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RESUMO

O método gama espectrometrico ê um instrumento poderoso na deter-

minação da queima de elementos combustíveis irradiados.

Neste trabalho são relatados a descrição, construção e operação de

mu sistema de varredura gama e dispositivos auxiliares que foram

testados por meio de irradiação a baixa potência no reator Triga

Mark I, e posterior contagem, de varetas curtas de combustível tipo

PWR.

Apesar das limitações impostas pela baixa queima utilizada, o ex̂

perimento permitiu a verificação dos conceitos físicos envolvidos

e dos dispositivos construTdos.



1-A

ABSTRACT

The gamia-scanning Method is an important tool for the measurement

of burnup of nuclear reactor fuel. The adequate knowledge of

burnup allows for a better inventory of "sensitive" fissile

Materials, better fuel Management and provides insight on fuel

behaviour and «afety Margins.

This paper is related to the description, construction and operation

of a first gamma scanning device, tested by irradiation of prototype

PHR fuel pins, 14 CM long, in a Triga Hark-I reactor at very low

power.

Despite the limitations imposed by the low burnup, the experiment

permitted a good checking of the main physical concepts and devices

involved in the method.



I. INTRODUÇÃO

1.1 Considerações Gerais

Nun sentido amplo, queima (ou "burnup") em um reator i
uma medida do material físsil consumido, ou da energia libera-
da, , antes que o combustível seja removido do reator.

0 conhecimento da queima de um elemento combustível ir
radiado i fator indispensável para a operação econômica de um
reator. As elevações recentes nos custos de Urânio além de fa-
tores ligados â segurança, exigem a otimização da gerincia de
combustível. Alem disso, o conhecimento da queima permite o
controle mais efetivo dos materiais físseis sensíveis, como por
exemplo a estimativa da quantidade de Plutônio presente no com
bustivel descarregado.

A determinação da queima de um elemento combustível ê
obtida atualmente, durante a vida do combustível (de modo a se
prever recargas) por meio de cálculos que utilizam o histórico
da irradiação. No entanto, esses cálculos estão sujeitos a e£
ros, pois a queima não é homogênea dentro do núcleo. Para verî
ficar e melhorar a exatidão uos cálculos tornam-se necessárias
verificações experimentais do valor da queima.

Com o inicio da implantação de usinas nucleares no Bra_
sil, o CDTN propôs-se a adquirir competincia em determinações
experimentais de "burnup" [1,2] .

1.2 Métodos de Medida [3]

Os diversos métodos experimentais para a medida da

queima de combustível irradiado podem ser classificados em

dois grupos: os destrutivos e os não destrutivos.

Dentre os do 19 grupo podemos citar: espectrometria



de massa, espectrometria a ou 8, espectrometria Y destrutiva.

Para o 29 grupo temos: medidas de reatividade, balan-
ço termodinâmico, analise por ativação, fluxo neutrõnico, es-
pectrometria Y não destrutiva.

1.2.1 Espectrometria de Massa

Ê um dos métodos mais antigos, sendo muito utilizado
na obtenção de dados referentes aos produtos de fissão tal co
mo rendimento de fissão ("yield").

Consiste na determiração da composição isotõpica em
várias amostras do elemento combustível antes e após a irra -
diaçao, relacionando a diferença desta com a queima. Os isoto
pos geralmente selecionados para analise são estáveis, o que
torna a história da irradiação de menos importância e o tempo
de esfriamento um fator que não influi nas medidas.

Os produtos de fissão mais utilizados neste método
são NeodTmio e Mol ibdênio, sendo utilizado ainda o Estrondo ,
Zircônio e Cerio.

0 método descrito, comparado com os outros, apresenta
a melhor precisão, com desvios da ordem de^% [20]; é o método ut^
lizado para comparação com resultados obtidos pelos outros rné
todos.

1.2.2 Espectrometria a ou 3

0 método espectrometrico a ou 0 baseia-se no fato de
isõtopos radiativos geralmente emitirem uma destas partículas
em seu processo de decaimento. Através da atividade o ou e do
elemento obtemos a sua concentração, a qual se relaciona dire-
tamente com a queima sofrida pelo elemento combustível.

Devido ao baixo poder de penetração destas partículas.



torna-se necessário que se faça a dissolução de partes ao lojn
go do comprimento do elemento combustTvel e a separação do
isõtopo a ser analisado. Para determinação da queima faz-se
espectrometria B de produtos de fissão como Cs137, $ryo[2i T, OU

espectrometria a doselementos pesados como Urânio e Plutõnio[22].

Ocorre, neste método, uma interferência da radiação Y
emitida pelos produto? de fissão na determinação de ativida -
des a ou 6, c que aumenta a imprecisão na determinação da
queima.

1.2.3 Espectroroetria Y Destrutiva

Este método foi utilizado juntamente com as medidas
de espectrometria de massa para a obtenção de dados referen -
tes aos produtos de fissão.

Neste processo o elemento combustTvel e dissolvido e
uma pequena amostra é analisada. A distribuição da queima ao
longo do elemento e obtida dividindo-o em pequenos pedaços.

A escolha dos emissores Y para a a;1icação do método
Í feita de acordo com o tempo de irradiação. Por exemplo esco
lhe-se [6]:

- Zircônio 95 para períodos de irradiação maiores que 100 dias;
- Cério 144 para períodos de irradiação maiores que 400 dias;
- Césio 137 para períodos de irradiação maiores que 1800 dias.

1.2.4 Medidas de Reativídade [6,23]

Dos métodos não destrutivos este foi dos primeiros a
ser utilizado. Consiste em relacionar as reatividades do ele-
mento combustível, antes e depois da irradiação, com a queima
do mesmo. Sua aplicação é interessante para elementos combus-
tíveis pequenos, como os do reator THTR (alta temperatura).



1.2.5 Balanço Termodinâmico [24]

Neste caso procura-se determinar o calor total libera
do pelo núcleo do reator através de medidas de variação de
temperatura do refrigerante na entrada e na saída. Utilizan -
do-se também da vazão e calor específico do refrigerante, ob-
tém-se o calor retirado que está relacionado com o número to-
tal de fissões ocorridas e portanto, com a queima total do
núcleo. :A queima de cada elemento, a partir deste valor glo-
bal, e conseguida por meio de fatores obtidos com a utiliza-
ção de monitores locais, isto é, fios de.cobalto por exemplo,
que fornecem o fluxo relativo ã posição do elemento de inter-
resse.

1.2.6 Fluxo Neutrônico [25]

A medida da queima através do fluxo absoluto integra-
do no tempo (irradiação) pode ser realizada através de monito

C Q

ração (do fluxo) utilizando-se fios de Co juntos ao elemen-
to combustível e conhecimento da composição do elemento antes
da irradiação.

