amplificadores, contadores bem como o sistema de deteção.

A nova instrumentação de controle do Reator Argonauta,

projetada e fabricada pelo DEIC, devido ao ótimo desempenho

apresentado, quando funcionando em paralelo com a instrumenta-

ção normal, foi ligada agora em série, continuando-se a operar

o Reator sem nenhum problema. A ligação em série da nova ins -

trumentação no "interlock" do Reator não diminue a segurança do

me smo.

8.4.2. EXPERIÊNCIAS DIDÁTICAS

As seguintes experiências didáticas foram ministradas no

Reator Argonauta para alunos do Curso de Mestrado da COPPE ,

IME e alunos do Curso de Engenharia da UFRJ, Opção Nuclear:

Experiência Responsáveis

- Apresentação do Reator Argonauta • Luiz Arthur

(Principais características; operação José Luiz

e segurança)

- Criticalidade por retirada de veneno Luiz Arthur

Jose Luiz

- Calibração de barras de controle Luiz Arthur

Jose Luiz
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- Coeficiente de temperatura Luiz Arthur

José Luiz

- Coeficiente de vazio Luiz Arthur

José Luiz

- Mapeamento de fiuxo vertical do Reator Luiz O.B.Aghina

Argonauta Rosanne

Maria Inês

Serebias

- Espectrômetro de cristal (Medida de Dante L. Voi

espectro de velocidades de neutrons)

- Medida de seções de choque para neutrons Dante L.Voi

8.4.3. PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE FACILIDADES EXPERIMENTAIS

- Projeto para montagem do conversor para neutrons rápidos no

Reator;

- Projeto de um varredor microscópico para observação e con-

tagem em detetores de traços nucleares do estado solido

SSTD;

- Projeto de uma bomba de óleo para o sistema de lubrificação

do medidor de tempo de vôo (rotor);

- Desenhos para a confecção do novo "Manual do Reator Argonau-

ta";

- Projeto de um varredor X,Y para uso no espectrômetro de cris

tal;

- Projeto de uma matriz para estampar caixas de cádmio;

- Estudos, cálculos e projetos para a nova montagem das cunhas

de grafite;

- Projetos para fixação do elemento combustível ôe tubos e do

atual elemento;

- Projeto de um gabarito para montagem do elemento combustível

de tubos.
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8.4.1». NOVOS ELEMENTOS COMBUSTÍVEIS PARA O REATOR ARGONAUTA

Luiz Osório de B.Aghina, Paulo Bechara Dutra*

Utilizando-se uma mistura inicial de U^Og - 50%, grafite

-30% e baquelite - 20%; granulometria dos pôs - 325 Mesh; car-

ga de compactação de 2,65 toneladas, taxa de aquecimento de

209C/20 minutos ate 8009C por 4 horas, foram produzidas 65 pas_

tilhas com as seguintes características:

diâmetro

altura

densidade

% u3o8

0 ,66cm

1,13 -

2,48 -

59,79 -

0

0

0

,llcm

,5g/cm3

,47%

Essas 65 pastilhas, selecionaram-se 53 que foram introdu-

zidas em um tubo de zircaloy selado por tampões apropriados. A

vareta de zircaloy assim formada, será conduzida ao IPEN ( São

Paulo) para testes de irradiação do reator. Alguns testes de

resistência mecânica foram efetuados onde as pastilhas suporta

ram pressões de até 200kg/cm2. Evidenciou-se uma correlação en

tre a resistência mecânica da pastilha, o ajuste entre a matriz

e as peças de compactação, bem como as porcentagens iniciais

de baquelite e grafite.

0 Departamento de Materiais do IEN preparou o encapsula -

mento das pastilhas na vareta e a soldagem dos tampões, reali-

zando os estudos metalograficos correspondentes. Realizou tam-

bém estudos sobre o contato das pastilhas com a parede interna

do tubo de zircaloy sob temperatura de 1209C. Os resultados

obtidos foram considerados bons.

Após os resultados dos testes de irradiação, (para 1983)

serão então produzidos, com a técnica descrita, os novos ele -

mentos combustíveis para o Reator Argonauta.

* Pertencente ao Departamento de Química, da Divisão de Apoio

Químico.
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8.5. TECNOLOGIA DO SÕDIO/TRANSFERÊNCIA DE CALOR

8.5.1. CIRCUITO TÉRMICO A SÓDIO CTS-1

8.5.1.1. OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODIFICAÇÕES NO CIRCUITO TÉR-

MICO A S0DIO - CTS-1

lone Walmir Bellini, Flâvio Guimarães da Silva Porto,

Luiz Marcos Walsh, Marcos Augusto Teixeira Dourado,

Valter Quilioi Pereira, Antonio José Rodrigues Pinto,

Dielson Alves Bispo, Gilson Isquierdo Croza, Dalmir

Alves ferreira, Antonio José da Silva Neto, Damião de

Abreu Colares

Foi concluída a lâ fase de modificações no CTS-1, cuja

necessidade foi demonstrada pela experiência de operações an-

teriores .

0 aquecedor principal foi substituído por outro de maior

potência (175KW), constituído por 91 resistências elétricas tu

bulares, divididas em: um grupo de 19 resistências com potên-

cia variável e três com potência fixa. 0 pré-aquecimento na

parte modificada do circuito foi feito empregando-se resistên

cias tubulares (aço austenitico) com controle automático de

temperatura.

Todos os termopares instalados são de chromel-alumel.Os

termopares existentes foram revisados e trocados onde neces-

sário.

Foram feitos os acertos finais da instrumentação de mo-

nitoração existente na sala de controle.

Por medida de segurança de operação, foi fechado o "con

tainer" que envolve o circuito.

Em janeiro, após a realização de uma serie de testes

pré-operacionaís e funcionais, o circuito voltou a operar.

As operações posteriores mostraram no circuito dois pro

blemas:

1 - Deficiência no aterramento;

2 - Vazamento da válvula de dreno.
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Para a solução do primeiro problema, foi instalado um neu

tro operacional, aterrado, tendo em vista que as resistên-

cias do aquecedor são ligadas a sua carcaça.

Quanto ao vazamento da válvula de dreno, apôs a realiza-

ção de uma série de testes, incluindo gamagrafia, concluiu-se

pela necessidade de sua substituição. Essa substituição serã

feita utilizando-se uma válvula para sódio existente na DITRA.

Foram desenvolvidos trabalhos de coleta de documentação,

estudos experimentais e testes para a instalação da nova vál-

vula.

Foi construida uma nova cabine para abrigo do ventilador

do trocador de calor, na parte externa do prédio.

Em 1982, após contato com especialistas italianos, todos

os equipamentos e roupas de segurança para o uso com o sódio,

foram revistos e alguns foram substituidos por outros, de ma-

teriais mais indicados para este fim.

Uma certa quantidade de sódio, que se encontrava no depó

sito em condições inseguras foi eliminada, participando a

DITRA, na p' aparação do local, montagem de dispositivos e quei-

ma do sódio.

8.5.2. DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS DO CTS-1 EM ESTADOS DE EMER

GÊNCIA

Frederico Guilherme Bandeira de Araújo, Silvia Barbosa

Galvão Cesar

0 caso estudado refere-se à situação em que, após o en-

chimento do circuito, há uma falha no intertravamento, permi-

tindo que o aquecedor e o trocador de calor entrem em funcio-

namento com a bomba desligada.

