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SUMARIO

Realizou-se um estudo comparativo entre alguns

conjuntos de seções de choque, através do cálculo de para

metros críticos, utilizando a teoria do transporte de nêu

trons a uma dimensão em misturas homogêneas de urânio, plu

tôriio e tõrio, e para sistemas metálicos, em geometria eŝ

férica e cilíndrica. A variação do raio crítico ou do dia

metro crítico da solução, bem como valores de massa críti.

ca, são comparados com dadoò experimentais e teóricos obtji

dos na literatura.

Os conjuntos de seções de choque analisados são

de três procedências : 1) conjuntos de seções de choque mu].

tigrupo gerados pelo programa GAMTEC-II; 2) conjuntos de

seções de choque de HANSEN-ROACH; 3) conjuntos de seções

de choque obtidos da ENDF/B-IV, processados pelo programa

NJOY.

Para o cálculo espacial e a determinação das concU

ções críticas do sistema, utiliza-se o programa de tranjs

porte DTF-IV.

Os resultados numéricos alcançados variaram dentro

de uma faixa aceitável (sendo os maiores desvios encontra

dos no cálculo de dimensões críticas de soluções através

dos dados gerados pelo programa NJOY),com relação aos valo
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res teóricos e experimentais encontrados na literatura, re

velando a coerência obtida com trabalhos similares.



ABSTRACT

Critical parameters were calculated using the one

dimensional multigr.oup transport theory for several cross

section sets. Calculations have been performed for water

mixtures of uranium metal, plutonium metal and uranium-

thorium oxide, and for metallics systems, to determine the

critical dimensions of geometries (sphere and cylinder).

For this aim, the following cross section sets

were employed: 1) multigroup cross section sets obtained

from the GAMTEC-II code; 2) the HANSEN-ROACH cross section

..sets; 3) cross section sets from the ENDF/B-IV, processed

by £.he NJOY code. Finally, we have also calculated the

corresponding critical radius using the one dimensional

multigroup transport DTF-IV code.

The numerical results agree within a few percent

with the critical values obtained in the literature (where

the greatest discrepancy occured in the critical dimensions

of water mixtures calculated with the values generated by

the NJOY code), a very good result in comparison with

similar works.
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CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

O conhecimento das seções de choque de todas as

reações nêutron-núcleo que ocorrem no núcleo de um reator

é" o elemento básico de qualquer estudo em Física de Reato

res. A dependência das seções de choque com a energia, a

liada ao grande número de isotopos envolvidos, implica que,

em uma análise detalhada do comportamento dos neutrons em

um reator, uma grande quantidade de informações â respeito

de seções de choque, constantes de decaimento, parâmetros

de ressonâncias, etc, devem ser fornecidas. A este conjunto

de informações denominamos de.dados nucleares.

Um problema que surgiu, com o crescimento da quanta,

dade de dados nucleares foi o seu armazenamento. Nos anos

50, em apenas um volume do BNL-325 estavam contidos todos

os dados conhecidos. Nos anos 60, já necessitávamos de

seis volume do BNL-325, enquanto que, atualmente, as infojr

mações são guardadas em fitas magnéticas.

Apesar da grande quantidade de medidas experimeri

tais efetuadas (para um determinado material) , as informai

ções nem sempre se encontram em uma for«a acessível, o que

as torna de difícil manipulação. Dependendo da seção de

choque e do intervalo de energia considerado, os dados p£

1



dem ser abundantes, porém conflitantes (diferentes valores

para um mesmo parâmetro), contraditórios (seções de choque

parciais inconsistentes com a seção de choque total), e£

parsos ou inexistentes. Torna-se necessário, então, uma a

valiação de todos os dados disponíveis.

A avaliação consiste no estabelecimento de um con

junto completo de seções de choque (ou outros dados nucleji

res como:larguras parciais, constantes de decaimento ra

dioativo, e t c ) . que caracterizam um certo tipo de reação

nuclear, em uma certa faixa de energia.

A avaliação de dados nucleares está diretamente

-relacionada com o desenvolvimento dos reatores nucleares.

Nos. primeiros estágios da teoria dos reatores, e, conse

quentemente dos estudos em criticalidade, a dependência dos

dados com a energia era restrita a uma pequena faixa enei*

gêtica, o que tornava simples a manipulação dos mesmos. En

tretanto, com o projeto e a entrada em operação de novosf

reatores, esta situação mudou completamente, pois. surgiu

a necessidade do conhecimento de seções de choque para uma

grande quantidade de materiais, tanto na faixa de eV, como

nas faixas de KeV e MeV. Paralelamente a isto, o desenvo_l

vimento dos computadores permitiu a criação de programas a

plicados â Física de Reatores. Estes programas permitiram

uma descrição mais detalhada e precisa dos reatores. A uti_

lidade desses programas e a confiabilidade dos seus resul

tados dependem fundamentalmente do conhecimento dos dados



nucleares.

Embora o desenvolvimento da física nuclear experi

mental tenha sido bastante grande, várias lacunas de dados

experimentais existem em toda a faixa de energia de inte

resse. Isto ocorre em certas regiões onde as ressonâncias

são extremamente estreitas ou quando há superposição das

mesmas. Nestes casos temos que recorrer a estimativas ba

seadas em modelos teóricos, calcados em fórmulas empíri

cas. Neste ponto observamos, para certas faixas de ener

gia, o retorno a década de 50 quardo todos os cálculos pa_

ra a determinação de parâmetros críticos eram empíricos,

fornecendo estimativas um tanto quanto afastadas dos val()

•res observados experimentalmente.

Poder-se-ia questionar o por que de implementar-

se um trabalho, na linha de criticalidade, com o objetivo

de traçar um paralelo, a nível de comparação, entre conjun

tos de seções de choque. Este estudo advém do fato de que I

todos os trabalhos realizados nesta área ' ' , neste Ins_

tituto, partiam da premissa de que os conjuntos de seções

de choque eram válidos em toda a faixa de energia. No pri_

meiro trabalho realizado, "Cálculos de criticalidade em

misturas homogêneas de urânio e plutônio", foi realizado

um estudo pioneiro de implantação de programas e estudos

a níveis de sensibilidade de aproximações, número de grii

pos de energia, e t c Dando prosseguimento, passou-se a tra

tar problemas heterogêneos e configurações tridimensiç>



nais. E, para completar toda a seqüência desta linha de

pesquisa, isto ê, desde a parte básica, que é*a obtenção dos

conjuntos de seções de choque, até efetuar-se cálculos a

várias dimensões, busca-se neste trabalho verificar quais

os conjuntos que melhor se aplicam a determinadas faixas £

nergéticas e que descrevem mais precisamente o comportamen

to de materiais constantemente utilizados em cálculos neu

irônicos.

Objetiva-se realizar neste trabalho um estudo com

rativo entre alguns conjuntos de seções de choque, utiH

zando-se a teoria do transporte de neutrons a uma dimen

são, em misturas homogêneas de urânio, plutonio e tório

para diferentes geometries e razões isotõpicas em urânio

ou plutonio. Determina-se e compara-se com a literatura

os parâmetros raio crítico, oú diâmetro crítico, e massa

crítica.

Para os cálculos de criticalidade foram utilizados

os seguintes conjuntos de seções de choque:

- conjuntos de seções de choque multigrupo gerados

pelo programa GAMTEC-II ;

- conjuntos de seções de choque Hansen-Roach ;

- conjuntos de seções de-choque específicos gera_

18
dos pelo programa NJOY , a partir da biblioteca ENDF/



B-IV10.

Para o cálculo espacial e a determinação das con

dições críticas do sistema, ou seja, do raio crítico, uti

liza-se o programa de transporte DTF-IV .

No capítulo seguinte e realizada uma análise a res_

peito do tratamento da equação de transporte de neutrons ,

visando cálculos de criticalidade. Posteriormente são a

bordados os diversos conjuntos de seções de choque avaliei

dos e o esquema de cálculos empregado neste estudo. Final̂

mente, são apresentados os casos usados para a comparação

entre os conjuntos de seções de choque e os resultados al̂

cançados.