1.2.7 Espectrometria v não Destrutiva [4,26,27]

Do mesmo modo que a cspectrometria Y destrutiva, este
método foi desenvolvido a partir da relação existente entre a
emissão de radiação Y por certos produtos de fissão com a quej^
ma do elemento combustível.

0 aparecimento de detetores de alta resolução [Ge(Li)]
possibilitou um grande avanço no método e a partir daí a gra£
de maioria dos trabalhos foram realizados com ele,

t utilizado atualmente pela AIEA em seus programas de
salvaguarda no controle de material físsil durante o ciclo
do elemento combustível.



A aplicabilidade dos diferentes métodos mencionados d£
pende de diversos fatores, tais como precisão requerida, tempo
de irradiação, rapidez da medida, etc.

0 método da espectrometria gama não destrutiva tem uma
série de vantagens, que recomendaram seu estudo no CDTN:

- é não destrutivo
- pode ser aplicado tanto em pequenas amostras, como

em feixe completo

- seu custo ê relativamente baixo

- hã facilidade de aplicação a partir de infra-estrutu
ra já existente no Centro [1,2]



II. BASES DO MÉTODO GAMA-ESPECTROMETRICO

Durante o funcionamento de um reator, os fragmentos de
fissão e elementos originários de seu decaimento vão se acuinu
lando no interior do elemento combustível. 0 decaimento da
maior parte destes produtos de fissão e acompanhado de radia^
ção gama.

A atividade de um produto de fissão, medida através de
sua radiação gama, e* proporcional a densidade deste produto
no combustível e, portanto, proporcional ã densidade de fis -
soes no combustível, a partir da qual pode ser obtida a quei-
ma. Neste trabalho, obteremos a densidade de fissões.

2.1 Previsão de Atividades

A atividade de um produto direto de fissão (i) pode
ser obtida em qualquer instante (t), durante a irradiação, a-
travis da relação [4, 5]:

* *
A ^ t ) * N of*ei (1 - e" X i t) + A ^ o ) e"*1* Í 2 J )

onde:

0.j = rendimento de fissão do produto de fissão considerado

23 5N - n9 de átomos de U contidos no combustTvel irradia-
3

do por cm

235 2

o. * seção de choque de fissão do U (cm )
- 2

4 * fluxo de neutrons na posição de irradiação (n/cm .s)
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>_. = constante de desintegração radioativa do produto de
fissão considerado (dps)

o. = seção de choque de captura para neutrons do produto
i 2

de fissão considerado (cm )

t = tempo de irradiação (s)

A-(0) e A.(t) são as atividades do produto de fissão (i) exis-
tente no combustível, respectivamente antes da irra -
diação e após um tempo t de irradiação.

Para um combustível novo,a equação se reduz a

Após um tempo T de esfriamento, a concentração será
calculada pela relação:

A.(T) * A.(t) e" X i T (2.2)

2.2 Cálculo da Queima

De posse de parâmetros e características do combustí -
vel podemos obter o grau de queima nas diversas condições de
irradiação que se deseje (importante para as previsões e compa_
ração com os resultados experimentais).

2.2.1 Definição de Queima [3,4,5,6,7]

A queima pode ser definida como o número de fissões
ocorridas para cada 100 nuclídeos fisseis inicialmente exister»
tes no combustível por unidade de volume.
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Queima (Q) = Df ( t ) . 100 ( 2 3 )

Df(t) = densidade de fissão: número de fissões por cm

ocorridas durante o tempo t de irradiação

Nf = número de átomos físseis inicialmente presentes no

combustível por unidade de volume

onde:

Df(t) = o, . o* $t (2.4)

A

significando:

23
N » numero de Avogadro = 6,023 x 10

m = massa (em g) de material fTssil contida no combustível
3

por cm

A = massa atômica (em g) do material fTssil.

Existem atualmente diversas unidades para se expres -

sar a queima, uma delas é o MWd/t de urânio Inicialmente pre -

sente no combustível, geralmente utilizada para o caso de rea-

tores de potência. Reiddona a queima com a energia total libe_

rada pela fissão dos nuciTdeos físseis inicialmente presentes

no combustTvel [6],

Queima (MWd /t (U)) » 1,8563 x IO"24 ^- (2.5)
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onde:

E = fe- <irgia efetiva liberada por fissão (em HeV)

N = i.úmero de átomos fTsseis existentes no combustível

y * rendimento de fissão efetivo

As equações (2.3) e (2.5) se relacionadas, resultam na ex-
pressão:

Queima (MWd/t(U)) = 46,977.E.Queima % (2.6)

As unidades atualmente mais utilizadas são: fissões/cm3

e % de átomos fissionados. Tem sido recomendada a adoção uni -
3

versai da unidade de fissoes/cm devido a sua aplicabilidade
para todos os tipos de combustível.

Conhecida a densidade de fissões [equação(2.4)],podemos
também determinar a atividade de um determinado produto de fijs
são pela expressão [4]:

(2.7)

Com estas relações apresentadas podemos fazer algumas
previsões e decidir a respeito de tempo e potência de irradia-
ção, blindagens necessárias para o transporte do material írra_
diado ao laboratório de análise experimental, tempo de resfr1a_
men to, geometria de contagem, utilização de colimadores, etc ,
isto é, condições mais favoráveis no tratamento experimental.

2• 3 A Queima com base nos Resultados Experimentais

Sabe-se que a queima do combustível é proporcional ã
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atividade dos produtos de fissão e esta última pode ser obtida
pela análise dos espectros gama do combustível após as irradia^
ções [10, 11, 12, 13, 14].

Devido a complexidade do espectro do combustível irra-
diado, para a análise do mesmo, torna-se necessário a utiliza-
ção de um programa de computador. 0 código utilizado para loc£
lização de picos, identificação dos produtos de fissão e suas
atividades é denominado GASPAN [8], que foi adaptado ãs nossas
condições.

Baseia-se na análise dos espectros y obtidos com um de
tetor de Ge(Li). Os picos significativos no espectro são iden-
tificados pela observação da variação na derivada 1? que é me-
dida após variações aleatórias na taxa de contagem e que são
minimizadas pela aplicação de uma função de alisamento. Falsos
picos devidos ao "backscatering", efeito Compton são eliminados
e a intensidade e energia dos raios Y são calculados pelo ajus^
te de uma função gaussiana a cada fotopico. A analise de foto-
picos superpostos é possível através de condições escolhidas
de modo a otimizar sua deteção. Os raios Y dos produtos de fiŝ
são são catalogados no programa (energia e abundância) e iden-
tificado um produto de fissão, sua atividade e calculada.

