
30.05.84

"AVALIAÇÃO DE REAÇÕES INDUZIDAS POR NEUTRONS EM Ti-48 E

U-238: RESULTADOS PRELIMINARES"

por

B.V. CARLSON

J.FIORENTIKO

T. FREDERICO

M.P. ISIDRO FILHO

R.C. MASTROLEO

R.A.REGO

Contro Técnico Aorooioaciol
IftOflfUfO WÊ E M V C M

nOÉ99HI 009 TOPIOlOO» KNI



RESUMO

Neste trabalho são apresentados os resultados preliminares das avalia

ções em progresso de reações induzidas por neutrons em ^'Ti e 2 *U. São calcula

das secções de choque (n.y), (n,n'), (n,2n) e (n,p) e para o 238U também (n,£).

Comparações com dados experimentais disponíveis foram realizadas. Possíveis mu

danças nos valores dos parâmetros utilizados são discutidos.

ABSTRACT

In this work we present the preliminary results of the evaluations of

nduced reactions in l(8Ti and 239U currently in progress. We calculate

t\e (n,Y). (n,n'), (n,2n) and (n,p) cross sections as well as the (n,f) cross

ts rion in 238U. Comparisons with the available experimental data are made

ar.i possible changes in the parameters are discussed.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho é uma nota preliminar descrevendo as avaliações do

u*Tie 2 3 BU em andamento. Já que esta avaliação é ainda incompleta e revisões

são esperadas, os resultados apresentados neste trabalho não devera ser toma

dos em caráter definitivo.

Estudamos a seção de choque total e a distribuição angular do ca

nal elástico de "sTi induzido por nêutron utilizando o código /8JATL que cons^

dera o modelo óptico esférico. Para 2 3 8U, onde a excitação através do mecanis_

mo direto induzido por nêutron é importante,realizamos os cálculos da secção

de choque total e as distribuições angulares com o código IÜPJ que considera

o modelo óptico deformado. Para os dois núcleos os coeficientes de transmis_

são obtidos através dos códigos acima foram empregados no código SIAPKE ' para

realizar os cálculos das seções de choque do núcleo composto e de fissão.

Já que os núcleos analisados provém de regiões de massa diferentes

e mostram um comportamento diferente iremos analisá-los separadamente.

AVALIAÇÃO DO ^Ti.

1. PARAMETRIZAÇAO DO POTENCIAL ÕPTICO PARA NEUTRONS

0 '*8Ti apresenta o primeiro estado excitado a 0,983 Mev e é aproxí^

madamente esférico. Devido a estas características utilizamos o modelo óptico

esférico para calcular as seções de choques totais, elásticas e as dístrí

buicões angulares para o canal elástico.

Para os neutrons os parâmetros do modelo óptico devem reproduzir tan

to as secções de choque acima de 2 Mev quanto as quantidades médias das re£

sonãncias a energias mais baixas. Agindo desta forma o critério de seções de

choques realísticas para a formação do núcleo composto e um comportamento ra

zoável para os coeficientes de transmissão a baixa energia devem ser satisfe^

tos.Os parâmetros ópticos usados nestes cálculos são baseados nos conjuntos



utilizados para núcleos ligeiramente sais pesados. ' Os cálculos foras re£

lixados usando os parâmetros contidos nas tabelas I eII. Os resultados para

"strength function" na onda s, seção de choque total e seções de choque dife

rencial elástica foram comparadas com os dados experimentais disponíveis. Na

tabela III podemos ver que as "strength functions" para as duas parametrizações

estão em boa concordância com os dados experimentais. Na tabela IV vemos que

os resultados obtidos para a seção de choque total a E • 0,389 Nev estão a_

baixo do valor experimental, mas isto se deve ao fato de que os potenciais

utilizados foram obtidos para parametrizar os dados em energias mais altas.Já

a En • 14,2 Mev vemos que os resultados obtidos para a seção de choque total

estão em boa concordância com os dados experimentais. As figuras 1 e 2 apre

sentam as distribuições angulares para as parametrizações utilizadas e os va

lores experimentais, mostrando uma boa concordância.

A sensitividade dos resultados â variações nas profundidades da pair

te real e imaginária do potencial foram estudadas e ambos os potenciais mostra

ram reproduzir os dados razoavelmente. Estes parâmetros foram utilizados para

preparar os coeficientes de transmissão para os cálculos de modelo estatísti-

co.

2. PARÂMETROS ÕPTICOS DE PARTÍCULAS CARREGADAS

Coeficientes de transmissão para protons e partículas alfa foram ca_l

culados usando o programa ABATL com conjuntos de parâmetros ópticos publica

dos na literatura, os quais foram obtidos do ajuste de dados experimentais na

região de massa e de energia de nossos cálculos.