CAPÍTULO II

A EQUAÇÃO DE TRANSPORTE DE NEUTRONS

2.1 - Forma geral da equação

A equação de transporte de neutrons pode ser obti_

da fazendo-se o balanço dos mecanismos de perda e ganho de

neutrons (ou da variação do fluxo neutrônico) , em um volu

me arbitrário do sistema. Assim sendo :

variação do número produção perdas

de neutrons de neutrons * de neutrons

A equação que descreve o fenômeno, associada a um

conjunto apropriado de seções de choque, ê denominada e

quação de Boltzman, cuja forma geral ê a seguinte :

T H =

» v(E») EfCr\E')4>'| + Q +

- (ft . V • + Et(r,E )<)> ) (1)

onde

<|> • <> (r,E,íi,t) « v x N = densidade de fluxo.



v(£) = velocidade do neutron.

N(r,E,ft,t) = densidade neutrônica (população

neutrônica).

— -5± =

de neutrons

5± variação, em relação ao tempo, do fluxo
V . dl-

/4irdH' Ç dE* E s (E'ft'-Eft)*1 = acréscimo do fluxo

devido a neutrons es_

palhados de outras

energias ou direções

("inscattering"), on

de a seção de choque

de transferência

E (E'ft'-•Eft) compreen

de tanto o espalha

mento elástico como

o ineclástico.

xCE)/o
e°dElv(E')Ef(r,E')«' - acréscimo do fluxo neu

trônico devido ã fissão

interna.

X(E) • espectro de fissão

V B V ( E ) « número de neutrons produzidos por

são.



Q « Q(r,E,ft,t) * acréscimo do fluxo de neutrons

devido à fontes externas.

ft.V$ = decréscimo do fluxo de neutrons devido às

fugas.

E (r,E)$ = decréscimo do fluxo devido a neutrons

espalhados ou absorvidos.

A equação de transporte descreve exatamente o com

portamento neutrônico de um sisten»a, buscando-se, como so

lução, o fluxo angular • • Devemos notar que a resolução des

ta equação pode envolver um pesado trabalho computacional,

-visto que : esta apresenta um grande número de variáveis

independentes; envolve a dependência das seções de choque

com a energia.

Devido a estes fatos é conveniente converter-se a

equação de transporte em um sistema de equações algébricas ,

acopladas para cada uma das variáveis envolvidas ç, apH

car-se aproximações consistentes que facilitem a execução

computacional.

Para estudos em criticalidade não é considerada a

variação temporal, utilizando-se a equação de Boltzman in

dependente do tempo, ou seja, para regime estacionário.



2.2 - Tratamento numérico da equação de transporte

2.2.1 - Análise da variável direção (fi) - apruximaçoes

P e Bn n

A discretizaçao da variável independente direção

ft, envolve a sua representação por um conjunto de varia

veis discretas íi , n = 1,2,...,N.

No tratamento discreto, qualquer integração so

bre H torna-se um somatório, ou seja :

/4irdfi f (fl, =" I W n fn (2)

onde os valores de W representam constantes de peso, s«i

tisfazendo a equação (2), para uma particular integração

numérica.

Sob este aspecto, a equação de transporte de nêu

trons, em regime estacionário, se reduz a um conjunto de

N equações acopladas, da forma : .

+ X(E) / dE'vlE'j Zf (E1) •• * Q
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sendo ^(r.E) = *(r,E,fin) e n = 1,2,.'..,N
n

Este conjunto ê freqüentemente chamado de equ«a

ÇÕes Sn.

Em sistemas a uma dimensão ê conveniente tratar-

se a dependência angular do fluxo neutrõnico através de

sua representação funcional. Então, procura-se descrever

o fluxo de neutrons por uma série finita de polinômios de

Legendre, P,

(x.E.y) - I ^ •, (x.E) P (u) (4)

e p = cos 0 = Ü . x

Neste caso as equações, para a expansão em polin£

mios de Legendre, são escritas como se segue :

(5)

onde o termo de fonte, S,, inclui o termo de fissão.

Denominamos a este conjunto de N+l equações de P .
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Tanto o método da discretização como o cia expansão

através de uran função, aplicados para enfocar a variável

angular ft, oferecendo as equações S e P respectivamen

te, podem ser utilizados. Objetivando determinar a depen

dência angular do fluxo, as equações P, -são constantemente

usadas em análise neutrônica, porém, para aplicações prátj_

cas as equações P de altas ordens são raramente trabalha

das.

Uma alternativa para o tratamento desta dependên

cia e a aproximação B . Assume-se, nesta análise, que ?

dependência espacial do fluxo pode ser estimada por um te_r

mo em exponencial ou por cossenos. 0 método de obtenção e

o jeito global das equações B são bastante similares às

equações P .

2.2.2 - Análise da variável energia (E) - Equações

grupo

Devido a energia do neutron excursionar em ur.a fai
-3 - 7

xa de 10 eV até 10 eV ê conveniente abordar a variável

energia pelo método da discretização, já que, -por exemplo,

para altas energias a dependência da energia do nêutron

é dominada pelo espectro de fissão; em energias intermedia

rias a moderação e a absorção ressonante prodominam e, para

baixas energias a termalização do nêutron ê o fator primo_r

dial. Sob este ângulo o formalismo multigrupo aparece como

ferramenta indispensável para esta análise.
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Este método consiste na divisão da faixa de ener

gia de interesse em intervalos de energia ou grupos de e_

nergia. Necessitando, entretanto, devido a dependência das

seções de choque com a energia dos neutrons, partir-se de

uma estrutura de multigrupo fina de seções de choque (̂ s

to é, a muitos grupos de energia) e gerar-se um espectro

de neutrons aproximado, c sobre este, então, as seções

de choque multigrupo. As seções de choque de grupo fino

dos elementos são obtidas de manuais ou bibliotecas cria

das, geralmente, para uma estrutura <le mais de 100 grupos

de energia. •

Estima-se a dependência energética do fluxo, e

.-muitas vezes a dependência angular e espacial, para dete_r

minar-se as seções de choque multigrupo ou as constantes

multigrupo.

Durante muitos anos os dados experimentais de s£

ções de choque não eram suficientemente precisos para s£

rem utilizados diretamente em cálculos de criticalidade.

Os valores eram então tratados, usualmente pele formalis.

mo multigrupo, para se obter maior consistência entre os

resultados experimentais e os cálculos teóricos. Porem,

em cálculos de criticalidade, necessita-se um balanço

correto entre o surgimento e o desaparecimento de nêu

trons; se existem discrepancias nas seções de choque, e^

ta é uma fonte flagrante de erros.
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Def ine-se , por exemplo, a seção de choque caracte

rizando a absorção no grupo g como :

Vi
/ E d E E a (E) • (E)

£8 - —g—E " (6)
S ;E d E * CE)

Aplicando-se a este conceito o esquema S , obtém-

se um conjunto de equações acopladas para o fluxo de nêu

trons no grupo, <f>8, denominado equações multigrupo :

SI . V<J)g + 1+ <(>g = £ W , E
n n *g n n« n g'

+ S* (7)

para n = 1,2,...,N e g=l,2,...,G.

2.2.3 - Análise da variável posição Cr)

A variável r pode ser tratada, ã princípio, de

forma numérica ou analítica. Contudo na maior .parte dos

casos o problema torna-se inviável analiticamente, necess^.

tando portanto de uma solução numérica. 'i

0 tratamento da variável espacial pode ser feito

através da discretização em intervalos apropriados, utiH

zando-se para tanto as equações de diferenças finitas.