0 trabalho baseou-se na tese: "Convecção Natural em Cir-

cuito Térmico a Sódio", desenvolvida na DITRA por Luiz Marcos

Walsh. 0 modelo teórico para a circulação do sódio em c6n-

vecçao natural, assim como o método das diferenças finitas,foi

mantido o mesmo da tese citada.

0 objetivo principal do trabalho, foi o programa de cal-
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culo, no qual foram introduzidas modificações substanciais,

na busca.de uma maior funcionalidade operacional. Com o códi-

go resultante foram determinados parâmetros indicativos do

comportamento térmico do CTS-1, na situação de emergência in-

dicada. Os resultados mostram, no caso mais crítico, um tempo

ue 80 segundos para o sódio atingir uma temperatura fora da

faixa operacional.

8.5.3. PROJETO DE ARMADILHA FRIA A DIFUSÃO PARA 0 CTS-1

Frederico Guilherme Bandeira de Araújo, Newton Reis de

Moura, José Carlos dá Cunha Simão

Foi elaborado o projeto conceituai de uma armadilha fria

a difusão com refrigeração a convecção forçada.

Os principais parâmetros tomados como referência foram:

1 - Forma do campo de temperatura na armadilha fria tal

que -ÍÜL. < 0
dt2

2 - Temperatura de fundo .da armadilha não superior a100°C

3 - Cota máxima da frente de cristalização em 70 cm (co£

respondente ao R máximo).

Está previsto um sistema de recuperação da armadilha, e-

vitando a necessidade de ser removida do circuito para limpe-

za.

8.5.4. CIRCUITO PARA TESTES COM FOGO DE SÕDIO CTS-2

Antonio José Rodrigues Pinto, Dielson Alves Bispo,Gilson

Isquierdo Croza, Pedro Alves Pereira, Lucimar de Souza

i Machado, Valdeir Pereira de Souza Bessa, Alexandre Tho^

mas Borges, Edmar Saltes, Dalmir Alves Ferreira

0 circuito para testes com fogo de sódio CTS-2, consiste

em linhas gerais, de um tanque de dreno, onde o sódio fica ar

mazenado; de uma linha de dreno com válvula de acionamento

pneumatico; de um tanque de carregamento, onde fica o sódio a

ser queimado, abastecido através da linha de dreno por pressão

de argônio; e de uma linha para escoamento de sódio, que per-

mite produzir fogo de sõdio numa bandeja de aço especialmente
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preparada para tal fim. Os comandos são acionados de uma sala

de controle e os dados são lidos na instrumentação montada em

uma mesa de controle.

Um sistema de intertrivamento traz o circuito para uma

situação de segurança em caso de anormalidade na operação ou

acidente.

A construção deste circuito começou ha algum tempo, ten-

do sido paralisada temporariamente por diversos motivos, inclu

sive por problemas de caráter técnico, que foram estudados, e

em principio, solucionados.

Após uma avaliação inicial foram reiniciadas as ativida -

des de montagem que envolvem as áreas: elétrica, construção ei

vil, eletrônica e mecânica.

Foi feita uma revisão geral, acompanhada de manutenção

corretiva dos equipamentos, limpeza e pintura em partes estru-

turais do circuito. Iniciaram-se os primeiros testes no equi-

pamento.

8.5.5. LOOP A ÁGUA

8.5.5.1. PROGRAMA PARA CALCULO DE PERDAS DE CARGA NO "LOOP" A

ÁGUA

Paulo Augusto Berquõ de Sampaio

Foi desenvolvido um programa para avaliar as perdas de

carga na linha principal do "loop" a água,nos casos em que o

^ by-pass é mantido fechado. 0 programa prevê a perda de carga

na linha principal em função da vazão, da temperatura de escoa-

mento, da abertura da válvula reguladora e do tipo de válvula

instalada na seção de teste. 0 modelo adotado permite somar li

nearmente os efeitos dos diversos acessórios, e mostrou uma

razoável aproximação com os resultados experimentais.

8.5.5.2. EXPERIÊNCIA COM PLACAS DE ORIFÍCIO COMO INSTRUMENTO

DE MEDIDA DE VAZÃO

Frederico Guilherme Bandeira de Araújo, Lúcia Quintais de

i\ Caatro Moreira, Sergio Viçosa Mõller, Silvia Barbosa Gal^
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\

vão Ce 8 ar

Foi -realizado o planejamento das experiências que visam

otimizar a geometria das placas de orifício, em função da fajL

xa de Reynolds.

A área foi o parâmetro constante em todas as placas.Para

os testes serã utilizado o Circuito a Ãgua da Divisão de Tran£

ferência de Calor, onde a referência para as diversas medi-

das será um aparelho tipo "rotaflux". Também foi executado o

projeto da seção de testes e dos vários tipos de placas pre-

vistas para a experiência.

8.5.5.3. ESTUDO PRELIMINAR PARA EXPERIÊNCIAS DE VIBRAÇÃO

FLUIDO-ELASTICA

Paulo Augusto Berquó Sampaio, Luiz Osório de Brito Aghina

Usando o modelo de vibração "fluido-elãstica", e as hi-

póteses de densidade constante e velocidade uniforme de es-

coamento na seção de teste, foram determinadas as caracterís-

ticas materiais e geométricas de um arranjo de cilindros para

que se possam obter grandes amplitudes de vibração, dentro dos

limites de operação do "loop" a ãgua do IEN. 0 arranjo con-

sistirá de 14 x 14 cilindros compactos de aço inoxidável com

diâmetros de 5mm e comprimento de 150mm. '0 espaçamento entre

os cilindros serã de 2mm. Eles estarão dispostos perpendicu-

larmente ao escoamento e contidos em uma seção de testes em

acrílico de forma paralelepipêdica, dimensionada de modo a

atender as seguintes condições:

1 - Freqüência de vibração do 19 nodo na faixa audível

2 - Vazão correspondente a velocidade crítica na faixa

de 20 a 30 mVh

3 - Dimensões de entrada da seção de teste de modo a per

mitir a rápida distribuição da água por toda a seção.

8.5.5.4. AVALIAÇÃO DAS POSSIBILIDADES DE SIMULAÇÃO DO SO*DIO

COM 0 "LOOP" A ÁGUA

Lua ia Quintãee de Castro Moreira, Paulo Augusto Berquó de

Sampaio



210

Foi realizado um estudo detalhado das possibilidades de

simulação do sódio, utilizando-se o "loop" a água, com ênfase

nas experiências de perda de carga em acessórios , tubulações e

canais não circulares.

Levando-se em consideração que somente aspectos hidrodinâ

micos do sódio podem ser simulados com água, foram estabeleci-

dos como principal etapa os limites do número de Reynolds pa

ra as condições de operação do "loop" e após a relação entre

o número de Reynolds do loop e o da Seção de Teste. Concluiu-se

que na simulação os limites do "Re" na seção de teste levam

a limitações na geometria da mesma. Como conseqüência da ana-

lise feita, foram planejadas experiências de perda de carga em:

tubos de diversos componentes; tubos com rugosidades diferen-

tes; tubos submetidos a temperatura diferentes e válvulas.

8.5.5.5. CURSO DE TREINAMENTO NO "LOOP" A ÁGUA

Sergio Viçosa Moller

Foi realizado um curso de treinamento para alunos da UFRJ

(bolsistas da CNEN-PRONUCLEAR) com os seguintes experimentos

didáticos:

- perda de carga ^m válvulas;

- performance da bomba centrífuga.