De posse da atividade específica A., do produto de fi_s
são de interesse, determinamos a queima através da relação:

A ex1*
Queima % = — — . (2.8)

2.4 Escolha dos Produtos de Fissão

Diversos são os produtos de fissão que vão surgindo d£
rante as irradiações entretanto, uma seleção daqueles que
melhor se prestam para a determinação (ou monitoração) da quei
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«na deve ser feita com antecedência, e para isto eles devem a-
tender as condições abaixo relacionadas [3,4]:

a) 0 rendimento de fissão ^ deve ser grande

b) 0 produto deve ter pequena seção de choque de capttj
ra de neutrons

c) meia-vida deve ser longa em relação ao período de
irradiação, de modo a não ser atingida a atividade
de saturação. No entanto, a meia-vida deve ser cur-
ta o suficiente para que se atinja atividades mensiu
rãveis

d) a migração do produto de fissão no interior do com
bustível deve ser desprezível, ou seja, o elemento,
ou seus precursores, não podem ser voláteis

e) radiação Y característica, isolada e com energia su
ficiente para minimizar a atenuação.

E óbvio ainda que os parâmetros dos elementos selecio-
nados, tais como meias-vidas, esquemas de decaimento, rendimein
to devem ser conhecidos com bastante precisão.
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III. DISPOSITIVOS EXPERIMENTAIS

Para aquisição de competência nas medidas foi proposto
[1] que o método gama-espectromitrico fosse explorado através
de irradiações de pequenas varetas de combustTvel tipo PWR-
mesmos materiais e mesmas dimensões, a não ser o comprimento
reduzido (Figura 3.1). Sua construção e controle de qualidade
foram os mesmos que para varetas normais deste tipo de reator
[9].

Para minimizar problemas de Proteção Radiológica e se-
gurança na irradiação as irradiações propostas (e realizadas)
foram de 100 Wh no Triga IPR-R1.

Excetuando-se o sistema de deteçao e contagem de radia^
ção, todos os dispositivos utilizados foram projetados e cons-
truídos no CDTN.

3.1 Dispositivos Auxiliares

3.1.1 Dispositivo de Irradiação

Devido i natureza do combustTvel e aos cuidados e nor-
mas exigidas para irradiação de material físsil, foi construí-
do um dispositivo para facilitar as irradiações e garantir a
integridade do reator em caso de acidente.

Conforme pode ser visto na Figura 3,2, o dispositivo
consta de um cilindro de alumínio perfurado, tendo, nas extrem^
dades, terminais para encaixe do combustível, mantendo-o fixo
e sob pressão de uma pequena mola na parte inferior, que serve
para empurra-lo para fora no instante de se fazer a sua medi-
ção. A tampa superior que permite a retirada do combustível se
prende por travas laterais de fácil manejo, bastando uma tor -
ção para sua retirada.
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Através desta tampa e que se prende também o cabo (fio
de "nylon") que posiciona o dispositivo com a vareta combustí-
vel na posição pré-estabeiecida no interior do núcleo. 0 diâme^
tro externo deste dispositivo foi dimensionado para ser intro-
duzido no tubo móvel de irradiação existente no laboratório do
reator IPR-R1, o que torna possível o seu posicionamento em
qualquer região do núcleo, desde a periferia até o tubo cen-
tral, passando pelos diversos anéis de combustível.

3.1.2 Blindagem para Transporte

Devido â separação física existente entre a sala do
reator e o laboratório de medidas experimentais,foi calculada
e construída, com base nas condições de irradiação e previsão
de atividades, a blindagem para o transporte e armazenagem do
combustível irradiado após sua utilização.

Os cálculos para o seu dimensionamento foram desenvol-
vidos com auxílio do pessoal lotado na DIFNU.PD, supondo irra-
diações muito maiores que as previstas e um tempo de resfria -
mento conforme mostrado no Apêndice 1.

A blindagem, que pode ser vista na Figura 3.3, consta
de um cilindro de chapa de açoSAE-1 020costurado Iatera1mente.com
tampa também do mesmo material. Possui uma espessura mínima de
chumbo de 12 cm em qualquer direção relativa ao furo e sua ma£
sa é da ordem de 300kg.

O furo foi dimensionado de modo a permitir a colocação
do combustível ainda dentro do dispositivo de irradiação.

3.1.3 Blindagem Biológica e Colimação

Isolando o mecanismo de varredura do sistema de dete -
ção e dos operadores de sistema foi construída uma parede du -
pia com tijolos de concreto contendo minério de ferro, tijolos
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jã existentes no CDTN.

Para o levantamento dos espectros do combustível irra_
diado e conhecimento da queima e sua distribuição ao longo do
comprimento do mesmo i necessário que o dispositivo de varre-
dura permita pequenos deslocamentos e que uma colimação de dî
mensões na mesma proporção atinja o detetor.

Ltilizando-se blocos colimadores dispostos paralela -
mente e aos pares, podem ser obtidos feixes cujas larguras S£
jam compatíveis com os deslocamentos que se deseje efetuar.
Para isto foram confeccionados 16 blocos deaço SAE-1020,dedimen
soes (100 x 100 x 50)mm,com as superfícies polidas, que jun -
tos formam um colimador modulado,permitindo até 8 conjuntos em
linha, entre o detetor e o elemento combustível.

0 número de colimadores utilizados em cada caso foi
função dos resultados obtidos nas estimativas e dos arranjos
experimentais de testes. Os blocos foram encaixados em um fu-
ro na parede de concreto. Na fotografia 3.1 pode-se ver deta-
lhes da blindagem e da colimação sendo montada.

3.2 Mecanismo de Varredura ("T scanning")

Para a obtenção de espectros completos e detalhados
foi projetado e construído um mecanismo para sustentação e p£
sicionamento do combustível irradiado, e que permite a movi -
mentação contínua do combustível e portanto uma varredura po£
to por ponto, isto é, de pequenos volumes do mesmo. Foi con -
"'eccionado, quase na totalidade, nas instalações do CDTN. Es-
;e módulo apresenta características peculiares, devido ãs co£
dições de trabalho e implantação do método [1].

Inicialmente seu uso seria restrito ã espectrometria
de combustível nuclear; posteriormente, no seu desenvolvimen-
to e construção, foi sendo Implementado e aprimorado, permi -
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tiMo o levantamento de espectros de outros Materiais radioa-
t:-.is, ou mesmo outros elementos combustíveis de f orna to ei -
11iiilrico.de diâmetros até 60mm e comprimentos até 600 mm.

As Figuras 3.4 e 3.5 mostram duas vistas do sistema,
permitindo um melhor acompanhamento da descrição.

0 módulo de movimentação e posicionamento foi montado
e fixado em uma mesa de bancada. CompÕe-se de uma barra em U
de aço 1020 retificada, que serve de trilho para o deslízamen^
to do carrinho de carga que sustenta o combustível. Uma caixa
com mecanismo de redução de giro (Figura 3.6) que serve para
movimentar e posicionar o carrinho, através de comando a dis-
tância. 0 trilho montado sobre a mesa da bancada possui um mo
vi mento que torna possível uma maior ou menor aproximação en-
tre o combustível e o detetor. A posição ideal para cada caso
serã estimada de acordo com as condições de irradiação e tem-
po de decaimento. Este movimento ê possível devido ao tipo de
apoio e dispositivo composto de cremalheira e corrente de bi-
cicleta, fixas ã mesa.