14

Pode-se delinear, em suma, um esquema simples de

diagrama de blocos caracterizando o processo de utilização

da equação de transporte de neutrons, para qualquer estudo

em criticalidade, conforme a Figura 1.
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Figura 1 : Tratamento da equação de transporte de neutrons.
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CAPÍTULO III

OS DIVERSOS CONJUNTOS DE SEÇÕES DE CHOQUE

3.1 - Conjuntos de seções de choque muitigrupo gerados

pelo programa GAMTEC-II

Uma das etapas deste trabalho ê a utilização das

seções de choque multigrupo geradas pelo programa GAMTEC-II.

Este utiliza uma aproximação da equação de transporte de

neutrons buscando a determinação do espectro energético

dos neutrons, fator básico para a geração das seções de

choque multigrupo.

0 programa utiliza, visando a obtenção do espectro

de neutrons e das seções de chique multigrupo, uma combina

ção dos esquemas MUFT-SOFOCATE. 0 esquema de calculo deno

minado MUFT é usado para fornecer as constantes de multj_

grupo na faixa de energia de 0.625 eV < E < 10.0 MeV, e o

esquema SOFOCATE, para as constantes de grupo térmico em

energias menores que 0.625 eV.

".1.1 - Constantes de grupo rápido - psquema MUFT-GAM

Para a obtenção das constantes de multigrupo na

faixa rápida aplica-se a técnica de cálculo denominada MUFT,

utilizando-se a aproximação P-j ou Bj , citadas no Capítu

Io II, a 68 grupos de energia, caracterizando o esqucí

ma GAM-I.

16
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Neste esquema a absorção ressonante para os elemen

tos U-238, Th-232 ou Pu-240 e tratada pelo método de Adler-

Nordhein que, através de um conjunto de tabelas possibi

lita o cálculo da probabilidade de escape das ressonâncias

e coeficientes Doppler, para diversas temperaturas e comp£

sições em geometrias cilíndrica e relacionadas. As resso

nâncias são divididas em dois tipos: as resolvidas, que

são abordadas pelas aproximações NR e MRIA e, a contribui

ção das não resolvidas, em altas energias, onde é aplicada

a distribuição estatística de Porter-Thomas às aproxima

ções NR e NRJA.

Utiliza-se para a geração pelo esquema MUFT-GAM a

..aproximação B, , já que pode ser verificado que esta convej

— 8ge mais rapidamente que o método Pi .

3.1.2 - Constantes de grupo térmico - esquema TEMPEST

Para a geração das constantes de grupo térmico, o

programa GAMTEC-II utiliza o esquema TEMPEST, que é uma

versão do esquema SOFOCATE, baseado na equação de* Wigner-

Wilkins. 0 programa oferece opções, onde as constantes de

grupo podem ser ponderadas segundo uma das três aproxinm

ções :

- equação de Wigner-Wilkins (ou modelo do gãs de

prótons);

- equação de Wilkins do moderador pesado;
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- distribuição Maxwelliana.

Optou-se pela equação de Wigner-Wilkins (ou modelo

do gás de prótons), visto que esta descreve o espalhamento

para energias maiores e leva em consideração os efeitos de

endurecimento do espectro*e de depressão do fluxo de nêu

trons na vizinhança de uma ressonância térmica.

Para o calculo do efeito Doppler, em capturas

sonantes, ê necessário fornecer-se a temperatura do meio fí

sico. 0 "alor adotado para a determinação de todos os conjun

tos de seções de choque utilizados neste trabalho é ZOQPK.

3.1.3 - Variáveis de entrada-saída do programa GAMTEC-II

Deve-se ressaltar que o programa GAMTEC-II oferece

as seções de choque multigrupo por região homogênea do sis_

tema analisado.

Como dados de entrada do programa GAMTEC-II, para

o calculo das seções de choque multigrupo, necessita-se,tam

bem, dos seguintes fatores :

- seções de choque microscópicas de grupos finos,

fornecidas sob a forma de uma biblioteca básica; sabendo-

se que o programa foi determinado em 1965, esta foi elabo

rada anteriormente ao programa.'
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- composição e geometria do meio;

- o número de grupos e o esquema em energia; no

presente estudo os cálculos foram efetuados para 16 grupos

de energia e o esquema conforme Tabela 6 do Apêndice A.

As variáveis de saída de interesse fornecidas pelo

programa, são :

- velocidafies para os 16 grupos de energia;

- espectro de fissão;

- conjuntos de seções de choque macroscópicas mui

tigrupo, por região, no formato de entrada do programa ÜTF-

IV.

Espera-se que os valores críticos, provenientes

dos cálculos com os conjuntos de seções de choque obtidos

a partir do programa GAMTEC-II, sejam bastante exatos para

sistemas nas faixas de energia intermediária e térmica, e

comecem a discrepar na faixa rápida. Estes fatos devem-se

ao tratamento da absorção ressonante pelos elementos pesai

dos, que ê feita para sistemas homogêneos. Deve-se considç;

rar, também, que este programa não oferece a possibilidade

de geração de conjuntos de seções de choque para sistemas

puramente metálicos, para estes casos os parâmetros crítj.

cos são obtidos por extrapolação, pois os modelos começam

a falhar.
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3.2 - Conjuntos de seções de choque HANSEN-ROACH

Nos conjuntos de seções de choque HANSEN-ROACH, de

terminado em 1961, apresentam-se disponíveis seções de cho

que multigrupo para diversos isótopos de interesse, não

necessitanto, porém, de um programa para realizar a corre

ção espacial e dos efeitos de temperatura, isto é, estes

conjuntos podem fazer parte diretamente dos dados de entra

da do programa que realiza o cálculo da dimensão crítica

desejada. Apresentam-se tabelados valores de seções de

choque para 6 e 16 grupos de energia, sendo, este último,

empregado neste trabalho. Estes conjuntos são para fins e_>

pecíficcs de cálculos de criticalidade.

L2.1 - Os conjuntos a 16 grupos de energia

Os conjuntos de seções de choque a 16 grupos de

energia, dos isõtopos fissionáveis (U-235, U-238, Pu-239,

Pu-240 e Th-232) , foram preparados primariamente para s<5

rem usados em cálculos de criticalidade, em configurações

homogêneas na região epitermica, visando testar a importâri

cia da blindagem ressonante nestes cálculos. 0 esquema

para 16 grupos de energia está mostrado na Tabela 7 do A

pêndice A.

Para os 5 primeiros grupos de energia, o espectro

de fissão, x(E)» ê utilizado .como peso para as seções de

choque; para os grupos/restantes as seções de choque rece

bem um tratamento em letargia, usando o fluxo de neutrons

como peso, considerando-se a taxa de colisões,(<J>(u)o (u) ) ,
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como sendo constante, assim :

, du/o

°tr \ ' 7T-l^a C8)

tendo o BNL-325 e o BNL-400 como fontes de dados e, para

as seções de choque de fissão e captura para cada grupo

na região ressonante :

r ' °pJ

ou

~- f. o du, para E > 3 KeV (10)
•* i 1 x ~A U i

onde os parâmetros nas ressonâncias, em r, são obtidos do

BNL-325 e extrapolação usando a distribuição de Porter-

Thomas, sendo :

o = seção de choque microscópica de transpor

te
i

o = seção de choque microscópica total

a- = seção de choque microscópica de fissão ou

captura, (x = n,f ou n,y)
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o° = seção de choque microscópica máxima, maior

que a seção de choque total, na enêsima

ressonância rn

op = seção de choque microscópica de espalhameri

to potencial do meio, por átomo de elemento

reagente

A fórmula (9) despreza os efeitos de alargamento

Doppler, espalhamento ressonante e a superposição de ressçj

nâncias.

Os conjuntos de seções de choque dos elementos

.sionáveis sãc disponíveis desde praticamente puros até para

diluição infinita e apresentam-se na forma de seções de cho

que microscópicas, considerando-se somente a parte isotrópji

ca P , da expansão P .
o r n

Para os elementos leves, usados como moderadores,

apresentam-se disponíveis dois conjuntos de seções de cho

que, um para isotropia e outro para anisotropia de primeira

ordem (aproximação S linear).