8.5.6. DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE DE CONDUTIBILIDADE TÉRMICA

DE PASTILHAS DE OXIDO DE URÂNIO

Gabor Peter Nagy, Luiz Osóric de Brito Aghina

Dando continuidade aos ensaios iniciados no ano anterior,

V foram realizadas novas series de testes para a determinação do

coeficiente de condutividade térmica de pastilhas de oxido de

urânio compactadas com grafite e baquelite. Trata-se de mate-

rial a ser usado no elemento combustível do Reator Argonauta

do IEN.

Originalmente os ensaios foram efetuados em pastilhas geo

metrícamente equivalentes as usadas no Reator, seguindo o mé-

todo de fluxo térmico axial unidimensional. Os resultados ob-

tidos, embora compatíveis com os encontrados na literatura,
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foram considerados inconclusivos, devido às discrepâncias ob -

servadas 30 ser aplicado o método a blocos padrão para compa -

ração. Foi então alterada a técnica para aquecimento central

com fluxo radial de calor. Isto exigiu nova montagem com geo -

metria modificada das pastilhas e registro múltiplo dos termo-

pares. Dificuldades na instalação de termopares estão sendo su

peradas gradativamente. Os resultados da nova série de ensaios

ainda está sendo avaliada.

8.5.7. DETERMINAÇÃO EXPERIMENTAL DO COEFICIENTE DE TRANSFEREN-

CIA DE CALOR LOCAL EM UM BANCO DE PINOS MUITO PRÕXIMOS

Sergio Viçosa Mõller

Este experimento , realizado durante estágio no KFA -

Jülich, R.F. Alemanha, trata da determinação do coeficiente de

transferência de calor em um arranjo triangular de pinos, cem

baixa razão de aspecto (PITCH/DIÂMETRO), em escoamento trans -

versai de água, a fim de fornecer elemen':os para a fonte de

neutrons, ora desenvolvida pelo KFA-KERNFORSCHUNGSANLAGE -

JÜLICH e KFK-KERNFORSCHUNGSZENTRUN - KARLSRUHE. Os resultados

obtidos serão utilizados como dados para estudo? térmicos e es;

truturas no projeto da referida instalação.

•Para esse propósito, um dispositivo de testes foi construí

do, em escala 1:1, visando a simulação das condições térmicas

e hidráulicas da fonte de neutrons. Este dispositivo é um

arranjo de pinos em escoamento transversal, dos quais um é a-

quecido eletricamente.

0 dispositivo é mostrado, aberto, na Figura 1.

A execução do experimento forneceu os valores para o coe-

ficiente ie transferência de calor, apresentados na forma do

número de Nusselt e sua distribuição local.

Os resultados mostram a dependência linear do número de

Nusselt em relação do número de Reynolds, para uma taxa de

produção de calor constante.
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8.5.8. SOLDAGEM DE TERMOPAR DE CHROMEL-ALUMEL COM OXIACETILE-

NO

Walter Quilici Pereira

Foi feito um estudo prático para a determinação de um

processo adequado para a soldagem de termopares de chromel-alu

mel com oxiacetileno. 0 processo estabelecido se mostrou sa-

tisfatório para fios de bitola número 1UAWG ou superior. Para

bitolas menores outros processos são mais indicados.

8.5.9. ENSAIO COMPARATIVO DE MÉTODOS DE MEDIDA DE DILATAÇAO

TÉRMICA

Gábor Peter Nagy

Foi montado um novo arranjo para se comparar vários mo-

dos de observação de dilatação térmica unidimensional de uma

barra. Os métodos de medida empregados foram: leitura com re-

lógio comparador, registro fotográfico, avaliação por tabelas

do coeficiente de dilataçao térmica, e através do cálculo teó

rico pelo programa "DILAT" (programa que calcula aproximações

sucessivas para o problema de dilataçao térmica unidimensional-

-não uniforme). Embora ainda sob análise, os resultados até

agora obtidos comprovam a validade do método fotográfico para

medida de dilataçao térmica, que era o objetivo do ensaio.

REFERÊNCIA:
ti

1. MOLLER, S.V., "Experimental Determination of the Local

Heat Transfer Coefficient in a Crosely Packed Pin Arran-

gement", Jul - Spez 17 3, KERNFORSCHUNGSANLAGE - Julich,

1982.

8.6. ANÁLISE ESTRUTURAL

8.6.1. FLAMBAGEM ELASTOPLASTICA A GRANDES DESLOCAMENTOS DO

RESERVATÓRIO DE SEGURANÇA DO S0DIO PRIMÁRIO - PEC

Carlos Alexandre de Jesus Miranda, Luciano Mendes Bezerra

Estudou-se a flambagem deste reservatório para as cargas

normais de projeto como piso próprio, pressão, temperatura e

deslocamentos prescritos. Levou-se em consideração também o
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efeito de um sismo vertical e horizontal no cálculo da resis-

tência da estrutura. 0 código de calculo utilizado foi o

SAP-IV versão NIRA. 0 objetivo deste calculo era a verifica-

ção dos cálculos feitos pela empresa "ZANON".

8.6.2. ANÁLISE ELÁSTICA DA GRELHA ONDE SE APOIAM OS ELEMENTOS

COMBUSTÍVEIS DO NÚCLEO DO REATOR PEC

Carlos Alexandre de Jesus Miranda

Verificação dos cálculos efetuados pela empresa BREDA da

grelha dos elementos combustíveis com carregamentos de peso

próprio da grelha e do núcleo, de pressão, de choque térmico

(resfriamento e aquecimento) e de um sismo vertical e horizon

tal visando a aceitação da respectiva nota técnica. Para tais

cálculos foi utilizado o código de cálculo INCA e as normas

ASME e CODE CASE N4 7. As notas técnicas relativas a esta veri.

ficação denominam-se:

"Gnl^LIA PEC - Verifiche Relative Alie Condizioni di Carico

Piu Significative ai Fini dei Dimensionamento" e "Analisi

di Stabilitá delle Virole di Sostegno delia Griglia - PEC".

8.6.3. ESTUDO SOBRE OS ESFORÇOS PRODUZIDOS PELO INCIDENTE DE

LIBERAÇÃO BRUSCA DE ENERGIA NO REATOR - PEC

Luciano Mendes Bezerra

J Este estudo propõem-se a determinar os esforços atuantes

tanto nos parafusos de sustentação da tampa da máquina de car

regamento e descarregamento como também no anel de ligação en

tre a tampa fixa e a móvel e nos tirantes de fixação que man-

tém o conjunto fixado sobre o vaso do reator para um carrega-

mento do tipo triangular com um valor máximo de 507 bar e tem

po de duração de 8 x io~ segundos. 0 código de cálculo uti-

lizado foi o ANSYS e o estudo pretendia uma verificação do do

cumento ISPRA - EURATOM.

OBS.: As atividades 8.6.1, 8.6.2. e 8.6,3. descritas anterior

mente fazem parte do Acordo de Cooperação no Campo dos

Reatores Rápidos, entre a CNEN-B e a CNEN-I.