0 movimento do carrinho com o material irradiado é rea_
lizado através do seu acoplamento a um parafuso (tipo sem fim)
utilizando-se de uma porca bi-partida (Figura 3.7), que por
intermédio de uma alavanca pode liberá-lo, deixando-o livre
para o posicionamento inicial, conforme seja necessário, facj^
litando também a manutenção e modificações para adaptações ne
cessãrías. 0 carrinho tem como complementos uma vigota em U ,
duas placas suporte deslizantes com roletes de sustentação e
local para fixação de um pequeno motor que servira para girar
o combustível de modo contínuo ou em "steps", permitindo as -
sim uma varredura radial. A varredura axial que se faz diante
da fenda dos colimadores é efetuada por controle remoto atra-
vés da caixa de redução de giro. Esta redução foi dimensiona-
da para permitir pequenos deslocamentos da ordem de 0,1mm.
A aferição foi obtida com o uso de relógio comparador
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.«•n precisão de 0,01mm. Acoplado ã caixa e externamente a
blindagem de concreto encontra-se o indicador de petição e
deslocamentos. No projeto inicial foi prevista a possibilida-
de de colocação de um motor para automatizar todos os movimen_
tos.

0 alinhamento do conjunto de modo a se ter um perfei-
to posicionamento de combustível fenda-detetor foi obtido com
um teodolito.

As fotografias 3.2 e 3.3 mostram o sistema em fins de
montagem.

3.3 Sistema de Dsteção

0 sistema de deteção, contagem e registro dos espec -
tros do combustível irradiado i composto de um detetor Ge(Li)
de alta resolução, da ORTEC, modelo 81, ("RIGHT ANGLE SYSTEM")
e de sua eltronica associada, como pode ser visto na Figura 3.8.

0 elemento ativo do detetor se encontra no interior do
cilindro de alumínio a 5mm da janela frontal deste. Possui um
diâmetro de 44,8 mm e um comprimento de 50,5 mm; seu volume
ativo total é de 68,0 cm3. Outros dados de interesse forneci-
dos pelo fabricante, conforme manual de serviço e proteção ,
são: resolução total (medida) 1,19 keV FWHM para fôtons de
l,33MeV, eficiência (medida) 13,04% relativa a um detetor de
NaI (3" x 3") para gamas com energia de 1,33 MeV.

0 analisador muiticanai utilizado foi o modelo 5401 A
da Hewlett-Packard com 1024 canais. Devido aos longos tempos
de contagem envolvidos, foi incorporado ao sistema um estabi-
lizador de espectros, também da HP, o qual, por melo de um
pico de referência do próprio espectro e de um pulso de refe-
rência de um pulsador, estabiliza o ganho e a linha de base
do sistema.
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LEGENDA - FIGURA 3.4

1. Base para suporte do detetor

2. Detetor de Ge(Li)

3. Janela com o sistema de colimação

4. Parede de tijolos especiais para blindagem

5. Carrinho suporte do combustível e vareta combustível

6. Trilho móvel suporte e guia de carrinho

7. Corrente para guia e deslocamento do trilho

8. Suporte T para apoio do trilho

9. Roldana para movimentação do trilho

10. Braços articulãveis de união do parafuso com o comando

a distância

11. Caixa de redução de giro para movimento do parafuso

12. Indicador da posição e do deslocamento do carrinho

13. Roldana para movimentar ã distância o carrinho suporte

do combustível

14. Multicanal, eletrônica associada ao detetor

15. Parafuso para deslocamento do carrinho, comandado a

distância
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LEGENDA - FIGURA 3.5

1. Pared» de tijolos para blindagem

2. Vareta combustível na posição de varredura

3. Carrinho para sustentar e deslocar o combustível

4. Trilho suporte e guia do Carrinho

5. Mesa de apoio e suporte do mecanismo

6. Janela para passagem do feixe, com os colimadores

posicionados

7. Roldana para movimentação do trilho

8. Caixa de redução de giro

9. Indicador

10. Roldana para movimentar o carrinho
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FOTOGRAFIA 3.1 - BLINDAGEM E MONTAGEM DA
COLIMAÇAO
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FOTOGRAFIA 3.2 - VISTA DO MECANISMO DE VARREDURA

FOTOGRAFIA 3.3 - OUTRA VISTA DO MECANISMO DE VARREDURA
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IV. CALIBRATES E MEDIDAS PRELIMINARES

4.1 Licença para Irradiação

Nosso experimento previa a colocação de urânio enrique^
cido no núcleo do reator Triga. Devido a isso foi necessário ua
estudo detalhado para previsão das condições de irradiação, de
modo a ser obtida licença para a irradiação da Comissão Espe -
ciai de Segurança do CDTN.

Os cálculos e medidas preliminares feitos tendo em vis_
ta esta licença são mostrados no Apêndice 1. Nele expõe- se
também a escolha da posição de irradiação e as medidas do flu-
xo de neutrons nesta posição, dado necessário para cálculo da
densidade de fissões.

4.2 Atividade do Combustível antes da Irradiação

A vareta combustível tipo PWR de n° 7 identificada pe-
los tampões AAOOT e AA004T foi a escolhida para calibrar e teŝ
tar o sistema. Suas características são mostradas no Apêndice I.
A Figura 3.1 mostra a vareta em tamanho natural e a distribui^
ção do combustível em seu interior. Consta de 8 pastilhas de
U0»,sendo 6 enriquecidas em 3,3841 e duas (extremidades) de
urânio natural.

Para permitir os cálculos posteriores apresenta-se aqui
o cálculo da atividade do combustível antes da irradiação.

a) Massa de U no composto

238 *• 2 x 16 - 270 ; ^ x 100 - 88,151 de U
270
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Região natural = 10,35 x 0,8815 = 9,209g sendo 0,066g de
,235

Região e n r i q u e c i d a = 55,18 x 0,8815 = 48,64g s m c o 1 ,846g de
,,235

b) NQ de átomos

U " " Natural

N . 6,023 x IO 2 3 , 9,143
Bn 238

Região enriquecida

. 6,023 x IO 2 3 . 46,994 = , x 1 Q23 -t0B0$
Be 238

Total de átomos de U 2 3 8 = 1,420 x IO 2 3

U 2 3 5 Natural

. 6,023 x IO 2 3 . 0,66 . !>692 x ! 0
2 « átomos

5n 235

Região enriquecida

6,023 x IO 2 3 . 1,646 . ,1O i n21 -4
~ - 4,219 x 10 átomos

235

Total de átomos de U 2 3 5 * 4,388 x IO 2 1



c) Densidade Atômica

Região natural

32,

238 = 2,314 x IO
22

1,0117760
1Q

18 átomos
mm3

1,692 x

1,0117740
10

17 átomos

mm

Região enriquecida

2 3 8 = ]'e9 x 1 Q 2 3 = 2 , 2 3 1 9 x I O 1 9 á t o m o s
5 , 3 2 7 2 3 1 mm3

235 4 , 2 1 9 x I O 2 1
 = 7 t 9 1 9 7 x 1 Q 1 7 á t o m o s

5 , 3 2 7 2 3 1 ' mm3

d) Atividade Especifica Natural

Região natural

U 2 3 8 = 2 , 2 8 7 1 x I O 1 9 x 4 , 4 1 8 x 1 0 ' 1 2 = 1 , 1 2 5 x I O 2 d p s / m m 3