3.2.2 - Escolha dos isótopos de interesse

Os conjuntos de seções de choque microscópicas dos

isótopos de interesse são tabelados em função de vários v_a

lores da seção de choque de espalhamento potencial,op, de

acordo com a Tabela 8 do Apêndice A.
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Na escolha do arquivo do isótopo para o caso em ejs

tudo é necessário estimar-se o valor da seção de choque de

espalhamento potencial, op; com esta finalidade, aplica-se

o formalismo descrito como segue :

sendo que :

p = seção de choque microscópica de espalhamen

to potencial do isõtopo i

N = densidade atômica do isõtopo, função da

composição do.meio em estudo

a = seção de choque microscópica de espalhamen

to a 1 grupo de energia. Na Tabela 1 encon
7

tran-se valores de o para alguns dos is£

topos abordados
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TABELA 1 : Seção de choque de espalhamento a 1 grupo de £

nergia.

Isótopo o (b) a 1 grupo

Pu 12.0

U-235 14.0

U-238 8.3

Th-232 12.0

0-16 • 3.7

H-l 21.0

0 moderador utilizado em todos os casos analisados

ê o elemento água, com as respectivas seções de choque jna

croscõpicas pesadas usando-se o fluxo de neutrons como sen

do l/E.

0 formato dos conjuntos de seções de choque HANSEN-

ROACH não éode entrada dó programa DTF-IV, necessitando,

para este fim, de um programa auxiliar de formatação.

Os conjuntos de seções de choque de MANSEN-ROACH

foram determinados para serem empregados, principalmente,

em cálculos neutrônicos nas faixas de energia rápida e in

termediária, e considera-se, nestes conjuntos, para a fai_'

xa térmica valores obtidos na energia de 0.025 eV. Por

conseguinte, as respostas devidas a estes conjuntos no cj;

tudo de sistemas rápidos e sub-moderados devem ser bastan

te precisas e, devem começar a destoar para sistemas mode
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rados.

3.3 - Conjuntos de seções de choque gerados pelo progra

na NJOY

Para a geração de constantes de grupo com maior

confiabilidade para sistemas rápidos, ou seja, quando o

problema requer uma análise para sistemas em que a energia

do nêutron de fissio está na faixa na qual o espalhamento

inelásticc e a absorção ressonante são muito importantes,

necessita-se de programas computacionais mais elaborados

e conjuntos de dados nucleares que ab ran jam mais detalhadâ

mente toda a faixa energética.

Atualmente, a classe mais geral de programas para

a geração de constantes de poucos grupos, para ' cálculos

2zo
na faixa rápida, incluem o MC , o NJOY e suas variantes.

Estes processam bibliotecas de dados nucleares avaliados

(ENDF/B), baseados no método de Bondarenko, originando
i

conjuntos de constantes de grupos ultra-finos ao longo do

espectro de energia. Versões mais avançadas destes progra

mas geram diretamente, a partir da ENDF/B, constantes mui

tigrupo, isto é, constantes de poucos grupos de energia.

3.3.1 - A biblioteca ENDF

A biblioteca ENDF (EVALUATED NUCLEAR DATA FILE)

foi criada com a finalidade de armazenar dados nucleares

avaliados, que serão posteriormente utilizados em cálculos
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neutrônicos. Estes dados são apresentados sob um formato

padrão, de modo a facilitar a troca de informações entre

laboratórios.

As bibliotecas criadas são bastante ricas em dados

nucleares, permitindo uma descrição precisa de seções de

choque, na faixa de energia de 10 eV e 20 MeV, havendo

informações para quase todos os mecanismos de interação

nêutron-núcleo.

Existem dois tipos de bibliotecas de dados avalia

dos : A e B. A biblioteca ENDF/A contém dados completos ou

incompletos (incompleto no sentido em que o conjunto de

dados pode ser, por exemplo, uma avaliação da seção de

choque de fissão do U-235 no intervalo de 100 KeV a 15 MeV).

Esta biblioteca pode também conter diferentes avaliações

de seções de choque para um nuclídeo. Por outro lado a

biblioteca ENDF/B contém somente uma avaliação das seções

de choque para cada material existente na biblioteca,

mas cada material contém'seções de choque para as reações

mais significantes.

Em outras palavras, na biblioteca A existem dados

avaliados de várias procedências e, os melhores dados sel£

cionados, para todos os materiais dentre os existentes

nesta biblioteca, constituirão um conjunto completo de dai

dos nucleares, isto é, a biblioteca ENDF/B, a qual contém

informações para a maior parte dos materiais de interesse
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em Física de Reatores.

A biblioteca ENDF/B é continuamente atualizada,

fornecendo novas versões após serem estabelecidas novas m£

didas de seções de choque, seguidas de novas avaliações.

3.3.2 - 0 método de Bondarenko - programa NJOY

0 desenvolvimento de conjuntos universais de cons

tantes multigrupo microscópicas, os quais podem ser usados

para diversos cálculos de sistemas rápidos, foi motivado

pelo fato de que nestes sistemas as seções de choque multai

grupo não apresentam grande sensibilidade com a composição

do meio em estudo.

Os efeitos da configuração do sistema nas constan

tes multigrupo são levados em consideração através do uso

dos "fatores f" (freqüentemente referido como fator de

auto-blindagem de Bondarenko).

Os cálculos multigrupo consistem na utilização das

seções de choque efetivas de cada grupo, definidas como:

°cff = f« V

onde o corresponde a seção de choque microscópica para
av

diluição infinita.
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A seção de choque média por grupo g, material i, em

uma reação x é definida por :

4 /„ oi (E) <J> (E) dE
xg / 4» (E) dE

Derde que o fluxo neutrônico, $(E),não é conhecido,

alguns modelos devem ser adotados, como por exemplo (Narrow-

Ressonance) :

+ (E) = f\U (14)

onde S(E) ê uma função suave da energia e £t(E) é a seção

de choque macroscópica total.

Assume-se, nesta analise, que o efeito mais impor

tante ê na interação entre a ressonância em o e na deprejs

são do fluxo causada por.esta ressonância; este pode ser

representado pela taxa de reação por grupo, que 5 o numera

dor da equação (13), assim :

S(E) dE (15)

de tal forma que :
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ÍT

sendo

N. = densidade atômica do material i na mistura

a = seção de choque microscópica de "background" ,

assumida constante no grupo

Pode-se, então, delinear um esquema de cálculos, vj.

sando obter conjuntos de seções de choque de poucos grupos
g

calcado neste formalismo, esquem:itizado na Figura 2 . PT±

meiro, uma biblioteca da dados nucleares avaliados, como

.a ENDF/B, ê processada por programas como o NJOY ouETOX ,

originando uma biblioteca independente de seções de choque

microscópicas e parâmetros de blindagem - estes avaliam a

equação (15) para uma faixa de valores de o . A seguir,

são introduzidas as contribuições do espaço e da energia

para produzir seções de choque microscópicas auto-blinda^

das - determinar o valor de o e interpolar para a correŝ

pondente seção de choque auto-blindada - , ou seja, inclu

indo a composição do sistema, buscando estimar o fluxo de

neutrons e, a partir deste ponto, colapsar as seções de

choque para convenientes regiões e grupos de energia. 0 r£

sultado final 5 um conjunto de seções de choque para o uso

geral em estudos de criticalidade.
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ENDF

Processado

Seções de choque de

grupos finos

Blindagem

Cálculo do fluxo

.Colapso

Seções de choque de

poucos grupos

Figura 2 : Estrutura básica dos programas que utilizam o

método de Bondarenko.
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O programa NJOY consiste de um conjunto de módu

los, cada um realizando uma parte bem definida do processa

mento de bibliotecas como a ENDF/B-IV ou V. Para este estu

do foram utilizados os seguintes módulos : MODER, RECONR,

BROADR, UNRESR, GROUPR e DTFR18; sendo que : o módulo

MODER coloca a biblioteca ENDF/B como um arquivo acessório

do programa NJOY; RECONR, reconstrói pontualmente as se

ções de choque através de parâmetros de ressonância da

ENDF/B e esquemas de interpolação; BROADR, alargamentos

Doppler e suas seções de choque pontuais, UNRESR, calcula

seções de choque efetivas auto-blindadas pontuais na reĝ .