Para protons nós utilizamos dois conjuntos de parãaetros sugeridos

por G.S. Mani et ai e F.G.Perey et ai ' . Os conjuntos de parâmetros

para o potencial óptico são dados nas Tabelas VeVI. No caso de partículas ai,

fa utilizamos os dados sugeridos por J.R.Huízenga et ai e O.T. Lemos et

(2 6)
ai ' . Os conjuntos de parâmetros adotados para partículas alfa estão nws



tradoB nas tabelas VII e VIII.

3. ESTUDO DE ALGUNS CANAIS DA REAÇÃO n+**Ti

Descreveremos neste item os resultados obtidos no cálculo dos canais

(n.n1), (n,p), (n,2n) e (n.n') para o primeiro estado excitado. Todos os cál̂

culos foram realizados utilizando-se dois conjuntos de parâmetros. A curva(A),

nos gráficos mostrados a seguir, foi construída a partir dos coeficientes de

transmissão calculados com as parametrizacões das referências (1,3,5) e a cur
(2 W 6 *

va (B) com a parametrização de Los Alamos * ' ' '

0 nosso Instituto não possui ainda dados experimentais do EXFOR re

ferentes ao 48Ti. Por esse motivo a comparação dos nossos resultados foi tt\_

ta com os dados avaliados da biblioteca ENDF/B-V.

a) Seção de Choque não-elástica

Iniciamos nosso estudo pela seção de choque não-elástica com o obje

tivo de testarmos o conjunto de coeficientes de transmissão.

A figura 5 mostra a seção de choque não-elástica em função da ener

gia do nêutron incidente na faixa de 1.5 a 10.0 MeV. A faixa de 0.0 a 1.5 MeV

compreende a região das ressonâncias resolvidas que não podem ser descritas

pelo formalísmo de Hauser-Feshbach. Nota-se que de 1.5 até 9.0 MeV existe uma

razoável concordância com os resultados da ENDF/B-V. Para energias maiores a

curva (A) se mostra mais discrepante que a curva (B), o que indica uma crês

cente diferença nos dois conjuntos de coeficientes de transmissão.

b) Seçaõ de Choque inelástica para o primeiro estado excitado

Na figura 6 apresentamos a seção de choque (n*nf) para o primeiro

nível excitado do *8Ti em função da energia dos neutrons incidentes. 0 limiar

dessa reação corresponde â energia desse primeiro estado excitado que é 0.983

MeV. Há una discrepância sistemática a partir de 5.0 MeV que acreditamos e£



tar ligada à contribuição do mecanismo direto. Sobre este ponto, posteriores anâ

lises serão realizadas. Não existe diferença entre os resultados obtidos atra

vês das parametrizaçoes (A) e (B) para este estado.

c) Seçaõ de Choque total inelástica

Pode-se observar na figura 7 que os resultados obtidos com as parame

trizações (A) e (B) são concordantes entre si eambas apresentam um razoável a

cordo com a avaliação da ENDF/B-V. A partir de 15.0 MeV observa-se diferenças

maiores que podem estar ligadas â contribuição de mecanismos diretos. Outro por»

to que se deve salientar é que a avaliação do ENDF/B-V foi feita para o Ti natu

ral que contém por volta de 70% de U9Ti. Ainda não nos é claro o papel dos ou

tros isótopos na seção de choque total inelástica.

d) Seção de Choque para o canal (n,p)

Nota-se na figura 8 um razoável acordo entre as duas parametrizaçoes

(A) e (B) e os resultados da ENDF/B-V até 13.0 MeV. A partir daí a discrepância

é grande. Procuramos investigar a origem dessa diferença no mecanismo de pré

-equilíbrio já que este, a energias maiores, diminui a formação do primeiro nú

cleo composto que é o 1<9Ti. Para isso aumentamos o valor do elemento de matriz

das interações residuais o qual é responsável pela contribuição de pré-equilíbrio.

A título de estudo, dobramos o valor desse parâmetro e observamos (curva II) que

para energias altas o seu papel é importante, tendo também alguma influência em

energias mais baixas.

e) Seção de Choque para o canal (n,2n)

Observa-se na figura 9 que a influência das parametrizaçoes (A) e (B)

dos coeficientes de transmissão tem um papel impoitante, mas por si só não é sti

ficiente para se conseguir um melhor acordo com a avaliação da ENDF/B-V. Contri.

buiçõesde pre-equílíbrio e variações da densidade de níveis dos núcleos



duais, podem ser possíveis causas dessa discrepância.