( 3 , 0 4 0 x I O " 3 p C i / m m 3 )

235 = 1,6723 x IO 1 7 x 3,122 x IO" 1 7

(1,411 x IO' 4 pCi/mm3)
5,221 dps/mm»
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Região enriquecida

U 2 3 8 = 2,2319 x IO 1 9 x 4,918 x IO" 1 8 = 1,098 x IO2 dps/mm3

= (2,967 x IO"3 pCi/mm3)

U 2 3 5 = 4,219 x 10 Z 1 x 3,122 x IO' 1 7 = 1,317 x IO5 dps/mm3

= (3,560 pCi/mm3)

e) Atividade Especifica Total

Região natural = 1,177 x 10 dps/mm3

Região enriquecida = 7,185 x 10 dps/mm3

4.3 Espectro do Combustível antes da Irradiação

0 espectro de emissão gama da vareta de combustível n9
7 antes da irradiação, obtido no dispositivo de varredura, é
visto na Figura 4.1.

A decisão quanto ã geometria da contagem foi obtida
após uma série de medidas e experiências e pode ser vista no
Apêndice 2. A medi da foi tomada na posição central da vareta ,
com colimação j(10mm) irjal àquela posteriormente utilizada na
contagem da vareta irradiada.

0 Apêndice 2 mostra o cálculo do volume de combustT -
vel visto pela fenda.

Na Tabela 4.1 são mostrados dados do espectro gama do
urânio da vareta, além das contagens acumuladas em cada pico de
absorção total.
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4. 4 Calibração em Energia

No caso de utilização de um detetor de Ge-Li, como
no presente caso, a calibração em energia ê extremamente sim -
pies. 0 sistema detetor-eletrõnica associada foi calibrado com
fontes-padrão da Agência Internacional de Energia Atômica, ten-
do apresentado uma marcante linearidade.

4.5 Calibração em Eficiência

A curva de eficiência em função da energia exige um
trabalho maior e cuidados especiais devido a auto-absorção da
radiação gama emitida pelos materiais da vareta. Esta calibra^
cão foi obtida utilizando-se do mesmo método usado para a de -
terminação da composição isotÕpica de U0? sem o uso de padrões
[16].

0 método utilizado permite que se construa a curva da
eficiência em função da energia utilizando-se da própria amos-
tra (Figura 4.2).

Principio do Método

Se um nuclTdeo em uma fonte radioativa de atividade
conhecida emite vários gamas de energias e abundãncias bem co-
nhecidas é possível obter-se a eficiência global do sistema a
partir de contagens desta radiação gama.

As energias e abundãncias da radiação natural emitida
pelo combustível U0 2 são em principio bem conhecidas [17,183.As
áreas dos fotopicos das diversas energias podem ser obtidas a-
travis do sistema de deteção e o resultado (contagens) dependi;
rá da absorção e espalhamento nas fontes e nos materiais exis-
tentes entre a fonte e o detetor, e também da eficiência do
detetor. Portanto, conhecidas a abundância dos gamas por desin-
tegração e contagens para as diversas energias além da ativida
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de da fonte, um conjunto de pontos pode ser obtido relacio -
nando a energia dos fõtons com a eficiência do sistema.

A expressão matemática que relaciona estas grandezas é:

cF = -L_ . 1 (4.1)
E
 Y(E) A

Cr = eficiincia do sistema para cada energia

A = atividade do isôtopo considerado

j = taxa de contagem experimental no fotopico de ener -
gia E

Y ( E ) = abundância em % do fõton de energia E

No caso estudado do combustível U02, o U-235 e o
Pa-234 (que esta em equilíbrio secular com o U-238) emitem ga-
mas de energias e abundãncias bem conhecidas, que podem ser
combinadas numa só, utilizando-se de um fator de multiplicação

235K, que e dependente da razão entre as atividades de U e
U 2 3 8, isto é:

A(U238)

A(U 2 3 5) X 5.N 5

ou do enriquecimento e:

N5
+N

8
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tem-se então:

1
e =

1 + K£
A *

OU

K = ( 1 - 1) — (4.3)

A curva que relaciona e e E se ajusta a um polinÕmio do 39

grau do tipo:

onde

Y. = lni

Xi = lnE

Para a determinação dos coeficientes foi utilizado um

programa de ajuste de curvas pelo método dos mínimos quadrados.

C espectro da vareta n9 7 antes da irradiação foi toma_

do da região central e fenda de colimação com 10 mm de abertu-
238

ra. Consideraremos portanto a atividade especifica do U na

região central, calculada em 4.2 e cujo valor é:

1,098 x IO2 dps/mm3

A atividade do volume destacado (Apêndice 2) será

(1,098 x IO2 x 845,49) dps = 9,283 x IO4 dps
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Cálculo do fator de multiplicação (K)

Partindo da expressão 4.3 e substituindo os valores co
nhecidos obtemos:

K = ( 1 . D 1,552 x 10~ 1 0

0,03384 9,846 x IO'10

K = 4,476

Com base no espectro do combustível (Figura 4.1) e Ta-
bela 4.1 (Resultado do espectro), calculamos o fator s/Y. Os re
sultados são apresentados na Tabela 4.2.

A figura 4.3 apresenta a curva ajustada de e(E), junta
mente com os portos experimentais.

Os coeficientes da equação, obtidos com o programa
Ajuste de Polinõmios pelo Método dos MTnimos Quadrados, foram:

ao =

a l •

a2 =

a3 =

- 5,287

1,691

- 1,994

6,918

X

X

X

X

1

1

1

1

O1

O1

0°

O"2

0 coeficiente de correlação obtido com o ajuste foi de
99%.

4.6 Irradiação da Vareta Vazia

Para estimar o efeito da radiação induzida no encamisia
mento do oxido de urânio nas contagens dos produtos de fissão
foi irradiada uma vareta de zircaloy com as mesmas caracterTs-
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tiicas da vareta de combustível mas sem o combustível.