215

8.6.4. ESTUDO DE VISCOPLASTICIDADE E RUPTURA POR CREEP

Orlando João Agostinho Gonçalves Filho

Extensão do modelo viscoplástico para incluir em sua lei V

o comportamento viscoplástico com endurecimento . Implementa-

ção de um critério adicional de ruptura por creep (Monkman -

Grant) em estruturas bi e tridimensionais e uma terceira fun-

ção potencial para o cálculo da velocidade de deformação de

creep.

8.6.5. IMPLANTAÇÃO NO rfolGO MEF, DE UM ELEMENTO FINITO PAF.A

CASCAS

v Reinaldo Jacques Jospin

Foi implantado no código MEF um elemento finito bidimen-

sional a 8 nós gerado do tridimensional, para análise de cas-

cas finas e semi-espessas. 0 elemento foi desenvolvido duran-

te o estágio no CE.A. - França para o estudo de componentes

de reatores e encontra-se descrito na referência . Imple -

mentou-se também o código M.E.F. para levar em consideração as

forças de volume, as forças de superfície e as variações de

temperatura em cascas.

8.6.6. IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PLAST

Artur Correia Filho

Foi implantado um programa específico para a análise elas

toplãstica de estruturas planas e axissimétricas comportando

quatro elementos diferentes. Este programa é apresentado na re
(2) ~

ferencia . A implantação deste programa teve por objetivo o

cálculo de estruturas em regime elasto-plástico proposto pelo

grupo de trabalho da Comunidade Econômica Européia (C.E.E.)

com o intuito de verificar a precisão numérica do código utíli

zelo.

8.6.7. IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA GMALHA

Artur Correia Filho

Este programa tem por objetivo a geração automática de

coordenas e incidências para estruturas planas. Futuramente
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servira de "software" para os programas já desenvolvidos para

a análise de tensões. Implantou-se também neste programa um

algoritmo para redução de largura de banda e/ou "frontwidth".

8.6.8. ESTUDO DE UM ELEMENTO FINITO PARA CURVAS DE TUBULAÇÕES

Reinaldo Jacques Jospin

í 3 )
Estudou-se na referencia um elemento finito para cur

vas de tubulações que leva em consideração os efeitos de ova-

lização da tubulação bem como as condições de bordo a que es-

tão sujeitas estas curvas (tubo reto, flange, et c . . . ) . 0 in -

tuito é aprimorar o elemento para levar em condieração o efei^

to de distorções da secção bem como o efeito de creep do mat£

rial a altas temperaturas.

8.6.9. VERIFICAÇÃO DA PRECISÃO NUMÉRICA DOS CÕDIGOS DESENVOL-

VIDOS E IMPLANTADOS

Artur Correia Filho, Reinaldo Jacques Jospin

Desenvolvimento de uma série de estudos em conjunto com

o grupo de trabalho de códigos de cálculo e normas de Reato -

res Rápidos da Comunidade Econômica Européia (C.E.E.) para

verificação da precisão numérica dos códigos de cálculo de -

senvolvidos e implantados pela Divisão. 0 primeiro trabalho

consiste na análise de uma placa circular a um comportamento

elasto-plástico e visco-elasto-plástico.

REFERÊNCIAS

1. JOSPIN, R.J., "Relatório do Estágio no C.E.A./DEMT -

França" - 1981 - IEN/CNEN

2. OWEN, D.R.J., HINTON, E., "Finite Element in Plasticity

Theory and Pratice" Pineridge Press Limited - Swansea -

1980

3. ALMEIDA, C.A., "A Simple Mew Element for Linear and

Nonlinear Analysis of Piping Sistems" - Thesis of

Doctor of Philosophy at the Massachusetts Institute of

Tecnology - 02/82.
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8.7. DIVISÃO DE SEGURANÇA DE REATORES

8.7.1. DESENVOLVIMENTO DE UM C0DIGO PARA SIMULAÇÃO DE TRAN-

SIENTES EM REATORES RÁPIDOS

David Adjuto Botelho, Antonio Carlos Marques Alvim,

Rubens de Souza dos Santos, Aníbal òebril*

Foram desenvolvidos modelos de cinética de neutrons e

termohidraulica de um canal de um LMTBR e de transferência

de calor e termohidraul ica em trocadores de cí»lor sódio-só-
(2)

dio . Estão sendo desenvolvidos o modelo de um gerador de

vapor sódio-vapor e modelos para simular o transporte de

massa e energia no circuito primário. Foi desenvolvido um mo-

delo teórico para calculo da redistribuiçao de vazão e queda

de pressão nos elementos combustíveis de um LMFBR . Serio

elaborados em 19 8 3 os programas de computador para executar e£

tes cálculos.

8.7.1.1. SIMULAÇÃO DE TRANSITÓRIOS NUM CANAL MÉDIO DE UM REA-

TOR LMFBR

J Rubens de Souza dos Santos

Um algoritmo para simulação de transientes operacionais

e de. incidentes em um canal típico de um reator rápido refri-

gerado a sódio foi desenvolvido . 0 reator é representado

por uma vareta, que descreve o comportamento médio do caroço.

No canal de resfriamento da vareta, o sódio flui como um lí-

quido incompressível a uma vazão uniforme. A transferência de

calor na vareta ocorre somente na direção radial e, no refri-

gerante, a transferência de calor por condução na direção

axial é desprezada. A densidade de potência devida às fissões

é obtida resolvendo-se as equações da cinética pontual a vá-

rios grupos de neutrons retardados, considerando-se o calor

de decaimento dos produtos de fissão . Os transientes são

provocados pelos movimentos das barras de controle, sendo con

siderados os efeitos de realimentação e a reatividade de des-

ligamento do reator. As equações da cinética de neutrons são

integradas utilizando-se a quadratura de Cohen . Numa pri-

meira fase, o algoritmo computacional desenvolvido permitirá
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que se realizem vários testes utilizando-se dois métodos al-

ternativos de resolução da transferência de calor na vareta;

um e o método conhecido como "BOX INTEGRATION" e outro e o

merodo de PARÂMETROS CONCENTRADOS . Dessa maneira será pos-

sível decidir-se por um método mais adequado, tendo em vista

o compromisso entre rapidez e precisão, a utilizar-se num có-

digo mais complexo. Atualmente o algoritmo encontra-se na fa-

se de testes.

8.7.1.2. SIMULAÇÃO DIGITAL DE TRANSIENTES EM UM TROCADOR DE

CALOR INTERMEDIÁRIO SÔ*DIO-SÔ*DIO

Aníbal Nabih Gebrim

0 programa digital desenvolvido para simular um trocador

de calor sõdio-sõdio em operação normal (estacionãrio) e anor

mal (transientes), leva em conta algumas simplificações, como

por exemplo:

a - Vazão espacialmente uniforme - Devido ã faixa de ope_

ração do reator, em condições normais e nos transientes a se-

rem simulados, é possível afirmar que não há mudança de esta-

do do fluido, e assim considerá-lo incompressível

b - Modelo "Shell and Tube" - Dois modelos bastante uti
(10)~lizados para a simulação térmica dos trocadores de calor ,

são o modelo do tubo único (Shell and tube) e modelo de multi^

-canais. 0 modelo do tubo único assume que o calor transferi-

do em cada tubo tem um comportamento semelhante e, assim sen-

do, pode ser representado por um único tubo médio. Dr; modo cori

trário, o modelo de multicanais simula vários tipos de canais

presentes no arranjo físico do trocador, fornecendo desta ma-

neira um detalhamento dos vários elementos que compõe o troca

dor. A escolha do modelo de tubo único para representar o no£

so trocador de calor, se deve ao fato de que tanto este quan-

to aquele produzem resultados semelhantes, a não ser em al-

guns casos especiais fora do espectro de situações que nos in

teressa estudar, sendo além disso computacionalmente mais efi

ciente que o modelo de multicanal.