4. CONCLUSÕES

Conseguimos um acordo razoável entre os dados experimentais disponíveis

e a avaliação de ENDF/B-V,mas pretendemos melhorar o acordo incluindo os efeî

tos do mecanismo direto através de um cálculo de canais acoplados por meio do

código IUPJ. Também, pretendemos continuar o estudo iniciado sobre os efeitos

de pré-equilíbrio e densidades de níveis. Com os dados experimentais que esta

mos aguardando esperamos concluir esta avaliação.

Avaliação do 23aU

1 - PARAMETRIZAÇAO DO POTENCIAL ÓPTICO PARA NEUTRONS

Em contraste com o "*8Ti,o 238Ü apresenta uma deformação grande e o

primeiro estado excitado a 45 KÜVS. Assim esperaríamos que a excitaçáo do raeca

nísmo direto tivesse uni papel importante . Os cálculos foram realizados usando

o código IUPJ que calcula seções de choque do modelo óptico deformado.

Os parâmetros usados foram baseados no conjunto utilizado por Lagraii

ge et ai. 'contido na tabela IX. Usamos um fator de forma complexo acoplando

os primeiros três estados do 238U.

Os resultados do cálculo da seção de choque total','strength function"

e distribuições angulares foram comparados com os dados experimentais disponí-

veis. Na tabela X comparamos as "strength functions" calculadas com os valores

experimentais. Nota-se que o cálculo feito com 3 canais acoplados está em me

lhor acordo com os dados experimentais que aqueles feitos com 2 canais.

Na figura 10 apresentamos o comportamento da seçio de choque total

com a energia do nêutron incidente. Nota-se que o cálculo é sempre menor que

os valores experimentais. Isto sugere que haja una falta de absorção no poten-

cial óptico. Já que os parâmetros do modelo óptico determinados por Lagrange

et ai foram baseados em um fator de forma real, esperamos que, usando-se um fa



tor de forma mais realístico, algumas mudanças sejam necessárias a fim de que se

obtenha um ajuste melhor com os dados experimentais.

Outra evidência quanto a necessidade de mudança nos parâmetros do

modelo óptico pode ser notad nas figuras 11 e 12 que apresentam o comport£

mento da distribuição angular a E * 4,0 e 7,0 Mev . Na figura 11 comparamos

a soma das distribuições angulares dos três primeiros estados do 2 3 8U com os

dados experimentais obtidos da biblioteca EXFOR .Nota-se que a ângulos trazei^

ros a distribuição calculada encontra-se abaixo dos dados experimentais. Em

contraste, na figura 12 a soma das distribuições angulares situa-se acima dos

dados experimentais a ângulos traseiros. A distribuição angular elástica cal̂

culada encontra-se abaixo dos dados experimentais, já que a resolução desses

dados foi insuficiente para podermos distinguir o canal elástico dos primei-

ros estados excitados.

2. ESTUDOS DE ALGUNS CANAIS DA REAÇÃO n+
2 3 8U

Descreveremos nesse item os resultados obtidos no cálculo dos ca

nais (n,n') para o primeiro e segundo estados excitados e (n,y)239U. Os cálcu

los foram feitos para energias do nêutron incidente até 2.0 MeV, pois não foi

incluído o canal de fissão, cujo limiar está em 1.5 MeV para o 239U.

a) Seçaõ de Choiue de ativação do 2 3 9U

Percebemos na figura 13 que os dados experimentais são bastante

discrepantes e tanto o nosso cálculo como a avaliação da ENDF/B-V estão em a_

cordo com a experiência. Foram feitos cálculos com alguns valores da largura

do decaimento y. 0 valor escolhido está dentro da faixa experimental. Notamos

que este canal compete pouco com o canal de emissão de neutrons.

b) Seção de Choque inelástica para o primeiro e segundo estado» excitados

As figuras 14 e 15 mostram a seção de choque (n,n') do primeiro



e segundo níveis respectivamente. Eta ambas as curvas, jâ estão incluídos os val£

res das seções de choques via mecanismo direto, que mesmo a baixas energias

são importantes devido â deformação do 2ítU. Aqui também os dados experimentais

são bastante discrepantes e os resultados de nossos cálculos se encontram um

pouco acima do limite superior da faixa dos dados experimentais. Este fato pode

ser devido às aproximações utilizadas no cálculo dos coeficientes de transmis_

são bem como a densidade de níveis usa.a.

A partir de aproximadamente 1,0 MeV, existe uma diferença grande en_

tre os nossos cálculos e os dados da ENDF/B-V. Aparentemente, na avaliação da

ENDF não foi incluída a contribuição do mecanismo direto.

3. ESTUDO DO CANAL DE FISSÃO

0 modelo usado para o cálculo da seção de choque de fissão consiste

no modelo de canais de fissão de A. Bohr juntamente com as penetrabilidades de

uma barreira duplamente corcorvada e parabólica.