A radiação gama induzida na posição central da vareta
i vista na Figura 4.4
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TABELA 4.1

ESPECTRO DO COMBUSTÍVEL ANTES DA IRRADIAÇÃO

Tempo de Contagem: 4055 min {= 2,43 x 10 s)

44

90

105

115

128

448

462

598

CANAIS

a 49

a 100

a l'O

a 126

a 136

a 458

a 473

a 612

ENERGIA

63,33

143,78

163,36

185,72

205,31

742,80

766,50

1001,40

(D
(2)

(2)

(2)

(2)

(1)

(D
(D

CONTAGENS

5,380

34,864

19,238

319,638

40,622

5,068

18,037

46.693

Y POR

DESINTEGRAÇÃO

0,0425

0,1067

0,0506

0,576

0,0494

0,000870

0,00343

0,00889

(1) gamas do Pa
234m

(2) gamas do U
235
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TABELA 4.2

RESULTADOS DA ANALISE DO ESPECTRO DO COMBUSTÍVEL IRRADIADO

A = 9,283 x IO4 dps
K = 4,476

E

(keV)

63,33

* 143,78

* 163,36

* 185,72

* 205,31

742,80

766,50

1001,40

S

(taxa de contagem)

0,022

0,143

0,079

1 ,314

0,167

0,021

0,074

0,192

S/T

U rei.)

0,518

1,340

1,561

2,281

3,381

24,138

21,574

21,597

i • i
y A

(Eficiência)

5,58 x IO"6

64,45

75,20

110,10

162,90

260

232

233

* os valores indicados com o asterisco se referem ao U

multiplicados pelo fator K.

235 e foram
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FIGURA 4.1 - ESPECTRO DA VARETA N9 7 ANTES DA IRRADIAÇÃO
nÇ do canal





FIGURA 4.1 (continuação) N9 do canal
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FIGURA 4.2 - ILUSTRAÇÃO DO MÉTODO DA DETERMINAÇÃO DA
EFICIÊNCIA UTILIZANDO UMA FONTE DE URA-
NIO DE ENRIQUECIMENTO CONHECIDO (copia-
da de "Proceedings of a Symposium on
Safeguarding Nuclear Materials* Vienna
(IAEA) Oct. 1975 pãg. 236) [16]
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— curva ajustodo

« ponto experimento!

100 1000 E (MV)

FIGURA 4.3 - EFICIÊNCIA GLOBAL DO SISTEMA EM FUNÇÃO DA ENERGIA
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FIGURA 4.4 (Continuação)
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V. IRRADIAÇÃO E RESULTADOS EXPERIMENTAIS

A-irradiação da vareta combustTvel nÇ 7 ocorreu de
acordo com as previsões relatadas no pedido de irradiação (a-
nexo 1).

Apôs um período de resfriamento de 477 horas, a vareta
combustTvel foi conduzida ao Laboratório para início das me-
didas experimentais no dispositivo de varredura. Esta espera
foi necessária devido ã alta atividade da mesmo, ao final da
irradiação.

Inicialmente foi levantado um espectro da região cen-
tral da vareta, nas mesmas condições utilizadas nas calibra -
ções,o qual foi utilizado para um prineiro contato e tentati-
vas de identificação dos possíveis produtos de fissão, atra-
vés da energia da radiação y emitida.

A Tabela 5.1 apresenta os fotopicos de interesse, iden
tificados no espectro de emissão Y.

A confirmação da determinação dos produtos de fissão
foi obtida da calibração em energia e posteriormente pelos d£
caimentos [14].

0 levantamento detalhado foi feito com passo de lOmm,
obtendo-se um total de 10 posições. A Figura 5.1 mostra a di£
tribuição do combustível no interior da vareta e as posições
de varredura. Nota-se que,devido ã fraca atividade,houve ne -
cessidade de abertura da fenda de colimação (lOmm) não sendo
possível uma varredura mais detalhada neste trabalho, impedir)
do apresentar o refinamento possível do dispositivo.

Na Figura 5.2 i mostrado o espectro de emissão Y da
posição n9 6 da vareta.
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A seqüência de análise dos dados foi a seguinte:

i) Seleção de picos de interesse

ii) Calculo da área líquida destes picos

iii) Cálculo da atividade no instante da contagem destes nu-
clideos, utilizando-se o n° de gamas por desintegração
e a eficiência experimental

iv) Cálculo das densidades de fissão

Os resultados ate o item iii) são vistos nas tabelas
5.2 e 5.3 (respectivamente, os valores das taxas de contagem
e atividades no instante da contagem).

A densidade de fissão pode ser obtida através da atv
vidade dos produtos de fissão e se relaciona com ela pela ex_
pressão-[4].

Df =

onde, Ai pi 'li * '2i

sendo:

A. = const, de decaimento do isõtopo (Produto de fissão-PF)
considerado

0, = rendimento de fissão (acumulativo)

f,. = função que descreve o decaimento durante a irradiação

f»i = função que descreve o decaimento apôs a irradiação

Devido ao tempo de irradiação (1 h) ter sido pequeno
em relação ã meia-vida mais curta dos P.F. utilizados para o
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cálculo da queima, tomamos f, . = 1.

Para f_. levamos em consideração que [4]:

1) 0 isõtopo em questão não tem precursor de vida

longa na cadeia de decaimento» ou

2) 0 isõtopo considerado i filho de um P.F. de longa

vida, não se encontrando com este em equilíbrio secular.

ApÓs um período de resfriamento, as funções ^ e$.serão

calculadas pelas relações:

ÍQ caso:

VBi

29 caso:

xj - xi

Portanto,a densidade de fissões poderá ser obtida

cilmente,conhecidas as atividades A. e A..

Assim:

-— . eXit . A,, (produto de fissão direto)

OU

..B.

1 xi " xi
D, * — • — . r^r '. . . A, (produto filho de

T . « . / • A l t _ A < 1 \ jx r 8 1 X j ( e " • - e - , p > F )
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A densidade de fissões relativa aos produtos de fissão
identifiçados,e que estão dentro das condições estabelecidas ,
i apresentada na Tabela 5.4. A última linha desta tabela forne^
ce as médias das densidades de fissão, referentes a todos os
isõtopos, obtidas nesta posição (e seu desvio padrão).
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DADOS SOBRE FOTO-PICOS DE PRODUTOS DE FISSÃO DE INTERESSE

ENERGIA
(keV)

143,2

162,3

230
304,3

329,1
364,6
486,5

497
522,4

530,8

537

574,1

610
637
661,8
667,7
724,2
750,7
756,6

765,8
772,6

815,6

924,8
953,6

1597,2

PRODUTOS DE
FISSRO

Ce 141(+ü2 3 5)
Ba 140(+U235)
Te 132

Ba 140

La 140
I 131
La 140

Ru 103

I 132

I 133
Ba 140

La 140

Ru 103

I 131
Cs 137
I 132
Zr 95+ I 131

Zr 97
Zr 95
Nb 95
I 132

La 140
La 140

I 132
La 140

MEIA VIDA
T l / 2

_

12,8 d
78 h

12,8 d
40,23 h

3,06 d

40,23 h

39,7 d
2,30 h

20,8 h
12,8 d

40,23 h
39,7 d

8,06 d
30,4 a
2,30 h

65,5d/8,06d
12 h-

65,5 d
35,5 d
2,30 h

40,23 h
40,23 h

2,30 h
40,23 h

RENDIMENTO
FISSÃO P i U )