ão onde encontram-se as ressonâncias não resolvidas;

GROUPR, gera seções de choque multigrupo auto-blindadas; DTFR,

reformata as seções de choque, convenientemente, para s<;

rem acopladas a programas que trabalhem em ordenadas dis_

cretas.

Ressalta-se aqui a etapa de cálculos efetuada pelo

programa NJOY. Este, buscando processar a biblioteca ENDF/B-

IV e assim fornecer conjuntos de seções de choque específi.

cos a 16 grupos de energia, necessita da seção de choque

microscópica de "background", determinada pela equação

(16). Utiliza-se, como função peso, para a faixa térmica

e distribuição Maxwelliana; para a epitérmica l/E e para

a faixa rápida o espectro de fissão e o esquema em energia

de acordo com a Tabela 9 do Apêndice A.

Para os casos estudados considerou-se os valores
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22
de o. a 1 grupo de energia , calculados utilizando l/E co

mo espectro de ponderação, para o estabelecimento de aQ,

conforme Tabela 2

TABELA 2 : Seção de choque microscópica total a 1 grupo de

energia.

Isótopo ot(b)

ü-235 34.78

U-238 34.35

0-16 3.473

H-l 15.06

Th-232 19.29

Pu-239 41.35

Pu-240 58.20

0 programa NJOY gera seções de choque multigrupo

miscrosçopicas segundo o formato de entrada do programa

DTF-IV e se constituirá na fonte de seções de choque mais

recente analisada (através da biblioteca ENDF/B-IV), espe

rando-se, assim, que forneça os melhores resultados ao lon

go do espectro de energia.



CAPÍTULO IV

O PROGRAMA DTF-IV

Uma vez montados os conjuntos de seções de choque

multigrupo descritos no Capítulo III passa-se a derradeira

estapa deste trabalho, a qual consiste no cálculo das con

dições críticas do sistema, efetuada pelo programa DTF-IV.

Assim sendo, tem-se condições de realizar o teste destes

conjuntos com padr5fes já estabelecidos tanto teoricamente

como experimentalmente, para a avaliação dos resultados.

0 programa DTF-IV resolve numericamente a equação

de ,transporte de neutrons escrita como na equação (17), con

siderando somente sistemas espaciais unidimensionais, nas

3 geometrias : plana, esférica ou cilíndrica.

v.(ft (17)

sendo que :

- representa a taxa de perda de neutrons

• devido âs colisões

t|>) " representa a taxa de perda de neutrons

devido às fugas

33
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S = inclui tanto as colisões de espalhamento

como as reações de fissão e fontes extejr

nas de neutrons

Na resolução da equação de transporte de neutrons

independente do tempo utiliza-se o método de ordenadas dis_

cretas, isto é, todas as variáveis independentes da equa

ção de transporte, a posição r, a direção angular ft e a e

nergia E, são tratadas como variáveis discretas. Desta for

ma, a variável energia é abordada pelo formalismo multigru

po; a variável direção angular pelo método S , ambos cita

dos no Capítulo II e a variável posição é também discrete

zada, dividindo-se o vetor r em um número finito de intejr

valos.

0 programa realiza a análise da variável energia

fazendo a correspondência energia-velocidade e resolvendo

a equação de transporte para esta última. 0 número de gru

pos g pode variar de 1 até IGM, sendo que para g = 1 tem-

se a velocidade mais alta.

Um item que deve ser ressalta 3o para o tratamento

de conjuntos de seções de choque que são gerados de forma

universal, ou seja, conjuntos de seções de choque que não

apresentam-se disponíveis no formato de entrada do progrt»

ma DTF-IV, é a seção de choque macroscópica de espalhamen

to diferencial que, expandida em polinômios de Legendre,

resulta em :
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I9CT
(r, Vft'-Vft) = I ^- Ztl (r,V*V)Pt(fl'.ft)

(18)

onde P. (ft'.ft) é* o polinômio de Legendre de ordem I. A ex

pansão e truncada após o termo ISCT.

0 método numérico de solução da equação de trans^

porte na forma discreta ê o determinado por Diamante

0 fator de multiplicação, k, é definido pela razão

entre a fonte de fissão inicial e a fonte de fissão caleu

lada a cada passo :

;<n+1) - ' U 1 J 1 1 . (19)

sendo

g=l K g

A convergência ocorre quando | 1-A | 6 menor que

um certo valor e, estipulado previamente; sendo \ a razão

de multiplicação (K ( n ) / K ( n + 1 ) ) .

0 programa DTF-IV possibilita a solução da equação

de transporte de neutrons para obteT :
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- tempo de absorção;

- a concentração de um elemento (ou mistura, ou £

lemento na mistura);

- espessura de uma zona;

- dimensão do sistema;

quando se deseja um determinado fator de multiplicação k.

Nestas situações a fonte de fissão não varia, somente o p<i

râmetro em questão ê alterado, com a razão de multiplica

ção, A, se aproximando da unidade.

Este ainda fornece a opção de obter-se o fator de

multiplicação do sistema.

Neste estudo, o programa foi utilizado para detej_

minar o raio crítico do sistema analisado, a partir do

qual pode-se obter, em função da geometria requisitada, o

volume crítico do sistema e por conseguinte a massa crítj.

ca.

4.1 - Determinação das condições críticas

Para o cálculo do raio crítico, além das seções

de choque macroscópicas multigrwpo, como dados de entrada

para o programa DTF-1V tem-se necessidade das velocidades

para os grupos de energia e do espectro de fissão.
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A aproximação usada para a variável direção angu

lar é a S, com anisotropia de primeira ordem, ou seja P,

(ISCT = 1 ) .

No uso dos conjuntos de seções de choque HANSEN-

ROACH, em que as seções de choque são microscópicas, foi

necessário o emprego da opção, do programa DTF-IV, de mij;

tura por região do caso analisado, visando obter as seções

de choque macroscópicas por região homogênea. Este procedj_

mento foi, pelo mesmo motivo, também realizado para os con

juntos de seções de choque microscópicas oriundos do pr£

grama NJOY.

Como a parte anisotrópica dos elementos fissioná

veis dos conjuntos de HANSEN-ROACII não é" disponível, apH

cou-se o artifício de zerar-se todas as componentes para

os elementos pesados (U-235, U-238, Pu-239, Pu-240,Th-232) ,

já que o programa DTF-IV assume que posteriormente às com

ponentes isotrõpicas são fornecidas as anisotrõpicas. Um

aspecto relevante que deve ser observado para as componen

tes anisotrõpicas, ressaltado pela equação (18), é que sen

do os conjuntos de seções de choque HANSEN-ROACH univer_

sais, aquelas devem ser divididas por (2,ISCT-<1).

E, como já foi enfatizado no Capítulo III, deve-se

formatar convenientemente estes conjuntos de maneira a tor

nã-los compatíveis com a entrada do programa DTF-IV.
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Os parâmetros IHT, IHS e IHM, do programa que efe

tua o cálculo espacial, definidos para : a posição da se

ção de choque total, de cada grupo de energia, nos conjun

tos de seções de choque, a posição da seção de choque de

espalhamento intra-grupo e para o tamanho do conjunto de

seções de choque, respectivamente, são mantidos iguais a

3, 4 e 19 para os conjuntos obtidos a partir do programa

GAMTEC-II e da HANSEN-ROACH, sendo utilizados como 8,9 e

24 para os conjuntos gerados pelo programa NJOY, eliminan

do, desta forma, os cinco valore-s iniciais deste conjun

to.