0 cálculo da seção de choque de fissão foi feito utilizando o códĵ

go STAPRE. Os parâmetros das barreiras e as densidades de níveis foram obtidos

(8)

de comunicação particular

Na figura 16 comparamos as seções de choque de fissão calculadas com

os dados experimentais. Nota-se que nosso cálculo encontra-se acima dos dados

experimentais. Antes de um pjuste melhor nos parâmetros do modelo vamos calcu

lar coeficientes de transmissão mais rzalísticos

Com o cálculo da seção de choque de fissão foi possível extender o

cálculo da seção de choque de ativação até 5,0 MeV . 0 resultado deste cálculo

ê mostrado na figura 17. Também neste cálculo aguardamos os novos coeficientes

de transmissão.

Os parâmetros das densidades de níveis necessários para a obtenção de

um ajuste simultâneo nas seções de choque de ativação e de fissão não são con-
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TABELA I

Parâmetros do nodeIo óptico para neutrons

Arthur and Young - Kept LA - 8626 - Ms

r (fm)o

1,287

1,345

1,12

1,345

a(fm)

0,56

0,47

0,47

0,47

V(MeV) - 49,747 - 0,429E - 0,0003 E*

WVol (MeV) - - 0,207 • 0,253 E

Vso (MeV) * 6,2

WSD(MeV) - 6,053 + 0,074 E

Acima 6 MeV

WSD(MeV) - 6,497 - 0,325 (E-6)
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TABELA II

Parãnetros do aodelo óptico para neutrons

RAPAPORT et ai

E <15 MeV ro(f«)

1.198

1.01

1.295

a(fm)

0.663

0,75

0,59

Vr(MeV) - 52,2983 - 0,314 E

VS0<MeV) - 6 ,2 MeV

WSD(MeV) - 3,213 ± 0,4E

E >15 MeV

Wy « - 4,3 • 0,38 E 1,295 0,59

W S D - 13,1238 - 0,39 E 1,295 0,59
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TABELA III

"Strength Functions'

2 , ? < E< 300 KeV 1 7 , 6 < E < 2 7 0

RAPAPORT RAPAPORT A.Y A.Y E x p ( l ) Exp(2)

1 . 0 KeV 10 KeV 1 . 0 KeV 10 KeV ALLAN BNL

SQ 6.248x10"" 5,45x10"" 5,852x10"" 4,98x10"" 5,3x10"" (4,9i2,2)xl0""

Sx 0.894x10"" 8,09xl0"S 0.633x10""



TABELA IV

SEÇÃO DE CHOQUE TOTAL

13

Energia
(MeV)

0,389

14,2

RAPAPORT

3,1850

2,4789

LOS ALAMOS

3,8657

2,3580

EXPER.

4,3* 0,5

2,492 i 0,025
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TABELA V

Parâmetros do modelo óptico para prôtons

G.S. Mani et ai - Rept. CEA - 2379 (1963)

ro(fm) a(fm)

V(MeV) - 49,66 + 0.424E - 0,0042 E» 1,250 0,65

WSD - 1,5 + log(E) x 4,35 1,250 1,20

VSQ - 1,2 - 1,79 log (E) 1,250 1,20
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TABELA VI

Parâmetros do modelo óptico para prôtons

Perey et ai.

ro(fm) a(fm)

V(MeV) « 58,384 - 0.55E 1,25 0,65

WSD(MeV) - 13,5 - 0,15 1,25 0,47

Wv(MeV) » 0

W S Q - 7,5 1,25 0,47

rc(fm) - 1,25
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TABELA VII

Parâmetros de aodelo óptico para alfa

J.R.Huizenga et ai.

ro(fm) a(fm)

V(MeV) - 50,0 1,67 0,162

W S D(HPV) - 9,1 1,67 0,162
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TABELA VIII

Paráaetros do aodclo óptico para alfa

O.F. Lesos et ai.

ro(f«) a(f«)

VÍMeV) - 133 - 0,15 E 1,37 Õ^T

fcV) - 21 • 0,25 E 1,37 0,56

(fm) « 1,4 (fm)
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TABELA IX

Paríaetros do aodelo óptico e deformações para neutron

Lagrange et ai

o

1

1

(fm)

,24

,26

a(fm)

V(Mev) ~ 47,5 - 0,30 E 1,24 0,62

2,70 * 0,40 E (E<10 MeV) 1,26 0,58
W (Mev) «

6,70 (E > 10 MeV)

7,50 1,24 0,62



TABELA X

Strength Function, 10 < E(eV) <1550

19

N? de canais

acoplados

2

3

S x 10*
0

calculado

0,88

1,01

Sxx 10"

calculado

1,14

2,29

S x 10"o
experimental

1,00* °'190

-0,150

Sxx 10
u

experimental

2,30 + 0* 5 0

-0,40
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