6,35
4,7

6,35

6,35

3,1
6,35

3,0
4,7

6,9
6,35

6,35

3,0

3,1
6,0
4,7

6,2/3,1
6,09
6,2

6,2
4,7
6,35
6,35
4,7
6,35

Y/DECAIMENTO

6,0

95
-

21
82

42
90
20

90

26
-
-

6,8
84,6

99

41,7

92
55,3

100

78
19

10
-

96,1



TABELA 5.2

SELEÇÃO DOS PICOS DE INTERESSE OBTIDOS DA FIGURA 5.2

Produto de
Fissão

La 140

I 131

La 140

Ru 103

Ba 140

Zr 95
(+ I 131)

La 140

La 140

Energia
keV

329,1

364,6

486

497

537

742,2

815,6

1597,2

Eficiência
(xl06)

226,1

242,6

271,5

272,5

274,5

261,8

248,9

138,6

Tempo de
Decaimento
(xl06s)

TAXAS DE CONTAGENS (CPH)
POSIÇÃO

10

13,98

15,66

43,14

35,94

VI ,69

31,06

23,50

92,43

2,929

2Ç

41,93

38,35

96,94

39,06

65,52

44,91

149,97

2,994

3Q

42,23

43,33

103,40

88,88

35,63

70,28

49,16

154,90

3,000

4Q

38,64

38,50

98,98

87,99

94,88

68,54

48,04

155,48

3,022

59

41,51

39,16

105,29

90,07

38,59

71,02

50,28

159,97

3,035

69

43,06

37,65

102,99

89,79

39,88

69,26

51,92

153,33

3,046

79

39,82

39,21

97,34

88,91

36,01

67,22

50,05

152,13

3,052

89

40,80

40,39

98,21

91,90

34,85

64,80

48,06

153,23

3,073

99

36,89

34,94

87,17

77,67

30,13

66,11

41,02

133,62

3,133

109

12,50

9,70

32,14

28,66

9,74

26,53

7,32

73,69

3,146

trt
in



TABELA 5.3

ATIVIDADES DOS PRODUTOS DE FISSÃO NO INSTANTE DA CONTAGEM

i
' 3 )ATIVIDADE ( dpm ) ( x IO ' 3 )

Produto de
Fissão

La 140

I 131

La 140

Ru 103

Ba 140

Zr 95

La 140

La «140

Y /dec.
(X)

21

82

42

90

26

42

19

96

19

2,94

0,787

3,78

1,47

1.64

2,82

4,97

6,95

29

8,83

1,93

8,51

3,29

5,47

5,96

9,50

11,3

39

8,89

2,18

9,07

3,62

4,99

6,39

10,4

11,6

49

8,14

1,94

8,68

3,59

4,89

6,23

10,2

11,7

59

8,74

1,97

9,23

3,67

5,41

6,46

10,6

12,0

69

9,07

1,89

9,03

3,66

5,59

6,30

11,0

11,5

79

8,39

1,97

8,54

3,63

5,05

6,11

10,6

11,4

89

8,59

2,03

8,61

3,75

4,88

6,28

10,2

11,5

99

7,77

1,76

7,69

3,17

4,22

6,01

8,67

10,4

109

2,63

0,488

2,83

1,17

1,37

2,41

1,55

5,34

C l



TABELA 5.4
DENSIDADE DE FISSÕES RELATIVA AOS PRODUTOS DE FISSÃO IDENTIFICADOS NO ESPECTRO DA FIGURA 5.2

DENSIDADES DE

^víjpsicão
Prod/S..
de Fissàt>\

Li 14U

; sai

ia 14»

,;u O»

D» Mu

2r <Í5
i+ ! i i l )

Là 140

MEDIA

W (xlO"8)

7.942

9,308

10.20

8,653

5,099

10.43

13,43

18,76

10,48+4,10

2í (xlO'9)

2.483

2.437

2,393

1.962

1.772

2,223

2.672

3.178

2.390 + 0,432

3* (xlO"9)

2.526

2,793

2,576

2,165

1.631

2.387

2.953

3.294

2.541+0,507

4? (xlO'9)

2,331

2,518

2,485

2,153

1,612

2,332

2,921

3,350

2,463+_0.515

5» (xlO'9)

2,523 >

2,591

2,665

2,207

1,798

2,422

3,060

3,464

2,591+0,507

6* (xlO"9)

2,638

2,514

2,625

2,206

1,871

2,365

3,199

3,345

2,595 + 0,488

7» (xlO"9)

2,460

2,654

2,503

2,194

1,704

2,797

3,108

3,343

2,533 + 0,516

6í (xlO"9)

2,539

2,773

2,545

2,273

1,661

2,365

3,01$

3,399

2,571+0,519

9» (xlO*9)

2,386

2,552

2,360

1,945

1,491

2,281

2,662

3,070

2,343 + 0,473

10» (xlO'3)

8,137

7,166

9,959

7,197

4,881

9,158

4,796

16,52

8,477+3,73

tn
j
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FIGURA 5.1 - POSIÇÕES DE MEDIDA DO COMBUSTÍVEL IRRADIADO



0>
o»
«o

o
o

CBBBB. . .

Tempo de contagem : 200 min
Tempo de esfriamento: 846,2 h

e n e r g i a em keV

I 131

ei g £ §
W — — IN

FIGURA 5.2 - ESPECTRO DA VARETA N9 7 IRRADIADA(POSIÇAO 6)

canal



FIGURA 5.2 (Continuação)
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VI. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS E CONCLUSÕES

Comparando os resultados das atividades medidas e ca^
cüiadas (Tabelas 5.3 e A3.1), verifica-se uma grande discrepâ^
cia nos valores (da ordem de 50%). Alem disso,vê-se também ,
para cada posição de contagem, discrepancies grandes das ati-
vidades determinadas pelos diferentes isótopos.

0 problema se deve principalmente ã baixa estatística
de contagens, que por sua vez originou-se na necessidade de
baixa irradiação (100 Wh), e ao alto "background" do Laboratõ
rio.

De qualquer maneira, a distribuição da densidade de
fissões ao longo da vareta está coerente com a distribuição
axial do fluxo térmico (Apindice 1).

Irradiações maiores e maiores tempos de contagens além
de melhora na blindagem devem melhorar os desvios.

0 objetivo do trabalho, que era a construção e teste
do sistema de varredura, foi cumprido.