Numa visão global pode-se traçar as diretrizes ex£

cutadas neste trabalho, segundo o diagrama de blocos esqu£

matizado na Figura 3.
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CAPÍTULO V

RESULTADOS NUMÉRICOS

Procurou-se analisar, neste estudo, desde sistemas

rápidos, passando por sub-moderados, até sistemas térnü

cos, objetivando cobrir as três principais faixas de ene_r

gia e verificar o comportamento destes conjuntos de seções

de choque nestas faixas energéticas.

5.1 - Estudo de "Benchmarks"

Com um primeiro objetivo de validar-se estes con

"juntos de seções de choque, efetuou-se testes de parâm£

tros críticos obtidos a partir destes com os experimentais

encontrados na literatura.

5.1.1 - Caso 1 - Esfera de plutõhio metálico - JEZEBEL

No primeiro estudo comparativo com valores expert

mentais buscou-se a determinação da massa crítica da esfe_

ra de plutônio metálico. A razão isotõpica de Pu-239 é 1,

isto é, todo o plutônio é Pu-239.

A massa específica teórica do plutônio foi consid£

rada como sendo 15.44 g/cm .

Determina-se o raio crítico da esfera c a partir

40
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deste a massa crítica.

Os resultados encontrados para os valores críticos

de raio e massa da esfera encontram-se nas Tabelas 3 e 4,

respectivamente. Os valores de massa crítica foram compara

dos com os dados experimentais obtidos no ANL-5800 . VeH

fica-se que o valor da massa crítica do plutônio calculado

a partir do GAMTEC-II apresenta-se subestimado de, aprox^

madamente, 4.30$ com relação ao fornecido pelo ANL-5800; o

valor calculado pela HANSEN-ROACH cerca de -4.73% e o va

lor obtido através dos conjuntos gerados pelo ÍÍJOY apenas

+0.79%.

—5.1.2 - Caso 2 - Esfera de urânio metálico - GODIVA

Dando prosseguimento ao estudo de sistemas rápidos,

determinou-se o raio crítico e, por conseguinte, a massa

crítica da esfera de urânio metálico. Este sistema é* com

posto de U-235 e U-238, com enriquecimento de 93.9% em

U-235.

A massa específica teórica do urânio foi adotada

como sendo 18.75 g/cm .

Os valores de raio crítico e massa crítica da e£

fera, calculados para os diferentes conjuntos de seções de

choque, foram especificados nas Tabelas 3 e 4, respectiva

mente. Estes últimos foram checados com os valores do ANL-

5800. O valor da massa crítica de U-235 obtido através dos
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valores de seções de choque gerados pelo programa GAMTEC-II

é cerca de 21.60% menor do que o valor apresentado pelo ANL-

5800; o resultado obtido pela HANSDN-ROACH aproximadamente

2.40% e o valor calculado a partir dos conjuntos gerados p£

Io programa NJOY, uma sobre-estimação de 5.23%.

TABELA 3 : Raios críticos das esferas de plutônio e urânio-

Casos 1 e 2.

JEZEBEL

GODIVA

HANS

6.

8 .

HN-ROACH

21322

64388

Raio crítico

GAMTEC-II(*)

6.

8.

,22281

03487

(cm)

ANL-5800

6.31402

8.71440

6

8

NJOY

.33142

.86311

(*) valores extrapolados

TABELA 4 : Massas críticas das esferas de plutônio e ura

nio - Casos 1 e 2.

JEZEBEL

GODIVA
(**)

HANSEN-R0ACH

15.51

47.63

Massa <:rítica

GAMTEC-II

15.

38 .

,58

,26

(kg)

ANL-

16

48

5800

.28

.80

NJOY

16.

51 .

.41

,35

•(**) para a GODIVA kg de U-235
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5.1.3 - Caso 3 - Solução de plutônio metálico e água (geo

metria esférica)

Para este caso analisado aborda-se uma mistura ho

mogênea de plutônio metálico e água, refletida com 30cm de

água. A razão isotópica de Pu-239 e feita igual á l e a

geometria enfocada é a esférica.

A massa específica teórica do plutônio metálico é

19.6 g/cm e a concentração do mesmo, na solução, é varia

vel. Para o cálculo das densidades atômicas dos elementos

assume-se que os compostos na solução ocupam um volume

proporcional â vazão entre a concentração do elemento na

mistura e a massa específica teórica do composto.

Obteve-se a Figura 4, a qual traduz o comportamen

to do raio crítico do combustível (Pu + água), em função

da variação"da concentração de plutônio na solução. Nesta

Figura encontram-se, também, os valores experimentais e a

curva estimada para o raio crítico da esfera, apresentados

por E.D. Clayton , utilizada para a comparação dos resul.

tados.

Verifica-se que os valores determinados, para o

raio crítico, a partir do programa GAMTEC-II apresentam um

desvio médio percentual de 1.85, os valores gerados atrei

vés da HANSEN-ROACH de 3.19 e os obtidos pelos conjuntos

gerados pelo programa NJOY de 26.77, era relação a curva

estimada, com os desvios parciais oscilando entre -2.83$
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Figura 4 : Variação do raio crítico - Caso 3 - Mistura homogênea de Pu+HjO (esfera).
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e +.501 para os valores do GAMTEC-II, entre -6,531e -0.31%

para a HANSEN-ROACH e na faixa de -39.581 e -11.56* para

o NJOY.

Um dos mais importantes isôtopos do plutõnio é o

Pu-240. O efeito do isótopo Pu-240 na criticalidade de mi£

turas Pu-239 + Pu-240 ê mostrado na Figura 5. A interação

de um nêutron térmico com o Pu-240 resulta, principalmen

te, em espalhamento ou na formação do Pu-241, desde que a

sua seção de choque de fissão para neutrons de baixa vel£

cidade e desprezível. Isto mostra que o efeito do Pu-240

na criticalidade do Pu-239 será grandemente dependente do

espectro de neutrons que, por sua vez, é determinado atra_

vés da concentração e do tipo de diluente presente.

As curvas da Figura 5 determinadas através dos con

juntos de seções de choque gerados pelo GAMTEC-II, mostram

o efeito do Pu-240 no raio crítico desta mistura (Pu-239+

Pu-240 + H-O), indicando, claramente, a existência do pon

to triplo de criticalidade. Nota-se que para um dado raio

crítico, 16.1cm < R < 16.6cm, se estabelecem três diferen̂

tes concentrações críticas, indicadas pelos pontos A, B e

5.2 - Estudo de sistemas homogêneos contendo urânio, plu

tônio e tõrio

5.2.1 - Caso 4 - Solução de urânio metálico e água (gcomjs

tria esférica)
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Legenda :

T) Pu-239

2) 20* Pu-240

e

ou
•H
•fj

M
O

CE:

.01 10

Concentração de Pu(g/cm )

Figura 5 : Influência do isótopo Pu-24*0 em misturas homog£

ncas de Pu-239 + Pu-240 + H-O - Caso 3.
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Neste estudo de criticalidade considera-se uma mij>

tura homogênea de urânio metálico e água, com 50$ de enrjl

quecimento em U-235. Tem-se quatro elementos nesta solu

ção : U-235, U-238, 0-16 e H-l. Para efeito de cálculo,

entretanto, considera-se a água como um elemento, para os

cálculos efetuados a partir do programa GAMTEC-II e do cori

junto de HANSEN-ROACH.

0 sistema é refletido com 30cm de água, simulando

um refletor infinito. A geometria escolhida para este caso

é a esférica;

A massa específica teórica do urânio metálico é" de

•18.9 g/cm e a concentração de urânio na solução e varia

vel. Para o cálculo das densidades atômicas de cada elemen

to assume-se que os compostos na solução ocupam um volume

proporcional ã razão entre a concentração do elemento na

mistura e a massa específica teórica do composto.