Um método iterativo é utilizado para resolver as e-

quações semi-discretizadas no estado estacionãrio, e o meto-



TABELA I

ESTADO ESTACIONARIO

TEMPERATURA DA
CASCA

861.5

1 877.9

1 872.7

« ' 869

* 893.6

* 838.9

F 612.1

• 779.1

• 719.6

TEMPERATURA DA
CASCA

1 991
1 976

968.6
• * 958 3

943
1 920.5
T 867.3

1 836

' 764

TEMPERATURA DA
CASCA

1 862.1

* 879.9
1 676.5

C « 671

• 662.5

• 646.9

7 627.3

• 792.V

• 737.2

fFP« 883 °F
YP« K>36JI tbmMq

683

880

875.8

669.6

860.4

846.9

626.9

797.2

792.9

666.3

TFP* 993 °F
VP * 1036,11 Ifcn/scg

993

1 978.9
1 973.1

1 964.5
1 952.1

1 933.8

' 907.1

1 667.5

* 606.5
0 719.6

TFP*863°F
VP« 1136.11 IbmAM
1 663
1 861.3

> 676.6

' 674.4
1 667.7

' 687.2
7 640.6

* 614.1
—9 771.6
10 702.6

rEMPERATURA DA
PAREDE

679 .97

8753

669.1

699.7

849.9

629.5

795.2

790.1

662.6

TEMPERATURA DA
PAREDE

979.5

1 972.5

963.7
961

1 932.2

1 904.6

864.4

1 604.3

1 714.2

TEMPERATURA DA
PAREDE

1 681.1

* 676.2

» 673.6

* 666.6

* 659.8

Ê * l â A9 898.4
7 610.8

• 766.8
* 699.1

rFS>968*F

879.9

675.5

069.2

060

046.2

026.1

796.3

752.2

666.5

568

TFS*586°F
VS*694,4 Ifcn/tof

978.5

972.5

963.7

r 951
1 932.4
1 905.3

* 065.4
1 006.6

* 719

568

TFS»566°F
VS « 694.4 IftmAM

• 861.1

* 878.3

> 673.9

• 067
1 056.1

* 036.9

' 011.0

• 768.6
• 699.4

i 566
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do de Heun ê usado para resolver as equações discretiza-

das espaçialmente, no estado estacionârio.

Uma série de tjestes realizados para observar a precisão

nos resultados e a eficiência do programa elaborado foi leva-

da a cabo. Foram tomados os seguintes dados de projeto do

reator EBRII (Experimental Breeder Reactor II), para os tes-

tes citados abaixo.

Numero de trocadores de calor = 1

Número de tubos = 3026

Diâmetro externo dos tubos = 0.0521 ft

Expessura dos tubos = 0.00517 ft

Comprimento dos tubos = 9.16 ft

Passo/Diâmetro = 1.299425

Temperatura de entrada do fluído primário (TFP) = 88 3°F

Temperatura de saída do fluído primário = 69 2°F

Temperatura de entrada do fluído secundário (TFS) = 588°F

Temperatura de saída do fluído secundário = 866°F

Vazão do fluído primário = 1036.11 Ibm/seg

Vazão do fluído secundário = 694.4 Ibm/seg

Testes do Modelo Estacionãrio

Teste 1 (tabela Ia) - Os dados utilizados neste teste são os

mesmos do reator EBRII. Pode-se notar que os erros nas tempe-

raturas de saída do fluído primário e do fluído secundário

quando comparadas com estas mesmas temperaturas de projeto do

reator EBTII, são de aproximadamente 0.8 e 1.6% respectivamen

te.

Teste 2 (tabela lb) - A temperatura de entrada do fluído pri-

mário é aumentada para 993°F, enquanto que, os demais dados

permanecem iguais aos utilizados no teste 1, Observando a ta-

bela, nota-se que há um aumento na temperatura de saída do

fluído primário e do fluído secundário.

Teste 3 (tabela lc) - Os dados utilizados são os mesmos do

teste 1, modificando-se apenas a vazão do fluído primário pa-

ra 1136.11 Ibm/seg. Olhando a tabela, observa-se que a tem-

peratura de saída do fluído primário e secundário sofrem um

acréscimo positivo.



TABELA 2

ESTADO TRANSITÓRIO

TF P

4 . 8

9 8 9

969.8

940.2

914.6

886.9

869.1

895.2

801

754.5

686.9

93 6

9 8 3

976.5

9 7 2

962.8

949.5

930.6

909.9

869.6

605

717.9

TEMPERA
rURA DA
PAREDE

TFS

SEGUNDOS

969.1

940.2

915

889.9

869.2

894.6

799.6

752

689.9

962.5

939.1

913 7

868.1

862.4

834.4

800.2

759.8

6 8 7

5 8 8

i SEGUNDOS

976.1

971 4

961.9

946.4

929.1

901.2

860.6

601

712.1

9 7 6

971.4

961 9

948.4

929.2

901.5

861.6

803.2

717

566

T F P
TEMPERA
TURA DA
PAREDE

T F S

14.4 SEGUNDOS

983

9757

964 4

950.1

931.6

9 0 8

877.4

836.8

781.9

702.2

4 9

9 8 9

978.8

972.7

963.9

951.2

932.7

905.8

866.1

607.9

716.6

9746

969.7

9493

930.8

906.9

876

834.9

778.5

698.1

9744

963.5

949.1

930.5

906.7

875.9

635.4

780.2

702.2

5 8 8

2 SEGUNDOS

• • •
978.4

972 1

963 1

9 5 0

951 1

903.5

863.1

803.1

713.4

978.4

972.1

963.1

950.1

931.3

9 0 4

864.1

805.4

718.3

568

T F P
TEMPERA
TURA DA
PAREDE

TFS

2 4 SE6UND0S

983

977.6

9695

958.7

944.9

924.7

8964

856.9

798.5

713.2

mÊm
977.2

969.4

9586

9 4 4

929 9

894.4

8596

794.6

708.2

sNWS

977.1

969.4

9586

9 4 4

923.3

894.5

854.5

7 9 7

712.8

5 8 8

86 4 SEGUNDOS

9 8 3

978.9

979.1

964 5

952.1

933.8

907.1

867.5

606.5

719.7

"•••
978.6

9725

963.7

950.5

932.2

904.8

664.4

604.3

714.2

^ ^

978.5

972.5

963.7

951

932.4

905.3

865.4

606.6

719.1

686
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Testes do Modelo Transitório

Teste 4 ( tabela 2 ) - Degrau na temperatura de entrada do

fluído do primário.

Os resrltados do teste 1 são utilizados como dados ini-

ciais para este transitório. Sem alterar os demais dados, a

temperatura de entrada do fluido primário é acrescida de mais

100 F. Apôs algum tempo, como é esperado, os resultados do

transitório alcançam um estacionário semelhante ao do teste 2,

como é mostrado nesta tabela.

8.7.1.3. MODELOS PARA SIMULAÇÃO TERMOHIDRÃULICA DE GERADORES

DE VAPOR AQUECIDO A SÕDIO

Vera Lúcia Cavalcanti, David Adjuto Botelho

\ Vem sendo desenvolvido o modelo e simulação digital apli^

cado a um gerador de vapor tipo "shell-and-tube". 0 sódio es-

coa no espaço anular entre os tubos e a parede da "shell". 0

vapor escoa a contra-corrente no interior dos tubos. 0 escoa-

mento do sódio é considerado incompressível. Os parâmetros ter

modinâmico dos fluídos são calculados pelas equações da con-

tinuidade e energia. A vazão de água e vapor é calculada pela

equação de conservação da quantidade de movimento. 0 modelo

inclui também a capacidade térmica de armazenamento de calor
(3)pelos tubos e parede da shell

8.7.1.4. CALCULO DA QUEDA DE PRESSÃO E REDISTRIBUIÇAO DE VA-

ZAO NO NÚCLEO DE REATORES LMFBR

David Adjuto Botelho

Em reatores LMFBR, é apreciável a redistribuiçao de va-

zão entre os elementos combustíveis, férteis e de blindagem,

quando varia a carga, ou quando a potência sofre quaisquer va

riações causadas por perturbações transientes. Entretanto, as

dificuldades praticas de efetuar tais cálculos com dependên-

cia temporal, acopladas a códigos para simular transientes em

uma central LMFBR completa, orientaram a procura de métodos

simplificados, que são mais apropriados para avaliar condi-

ções estáticas. Assim, um modelo estãticc desenvolvido por
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outros pesquisadores, foi aplicado a dois canais equivalen-

tes do rçator CRBR (Clinch River), detalhando o processo de

cálculos e comprovando resultados efetuados para o desenvol-

vimento do código SSC-L para analise de transientes em cen-

trais LMFBR tipo "loop"(4)

8.7.2. ESTUDO PRELIMINAR DO ACIDENTE DE UM REATOR RÁPIDO EX-

PERIMENTAL

David Adjuto Botelho, Antonio Carlos Marques Alvim

Uma análise preliminar simplificada das conseqüências am

bientais de um acidente hipotético em um reator rápido expe-

rimental é efetuada tomando como base o maior acidente postu-

lado para um reator de 14 0 MW de potência, que tenha operado

continuamente durante 250 dias, liberando os seguintes produ-

tos de fissão no sódio; 100% de gases nobres, 100% de halogê-

nios, 50% de sólidos voláteis e 1% de sólidos não voláteis.

Considera-se que a taxa de fuga de produtos radioativos

da contenção do reator é de 2% por dia e que a emissão prolon

ga-se por 2 dias. A altura da emissão é" de 20m acima do solo.

Considera-se que a velocidade do vento no local é mínima (3.1

m/s, condições metereologicas descritas pela categoria F de

Parquil, contaminação de pessoas apenas por inalação do 1-131

e fixação deste isótopo na tireóide. Foi utilizado um modelo

de difusão anisotrõpica do efluente, levando em conta a ener-

gia efetiva do iodo na tireóide. A dose de radiação máxima re_

cebida nessas condições ê de l,4rem a 1000m do reator. Despr£

zando-se o efeito de decaimento da radiação com o tempo e admi

tindo-se que todo iodo escapa da contenção ã taxa de 0,5% por

dia, durante 200 dias, a dose máxima obtida seria de 8rem fi-

cando bem baixo do limite máximo permissível (300 rem)

8.7.3. CÔ*DIGO PARA SIMULAÇÃO DE TRANSIENTES EM UMA CENTRAL PWR

Antonio Carlos Marquee Alvim, David Adjuto Botelho,

Elizabeth Fumiko Sato, Luiz Antonio de Mello

Esta atividade vem sendo desenvolvida desde 1981

Em 19 82 foram concluidos os modelos para simular turbi-

nas de vapor saturado e válvulas de alívio de geradores de va



224

por. Continua o desenyolvimento de modelos para simular o

transporte de massa e energia no circuito primário e calcular

quedas de pressão,

8.7.3.1. MODELO PARA SIMULAÇÃO DE TRANSIENTES NO CIRCUITO DE

VAPOR DE UMA CENTRAL PWR

Luiz Antonio de Mello, David Adjuto Botelho

Foi desenvolvido e testado um programa de computador pa-

ra simulação de turbinas de vapor saturado, válvulas de alí-

vio de vapor e perda de pressão na linha de vapor. 0 modelo

termodinâmico adotado para simular uma turbina, representa a

expansão do vapor em cada um de seus cones, de alta e baixa

pressão, através de uma expansão politropica, em que e for-

necido o rendimento termodinâmico para o calculo da entropia

real em função da entropia isentropica. 0 modelo satisfaz as

leis gerais de conservação de massa e energia. A pressão na

entrada dos cones de alta e baixa pressão são calculados in-

tegrando-se equações diferenciais, obtidas através da combi-

nação das equações da continuidade, energia e equações de es-

tado do vapor saturado ' ' ' . 0 código foi testado

através de transientes típicos

8.7.3.2. SIMULAÇÃO DO COMPORTAMENTO TERMOHIDRAULICO DE UMA

VARETA COMBUSTÍVEL PWR DURANTE UMA DEPRESSURIZAÇAO

João Alberto Magalhães Gadelha, Antonio Carlos Marques

Alvim

Foi desenvolvido um programa para similar o desempenho

termohidráulico de uma vareta combustível durante a fase de

despressurização rápida de um acidente tipo LOCA . A vare-

ta em análise representa o comportamento médio no núcleo do

reator.

Para o cálculo das variáveis de interesse, tais comopre£

são ao longo do canal, distribuição de temperatura na vareta

e no refrigerante, mecanismo de transferência de calor vare-

ta-refrigerante, são resolvidas as equações de conservação de

massa, momento e energia no refrigerante, mais a equação de

condução de calor na vareta.
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A escolha das correlações adequadas a cada regime de

transferência de calor e feita iterativãmente, de acordo com a

lógica dos códigos TOODEE, RETRAN e RELAP J21,22,231 .

A parte estacionaria do programa fez uso do código SIVAR

| 24 |, desenvolvido no IME. Os resultados obtidos para um LOCA

em um PWR típico foram qualitativamente bons, restando apenas

comparar com códigos já em ugo para tais transientes.

8.7.3.3. IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS

Elizabeth Fwniko Sato

Foi implantado, no computador Honeywell-Bull da CNEN, o

código STEAM ' que calcula propriedades termodinâmicas da
( 27)água e do vapor baseado nas formulações IFC de 1967 . Este

- ( 28 )

código e utilizado pelo programa na PRESS para simulação

do pressurizador de uma central PWR.

„ (12)

Também foi implantado o programa GEVAP que simula o

gerador de vapor de uma central PWR, o qual foi modificado pa

ra utilizar o código STEAM nc cálculo das propriedades termo-

dinâmicas .

Está sendo desenvolvido um programa para análise do com-

portamento durante regimes transitórios da tubulação de uma

central PWR que mais tarde constituirá um código para análise

do comportamento durante regimes transitórios do circuito pri

mário de uma central PWR.
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8.8. GRUPO DE QUÍMICA DO SÕDIO

8.8.1. PROJETO DE MONITOR PARA HIDROGÊNIO EM LOOPS DE SÕDIO

Antonio Carlos Gonçalves, Mauro Carlos Lopes Souza,Irene

Baptista Alleluia

A contaminação dos loops de sódio com hidrogênio ocorre

principalmente por reação da água infiltrada por acidente ou

adsorvida na superfície interna dos tubos, durante trabalhos

experimentais na secção de prova.