Determina-se o raio crítico do sistema (solução de

urãnio-ãgua) , para diferentes concentrações de urânio na

solução, a partir dos três conjuntos de seções de choque.

Os resultados encontrados, para os valores de raio

crítico, foram comparados com a curva obtida no Handbook

on Critticallity , e estão mostrados na Figura 6.

No Handbook on Critticallity, os valores são caleu
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Figura 6 : Variação do raio crítico - Caso 4 - Mistura homogênea U + F̂ O (esfera). os
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lados com 16 grupos de energia e utilizando-se a aproxima^

ção P, S. para a solução da equação de transporte de nêu

trons. Para efeito comparativo, os resultados obtidos nes_

tes estudos conservaram estas mesmas hipóteses. As curvas

fornecidas pelo Handbook são, em certos casos, ajustadas a

resultados experimentais em determinados pontos. Existe,ain

da, uma incerteza no que diz respeito a biblioteca de se_

ções de choque utilizada no Handbook.

Pode-se observar que os valores encontrados para o

raio crítico, oriundos do programa GAMTEC-II e da HANSEN-

ROACH, apresentam o mesmo comportamento qualitativo que o

Handbook, embora os valores obtidos neste estudo diferi,

rem, percentualmente, de 4.48 e 3.35, respectivamente. P£

ra os valores calculados a partir do programa NJOY encon

tra-se um desvio médio de 24.63%. Os desvios parciais va

riaram de : -13.20% a +2.751 para o GAMTEC-II, -11.20% a

+ 3.8H para a HANSEN-ROACH e -37.95la +0.081 para o NJOY.

Para analisar a porcentagem de fissões ocorrendo

nas diferentes faixas de energia e assim verificar-sc a

natureza do sistema (rápido, epitérmico ou térmico), levan

tou-se os histogramas da Figura 7. Nesta, tem-se : para a

concentração de 9 g/cm , 36.271 das fissões ocorrendo na

faixa rápida, 43.13$ na epitérmica e 20.60'& na térmica; na

concentração de 1 g/cm , 4.124 na faixa rápida, 19.42** na

epitérmica e 76.461 na faixa térmica; e para a concentra^

ção de 0.07 g/cm , 0-381 na rápida, 2.429, na faixa epitér

mica c 97.20$ na faixa térmica. A Figura 9 foi conseguida
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Legenda :
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epitérmica
térmica

It
:'•••

Figura 7

.1 1

Concentração de U (g/cm )

Porcentagem de fissões em cada faixa de energia - Caso 4.
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do programa DTF-IY.

5.2.2 - Caso 5 - Solução de plutônio metálico e água (ge£

metria cilíndrica)

Calcula-se, agora, o diâmetro crítico do cilindro,

para uma mistura homogênea de plutônio metálico e água, com

refletor infinito, representado por 30cm de água.

Considera-se a concentração de plutônio na solução

(Pu+lUO) variável e a massa específica teórica como 18.97

g/cm . Para este problema a razão isotõpica em Pu-239 foi

considerada como 95% e o restante da composição do plutônio

metálico é constituída de Pu-240.

Para os três conjuntos de seções de choque deter

minou-se o diâmetro crítico da solução e comparou-se estes

resultados com os apresentados pelo Handbook, postos na Fĵ

gura 8.

Os valores encontrados deslocaram-se, cm relação

ao Handbook, de : 1.79% para os conjuntos de seções de cho

que gerados pelo programa GAMTEC-II, de 5.09% para os con

juntos de HANSEN-ROACH e de 41.37'* para o NJOY; com os va

lores pontuais se fixando entre os. limites de : -3.28% e

+2.97% para os valores obtidos do GAMTEC-II, -8.40% e

-1.151 para a HANSEN-ROACH e en'tre -53.58% e -líM)4% para o

NJOY.



20

E
O

o

V-4

u
u
o
u
o

10

Legenda :
HANDBOOK

GAMTEC-II
HANSEN-ROACH
NJOY

.01 .1

Figura 8 : Variação do diâmetro crítico - Caso S -
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Mistura homogênea de Pu+H,0 (cilindro)
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5.2.3 - Caso 6 - Solução de oxido de urânio-tório e água

(geometria cilíndrica)

Analisou-se, em geometria cilíndrica, uma mistura

homogênea de oxido de urânio-õxido (U0_ + ThO.) e água, r£

fletida com 30cm de água, com 101 em peso de oxido de ura

nio na composição do oxido. Todo o urânio presente é U-235

e todo o tõrio é Th-232.

A massa específica teórica do oxido de urânio-tó

rio é" 10.0 g/cm e a concentração no combustível (oxido +

HO) é variável.

Para diferentes concentrações de oxido no combust^

vel obteve-se os valores correspondentes de diâmetro crít^

co do cilindro. Estes foram comparados com a curva do

Handbook on Critticallity e estão desenhados na Figura 9.

A discrepância percentual para os valores obtidos

a partir do programa GAMTEC-II foi de 5.79, para os da

HANSEN-ROACH de 6.65 e para o NJOY 25.38, estes constando

nas seguintes faixas de variação : -15.55% a +7.871,+1.551

a +12.109.e -54.13% a -1.83%, respectivamente.

Na Figura 9 observa-se que o comportamento das cuj_

vas são bastante similares, porém os pontos de dinmetro m£

nimo deslocaram-se da concentração de ocorrência. Para o

Handbook este aparece na concentração de 1.30 g/cm" , para

o GAMTEC-II cm 1.65 g/cm3, o da HANSEN-ROACH em 1.55 g/cm3 e
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para os dados do programa NJOY em 2.80 g/cm .

Determinou-se, também, a massa crítica mínima de

oxido por unidade de comprimento. Para o Handbook o valor

encontrado foi de3.. 53 kg/cm, para os dados gerados pelo

programa GAMTEC-II 3.53 kg/cm, para os dados da HANSEN-

ROACH 4.08 kg/cm e para o NJOY esta foi de 1.91 kg/cm. A

presentando, assim, um deslocamento de 0%, 15.5% c 45.89%,

respectivamente, em relação ao Handbook.



CAPÍTULO VI

CONCLUSÕES

Com a finalidade de testar o comportamento de dî

versos conjuntos de seções de choque, nas principais fai_

xas de energia, este trabalho enfatizou o calculo de par£

metros críticos, calcados nestes conjuntos, e as oscila

ções destes valores em torno dos obtidos na literatura,nas

quais foram baseados os desempenhos das seções de choque

avaliadas, mostrados na Tabela 5.

Comparando-se os casos analisados com os valores

experimentais encontrados no ANL-5800, verificou-se que pa

ra sistemas rápidos (JEZEBEL - Caso 1 e GODIVA - Caso 2), os

conjuntos de seções de choque obtidos a partir do programa

NJOY forneceram melhores resultados, para a determinação de

v&lores críticos, no sistema envolvendo o material plutôi

nio e os conjuntos de HANSEN-ROACH, para o sistema compos

to com o material urânio. Os resultados encontrados para o

sistema de plutônio metálico foram considerados um tanto

quanto surpreendentes, pois o conjunto de HANSHN-ROACH de

veria fornecer melhor resultado que o GAMTEC-II, já que

foi gerado para cálculos de sistemas sub-modtrados e rãpj_

dos, enquanto que ç programa GAMTEC-II para as faixas epj.

térmica e térmica; pode atribuir-se este acontecimento a

uma razão bastante elementar : a biblioteca básica utiliz^

56
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TABELA 5 : Variação media percentual dos parâmetros críti^

cos, com relação â literatura, para os diversos conjuntos

de seções de choque.

Erro médio (%)

Sistema Geometria GAMTEC-II HANSEN-ROACH NJOY

Plutônio metáli
co 1001 Pu-239" esférica -4.30 -4.73 +0.79
(*)

Urânio metáli
co 93.91 U-23I esférica -21.60 -2.40 +5.23
(*)

Mistura homog£
nea de plutônio
metálico e água e s f r r i c a i 8c , 19 26 77
refletida c/30cm e s í e r i c a x- 8 5 3- 1 9 2 6- 7 7

de água - 1005»
Pu-239
Mistura homog£
nea de urânio
metál ico e água „ * - • _ „ A AO T CC O/I CI
r e f l e t i d a c/30cm e s f e r i c a ^.48 3.55 24.63
de água - 501
U-235
Mistxira horaog£
nea^de plutônio
metálico e água
refletida c/30cm cilíndrica 1.79 5.09 41.37
de água - 951
Pu-239 e 51 Pu-
240

Mistura^ homog£
nea de oxido de
urânio-tório, e cilíndrica 5.79 6.65 25.38
água Tcfletida
c/30cm de água

(*) valores pontuais
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da pelo programa GAMTEC-II é* posterior a HANSEN-ROACH,

desta maneira os valores para as seções de choque do mat£

rial plutônio, fatalmente, devem ter sido refinadas.

Confrontando-se os valores encontrados com os do

Handbook on Critticallity e com valores experimentais, OIJ

servou-se o melhor desempenho dos conjuntos de seções de

choque obtidos pelo programa GAMTEC-II, sobre os demais con

juntos, para soluções compostas de plutônio, não obstante,

esta performance de resultados foi conseguida pela HANSEN-

ROACH para soluções com o material urânio.

0 estudo realizado para o oxido de urânio-tõrio

revelou-se bastante importante pois salientou que apesar

dos conjuntos de HANSEN-ROACH se mostrarem mais corretos

que os demais, na determinação do raio crítico para mistu

ras envolvendo urânio, neste caso, os dados do programa

GAMTEC-II forneceram resultados mais coerentes com os val£

res utilizados para a comparação.

De acordo com o disponível na literatura, os dados

fornecidos, por exemplo, no Handbook, são, em certos c£

sos, ajustados a resultados experimentais em determinados

pontos das curvas. Existe, ainda, uma incerteza no que con

cerne a biblioteca de seções de choque utilizada no

Handbook.
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A diferença média percentual entre os valores con

seguidos neste trabalho e os tratados como fontes de compa.

ração encontram-se, em geral, era uma faixa aceitável de a

cordo com este contexto, revelando a coerência dos resultíi x

dos encontrados.

Pelas exposições apresentadas, sugere-se o emprego

dos conjuntos gerados pelo programa GAMTEC-II para : mistii

ras homogêneas de plutõnio metálico e água e misturas de

óxidos e água; os conjuntos de HANSEN-ROACH quando enfo

car-se misturas homogêneas de urânio metálico e água ou p£

ra sistemas compostos simplesmente por urânio; e os dados

gerados pelo NJOY para sistemas de plutõnio metálico.

Os conjuntos de seções de choque de HANSEN-ROACH

e os gerados pelo programa GAMTEC-II ofereceram, para e_s

tes casos avaliados, resultados quantitativos dentro de

uma faixa bastante razoável para o tratamento dos parawe

tros críticos, dispensando-se enfatizar que apresentam o

mesmo comportamento qualitativo quando comparados com valo

res teóricos e/ou experimentais.

Para pesquisas, ou simplesmente estudos de critica

1 idade, o programa GAMTEC-II e o conjunto de HANSEN-ROACH

apresentam-se como estruturas bãsicns satisfatórias, nãone

cessitando-se de melhores descrições para os mecanismos de

interação nêutron-núcleo em cálculos neutrônicos varrendo

o desempenho global em energia, ou seja, sem abordar, por
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exemplo, uma faixa específica de energia.

A performance do programa NJOY, utilizando seções

de choque total a 1 grupo de energia, foi obscurecida, vis_

to que, observando-se as curvas obtidas pelos conjuntos

de seções de choque desta fonte, nota-se que os valores

para sistemas moderados e o começo da faixa dos sub-modera

res tendem a aproximar-se dos obtidos na literatura, entr£

tanto, desJocam-se, completamente, para o restante desta

última faixa até chegar a faixa rápida.

£ conveniente salientar que um estudo a este nível

requer uma disponibilidade bastante grande de valores com

parativos (teóricos e/ou experimentais), abrangendo todas

as faixas de interesse. Este fato, realmente, é uma gran

de barreira, pois os valores encontrados na literatura são

para faixas isoladas, por exemplo, para a faixa rápida, r£

velando a escassez de resultados.

A grande discrepância entre os resultados obtidos

através do programa NJOY com seções de choque total a 1

grupo, nos mostram claramente que esta aproximação 5 ba_s

tante grosseira para a geração de seções de choque provcni

entes de dados nucleares básicos. Um trabalho de atualiza,

ção de bibliotecas universais antigas requer, naturalmen

te, uma boa experiência e confiabilidade na geração destes

valores.



APÊNDICE A

TABELA 6 : Esquema de 16 grupos de energia - programa

GAMTEC-II.

Número do grupo Limite inferior de energia

1 2.87 MeV (*)

2 . 1 . 3 5 MeV

3 821 KeV

4 388 KeV

5 111 KeV

6 15 KeV

7 5.53 KeV

8 1.59 KeV

9 583 eV

10 101 eV

11 37.3 eV

12 • 10.68 eV

13 3.06 eV

14 1.125 eV

15 . 0.625 eV

16 0 eV (*)

(*) o limite superior é 10'MeV e o infer ior 5 0 eV.

61
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TABELA 7 : Especificação para 16 grupos de energia HANSEN-
ROACH.

Número do grupo Faixa de energia

1 3 - » MeV

2 1 . 4 - 3 MeV

3 0 . 9 - 1 . 4 MeV

4 0 . 4 - 0 . 9 MeV

5 0 . 1 - 0 . 4 MeV

6 17 - 100 KeV

7 3 - 1 7 KeV

8 0 . 5 5 - 3 KeV

9 100 - 550 eV

10 30 - 100 eV

11 10 - 30 eV

12 3 - 1 0 eV

13 1 - 3 eV

14 0.4 - 1 eV

15 • 0 .1 - 0.4 eV

16 0 .025 eV
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TABELA 8 : Especificação dos arquivos' para isótopos fissi£

naveis em função de op - HANSEN-ROACH.

Op (barns por átomo) U-235 U-238 U-233 Pu-239 Pu-240

20

40

50

60

100

200

400

600

1000

2000

4000

6000

10000

20000

40000

60000

100000

200000

400000

600000

1000000

00

25-1

25-2

-

25-3

25-4

25-5

25-6

25-7

25-8

25-9

25-10

25-11

25-12

-

- •

-

-

• -

-

-

-

25-Y

28-1

28-2

-

28-3

28-4

28-5

28-6

28-7

28-8

28-9

28-10

28-11

28-12

28-13

28-14

28-15

28-16

-

-

-

-

28-Y

23-1

23-2

-

23-3

23-4

23-5

23-6

23-7

23-8

23-9

23-10

23-11

23-12

-

-

-

-

. -

-

-

-

U-233

49-1

49-2

-

49-3

49-4

49-5

49-6

49-7

49-8

49-9

49-10

49-11

49-12

49-13

49-14

49-15

49-16

-

-

-

-

Pu-239

—

-

40-1

-

40-2

40-3

40-4

40-5

40-6

40-7

40-8

40-9

40-10

40-11

40-12

40-13

40-14

40-15

40-16

40-17

40-18

Pu-240
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TABELA 9 : Esquema de 16 grupos de energia - programa NJOY

Número do grupo Limite inferior de energia

1 2.87 MeV

2 1.35 MeV

3 821 KeV

4 388 KeV

5 111 KeV

6 . 15 KeV

7 5.53 KeV

8 1.59 KeV

9 584 eV

10 101 eV

11 37.3 eV

12 10.68 eV

13 3.06 eV

14 1.125 eV

15 0.414 eV

16 • 0 eV
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