0 objetivo deste trabalho é* a construção de um monitor

para o controle do teor de hidrogênio nos loops de sódio a

serem montados no IEN.

0 princ 'pio do método de medida é a difusão do hidrogê-

nio, em equilíbrio termodinâmico com o hidreto de sódio,atra

vés ie uma membrana de níquel. Está membrana possui uma super

fície de cerca de 10m e espessura de 0,25mm.

iNo

*Nq S

BOMBA IÔNICA
3

Fig. 1. Representação esquemãtica do monitor. As indicações nu

mérícas correspondem a:
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1 - Membrana de Níquel

2 - Câmara de Medida termo~estabilizada (ver figoira 2)

3 - Bomba iônica de 201/seg

U - Multimedidor luA a mA

5 - Termopar

Para a montagem final e testes dependemos do fornecimen

to do ecuipamento de alto vácuo adquirido da Varian, que deve

se concretizar no início de 1983, quando também já deverá es-

tar pronta a câmara de medida representada na figura 2.

Para a calibração do monitor será utilizado o método de

medida da pressão parcial de hidrogênio, construindo-se assim

uma curva de calibração para a corrente da bomba em função da

pressão parcial de hidrogênio.

8.8.2. ESTUDO SOBRE A PRODUÇÃO, ELIMINAÇÃO E NATUREZA DOS FU-

MOS DE SCDIO

Antonio Carlos Gonçalves
f

0 desenvolvimento de um programa para Reatores Rápidos

requer a realização de experimentos de queima de sódio. Estes

ensaios visam não só o domínio da tecnologia e a aquisição de

dados mas também o treinamento de equipe de intervenção.

Deste modo estamor realizando um estudo com o objetivo

de calcular previamente a extensão do fogo, a temperatura de

queima e a quantidade e natureza dos fumos produzidos nestes

experimentos.

0 método de cálculo desenvolvido com esta finalidade foi

aplicado aos fumos produzidos em acidentes hipotéticos, a di-

versos graus? no interior do Hall Tecnológico a ser construído

no IEN (C.T. -GQS-02/82). Os cálculos foram baseados.em tes-

tes experimentais realizados no Kernforschungszentrum Karlsruher.

Os resultados são, quanto aos limites de segurança, bastantes

satisfatórios. Para um acidente em proporções moderadas os fu-

mos de sódio liberados são totalmente neutralizados na forma

de Na-CO, não agressivo. Somente para um acidente em grandes

proporções, liberar-se-iam fumos agressivos de Na«O/NaOH, que
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seriam então neutralizados na atmosfera exterior. Mesmo nes-

tes casos, extremos ainda e possível obter-se uma neutralização

completa dos fumos. Para isto é suficiente aumentar artifi-

cialmente o teor de C02 no escape para o exterior ou no inte-

rior do Hall Tecnológico. A eficiência desta neutralização e

a influência da umidade absoluta serão medidas experimental-

mente durante a realização futura de Testes de combustão a

serem realizadas na Casa de Fogo.

8.8.3. PROJETO DE DESTILADOR PARA ANALISE DE OXIGÊNIO EM SÓ-

DIO

Antonio Carlos Gonçalves e Mauro Carlos Lopes Souza

A solubilidade do oxigênio em sódio varia de 2000ppm a

cerca de 500°C ate lppm a 100°C. Por isto o sódio líquido, ao

fluir de um ponto quente do circuito a outro de temperatura

inferior, pode provocar entupimentos por precipitação de oxi-

do. Por este motivo foi necessário projetar e iniciar a cons-

trução de um destilador para dosagem de oxigênio que deverá

entrar em operação em 1983, quando será então iniciado um pro

grama de testes de reprodutibilidade e sensibilidade das me-

didas .

.Na figura 3 podem ser observadas as diferentes partes do

destilador. 0 corpo central foi confeccionado em vidro pyrex.

Os flanges lateral superior e inferior em aço AISI 304. Os ali

mentadores da resistência central e dos pares termo-elétricos

são isolados para uma tensão da ordem de Kvolt, suportam tem-

peraturas elevadas e pressões de até 10 Torricelli.

A refrigeração do destilador é feita com água a cerca de

10°C, através de serpentina de aço AISI 316, 0 frasco de eva-

poração, com capacidade para 2 0ml de sódio, é de níquel 99.9

e devido a suas dimensões e forma foi confeccionado por fundí^

ção.

0 sistema de vãcuo ê constituido por uma bomba de sorpçáo

como pré-vácuo e uma bomba iônica de 20l/min para o vácuo

principal.

Para a coletagem da amostra preferiu-se o método direto,
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isto I, o destilador é* ligado diretamente ao circuito do qual

se quer ajnalisar o sódio.

8.8.4, SEGURANÇA DA ARMAZENAGEM E EXTINÇÃO DE S0DIO

Antonio Carlos Gonçalves e Irene Baptista Alleluia

Para examinar a segurança do sistema de armazenagem de

sódio no IEN, foi escolhido um tambor do qual já se havia re-

tirado cerca de 80% da carga, utilizada no carregamento do

loop. Após o carregamento, este tambor, contendo ainda cerca

de lOKg de sódio, foi novamente fechado e permaneceu no depó-

sito de sódio até a data deste trabalho.

Depois de cortada a tampa do tambor, foi feito um exame

pormenorizado da superfície interna, constatando-se a inexis-

tência de qualquer processo que pudesse colocar em risco sua

integridade.

Parte da carga existente no tambor, cerca de 5Kg de só-

dio, foi fragmentada e embalada em sacos plásticos selados por

fusão. 0 sódio restante foi cortado em blocos maiores e guar-

dados temporariamente em pó extintor. Para a extinção deste

sódio, foi construido junto as instalações da casa de Fogo'um

sistema que dispunha de um tanque de ferro, uma calha de 5 m£

tros de comprimento e um anteparo de proteção. A extinção foi

feita por reação de sódio fragmentado com a ãgua.

Embora, por motivos técnicos, não se tenha medido a quan-

tidade e natureza dos fumos desprendidos durante a reação,

calculou-se que sua neutralização a carbonato ocorresse ao

vencer os primeiros metros de sua difusão e arraste pelo ar

atmosférico. Isto pode ser verificado pelo odor irritante do

Na^O/NaOH que só se manifesta quando se reagia simultaneamen-

te uma enorme quantidade de fragmentos e pelo exame da vege-

tação existente nas proximidades que nada sofreu visivelmente.

Participaram destes trabalhos técnicos Italianos em vi-

sita ao IEN, técnicos da DITRA, doG.Q.S, e da Brigada de In-

cêndio,
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8.8.5. CORROSÃO DE VARETAS DE ZIRCALOY

Antonio Carlos Gonçalves e Zelinda Carneiro Gonçalves

Para verificar, do ponto de vista da corrosão, a possi-

bilidade de se utilizar varetas de zircaloy-4, de procedência

argentina, nos elementos combustíveis do Reator Argonauta, fo-

ram realizados os seguintes testes:

1 - Verificação do pH ideal para a ãgua de refrigeração;

2 - Resistência a corrosão em água a 80°C em presença de

alumínio e grafita;

3 - Resistência a corrosão ao ar entre 600 e 700°C.

0 pH ideal para a ãgua de refrigeração do reator foi ve-

rificado através de testes potenciostáticos. As curvas poten-

ciostáticas indicaram o crescimento preferencial de camada

protetora de oxido na faixa de pF de 4 a 9 ( figura 4 ), que

coincide com a região de passivação do Al?00 . 3H?0.

1500

• 1000

I
-SOO -

t [min] - •>

Fig. 4. Potencial de repouso para amostras tubulares de alu-

mínio, a vários pHs em função do tempo.

A pH 11

OpH 10

0 pH 3

D PH 2

pH de 4 a 9
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A corrosão mínima ocorre a pH 6 , Fora da região de pas

sivação hã dissolução da camada de oxido protetora, favore-

cendo o contato entre o metal e o meio agressor, Para o zir-

caloy, a região de passivação de Zr0o , 2H_0 ou mesmo Zr0o
(1)anidro, e bem superior , estendendo-se de pH 3,5 a 13.

Para analisar a resistência a corrosão em água, a 80°C e

pH 6, foram utilizadas quatro amostras de zircaloy-4, testa-

das independentemente.

Cada frasco de teste continha uma amostra do tubo a ser

analisado, uma amostra de referência (de procedência alemã) e

uma vareta de alumínio. Os três tubos entravam em contato com

grafita em uma extremidade e com bloco de alumínio na outra.

A analise destes contatos demonstrou não haver incompatibi-

lidade entre os materiais estudados.

Das quatro amostras de zircaloy-4, três apresentaram um
2

ganho de massa de cerca de 3ug/cm em 60 dias. Foram realiza-

das 15 medidas por amostra, constatando-se uma perda inicial

de massa para três amostras analisadas (figura 5a e 5b), in-

dependentemente do frasco de reação.

-S

— rt-x — x — „_*-*

Fig. 5a. Corrosão do zircaloy-4 (procedência alemão) em água a

80°C.
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Fig. 5b. Corrosão do zircaloy-4 (procedência argentina) em água

a 80°C.

Os tubos de referência apresentaram uma perda inferior a

1 pg/cm , e para os de procedência argentina uma perda de mas-

sa que variou de 0 a 3 yg/cm para cada amostra.

A perda inicial de massa deve-se a formação de um com
( 2 )plexo solúvel de zircônio e flúor . A analise-do perfil de

flúor nestas amostras, realizada por gentileza dos Laborató-

rios Perkin Elmer nos USA, mostraram, para a espectroscopia
n

de massa de ions secundários (SIMS), uma intensidade de 10 cps

na superfície e de 103cps depois de 30 minutos de decapagem.

Na figura 6 pode-se observar o pico característico do flúor

no espectro SIMS de uma das amostras de zircaloy. 0 flúor di-

funde-se no zircaloy, provavelmente durante o processo de de-

capagem química dos tubos após sua fabricação. Durante a cor-

rosão o flúor difundido solubiliza o zircônio produzindo uma

perda <2e massa nas amostras. Com o decorrer da corrosão, o

flúor é consumido, observando-se daí por diante somente ganho

de massa. Embora esta perda de massa prejudique enormemente a

análise dos resultados, ela não desqualifica o material, exi-

gindo porem testes suplementares para verificar sua qualida-

de, como, entre outros, a analise da corrosão em ar a tempe-
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Zircaloy após 30 min de decapagem.(gentileza da Perkin Elmer)
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raturas elevadas.

Para testes ao ar, a temperatura 600, 65Q e 700°C, onde

a presença de impurezas flúor não causa interferência , to-

das as amostras apresentaram o mesmo comportamento. As cons -

tante cinêticas parabólicas, cúbicas e lineares (tab.l), as-

sim como a energia de ativação do processo, concordaram sa-
(3)tisfatoriamente com os resultados da literatura

Os tubos de alumínio apresentaram taxa normal de corro-

são. A pequena quantidade de flüor liberada pelo zircaloy só

influenciou a taxa de corrosão do alumínio para soluções não

renovadas.

Tabela 1. Constantes cinêticas papa as ligas de Zircônio es-

tudadas. (K~ = const, parabólica, K3 = const.cúbica

e K, = const, para cinética linear)

o -í2 -1 3 K3-6 -1 Kl-1 -1 n9 de

Material Temperatura mg cm h m g . c m . h mg.cm.h amostras

5,7-10"2 1,1-Kf1 4

2,7.1o"1 3,0.1o"1 3

7,5.1o"1 7,8.1o"1 3

6,3.10"2 1,3.1o"1 4

2,1.1o"1 3,6.1o"1 3

7,4.1o"1 7,0.1o"1 3

7,9.10"2 1,0.1o"1 2

3,0.1o"1 3,1.1o"1 2

7,4.1o"1 7,3.1o"1 3

7,1.10"2 1,0.1o"1 2

3,1.1o"1 3,7,1o"1 3

7,4.1o"1 8,0.1o"1 3

Zr-2
(chapa)

(chapa)

Zr-4
(tubo)

Orig. Ar-
gentina

(tubo)

Orig.Ale-
ma

C

600

650

700

600

650

700

600

650

700

600

650

700

1,6.1o"1

4,1.1o"1

1,1.10°

1,9.1o"1

4,3.1o"1

1,1.10°

1,6.1o"1

4,6.1o"1

-

1,1.10°
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8.9. REATORES RÁPIDOS - ACORDO DE COOPERAÇÃO COM A ITÁLIA

Luiz Osório de Brito Aghina

Durante o ano de 1982, iniciou-se a fase de treinamento

do pessoal do IEN dentro do Acordo de Cooperação com a Itália

no campo dos Reatores Rápidos. Mo primeiro semestre professo-

res italianos proferiram 10 cursos no IEN nas áreas de "Mecâ-

nica Estrutural â Alta Temperatura, Códigos para Projeto e

Análise de Componente de Reatores Rápidos, Instrumentação,

Termohidraulica, Segurança, Tecnologia de Componentes para

Reatores Rápidos, Química de Sódio", Método de Cálculo Neu-

trônico para Projeto de Núcleo, Métodos Perturbativos de Sen-

sibilidade e Métodos Perturbativos. Em seguida seguiram para

a Itália afim de estagiarem (Treinamento "on the job")na NIRA

(Firma que está construindo os Circuitos a Sódio encomendados

pelo Brasil ã Itália) 5 engenheiros do IEN abrangendo as áreas

de Projeto de Componente, Projeto Estrutural e Instrumenta-

ção.

Como resultado de uma missão executada na Itália ( Luiz

Osório de Brito Aghina, lone Walmir Bellini, Antonio Carlos

Gonçalves e Nilson Tesch Ferreira) para verificar o andamento

do trabalho de nosso pessoal em estágio foi proposto a CNEN

uma ampliação do treinamento afim de ser absorvido o máximo

do conhecimento dentro do prazo de 3 anos de Acordo de Coope-

ração.

No IEN foi analisado e modificado o ante-projeto re-

lativo a construção civil do Hall Tecnológico agora previsto

para sua Construção nos terrenos do IEN - Ilha do Fundão.
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Também nesta missão foram examinados os Projetos em exe-

cução doç Circuitos a Sódio na NIRA, e solicitadas algumas mo

dificações. Decisões foram tomadas para o "Congelamento" do

projeto.