Conforme os resultados obtidos, pudemos constatar a
viabilidade do método e o funcionamento do dispositivo. Devi-
do às baixas intensidades da radiação emitida pelo combustT -
vel, foi necessário a máxima aproximação e uma fenda de colima_
cão não muito pequena (10 mm), tornando impossTvel uma varredu^
ra mais detalhada, o que exigiria um tempo bem maior de conta_
gem. Entretanto, as finalidades do dispositivo foram consegui
das e tem sido utilizado com sucesso em outros trabalhos na
área. Os espectros de combustível ou outros materiais radioa-
tivos que necessitarem de varredura mais fina são analisados
com a ajuda de programas de computadores já desenvolvidos e
ajustados ãs nossas condições e que entretanto não foram uti-
lizados no trabalho. 0 dispositivo já possui para complement^
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çâo da varredura, um mecanismo que permitira o movimento ra -
dial do combustível em cada posição de varredura, continuameri
te ou em "steps", para uma análise mais elaborada.



65.

BIBLIOGRAFIA

[1] PAIANO, S. Roteiro para um Programa de Determinações
Experimentais de "Burnup". Belo Horizonte,
NUCLEBRAS, IPR, 1976. (NUCLEBRAS/IPR/GNA-016/76).

[2] PAIANO, S. Relatório de Missão na GKSS (Alemanha).
Belo Horizonte, NUCLEBRAS, IPR, 1976 (NUCLEBRAS/
IPR/GNA 013/76).

[3] SOARES, A.J. Determinação da Queima de Elementos Com-
bustTveis do IEA-RI pelo Método não Destrutivo de
rspectrometria Gama. São Paulo, IEA, 1979. Tese de
Mestrado, Universidade de São Paulo. (IEA-DT-138).

[4] KNOTH.J. Messung des Abbrandes an Brennstaben aus
Nucleistungsversuchen mittels v Spektrometrie.
Hamburg, 1968. Tese, Universidade de Hamburgo.

[5] CROUTHAMEL, C E . Applied Gamma-Ray Spectrometry. 2.ed.
rev. and enl. by F.Adams and R. Adams. Oxford,
Pergamon, 1970.

[6] FUDGE, A.J. A Review of Experimental Methods for the
Determination of Nuclear Fuel Burn-up. In: PANEL ON
REACTOR BURN-UP PHYSICS, Vienna 12-16 Jul. 1971.
Proceedings ... Vienna, IAEA, 1973, p.239 - 248.

[7] POP-JORDANOV, J. Advances in Local Nuclear - Fuel
Burnup Physics. In: PANEL ON REACTOR BURNU-UP
PHYSICS, Vienna ,12-16 Jul 1971. Proceedings ...
Vienna, IAEA, 1973 p. 71 - 77.



66.

[8] BARNES, V. GASPAN. An Advanced Computer Code for the
Analysis of High Resolution Gamma-Ray Spectra.
IEEE Transactions on Nuclear Science, NS-15 (3):
437-54,. June 1968.

[9] CARDOSO, P.E. Relatório Sucinto da Fabricação das Va-
retas IRPEQUAM; ia Fase. Belo Horizonte, CBTN,
IPR, 1975. (CBTN/IPR/PEC/FAU - Relatório de Progres^
so I 119 - I 120).

[10] LIMA, J.M. de. Contribution 5 1'Etude du Taux de
Combustion d'Elements d'Uranium trè~s Enrichi par
Mêsure de Ia Reactiviti du Flux Neutronique et du
Bilan Thermodynamique. Grenoble, Université
Scientifique et Medicale, 1975. (Tese - Docteur-
Ingenieur. Université Scientifique et Medicale de
Grenoble).

[11] ENGELMAN, C. & PETIT, J.F. Determination non Destructive
du Taux de Combustion d'un Combustible Nucleaire
par Spectrometrie y. Saclay, Centre d' Etudes
Nucliaires, 1964. (CEA-R-2542).

[12] CROUCH, E.A.C. Fission Product Chain Yields From
Experiments in Thermal Reactors. Harwell, Berkshire,
Atomic Energy Research Establishment, 1973
(AERE-R-7209).

[13] BLOMEKE, J.U. U 2 3 5 Fission Product as a Function of
Thermal Neutron Flux Irradiation Time and Decay
Time. Oak Ridge, Tenn. Oak Ridge National
Laboratory, 1957/58 (ORNC - 2127).

[14] KATCOFF, S. Fission - Product Yields from U.Th and Pu.
Nucleonics, 16 (4): 78 - 85, Apr. 1958.



67.

[15] YER, M.R. & CHARKRABORTY, P.P. Techniques for
Identification and Estimation of Fissile Materials.
In: SYMPOSIUM ON THE SAFEGUARDING OF NUCLEAR
MATERIALS, Vienna, 20-24 Oct. 1975. Proceedings...
Vienna, IAEA, 1976. V.2, p. 247-61 (IAEA SM 201/85).

[16] HARRY, R.Ü.S. et alii. Gamma-Spectrometric Determination
of Isotopic Composition Without use of Standards.
In: SYMPOSIUM ON THE SAFEGUARDS OF NUCLEAR MATERIALS,
Vienna, 20-24 Oct. 1975. Proceedings... Vienna, IAEA,
1976. V.2, p. 235-45. (IAEA - SM - 201/66).-

[17] ORNL Nuclear Data Sheets. Oak Ridge, Tenn, 1960

[18] LEDERER, C M . et alii. Table of Isotopes. 6 ed.
New York, John Wiley, 1967.

[19] ESTADOS UNIDOS. Department of Health, Education and

Welfare. Radiological Health Handbook. Rockville,
Maryland, 1970.

[20] RIDER, B.F.; RUIZ, C.P.; PETERSON JR, J.P.; SMITH, F.R.
Determination of Neodymium-148 in Irradiated Uranium
and Plutonium as a Measure of Burnup. Pleasanton Calif.,
General Eletric Co., Oct. 1957 (GEAP-5354).

[21] BUBERNAK, J.; MEADOWS, J.W.T.; LEW, M. ; MATLACK, G.M.
The Determination of Burnup in Plutonium Reactor Fuels.
In: SUSANO, C D . ; HOUSE, A.P.; REYNOLDS, S.A.;
WILEMARTH T.E.; ZITTEL, N.E. Analytical chemistry in
nuclear reactor technology; fifth conference, Gatlinburg,
Tenn, October 10-12.1961. Oak Ridge, Tenn., Oak Ridge
National Lab., Jun 1962. p. 177-83. (TID-7629).

[22] KOCH, L.; CRICCHIO, A.; GERIN, F. Improved Post - Irradia-
tion Analyses for Burnup and Heavy Isotope Content.
In: INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY. Analytical methods
in nuclear fuel cycle: proceedings... held in Vienna, 29 Nov -
23 Dec 1971. Vienna 1972. p. 523-76



68.

[23] FAST, E. & DEBOISBLANC, D.R. Measurements at MTR -
Irradiated Thorium Slugs in the Reactivity
Measurement Facility. Idaho Falls, Idaho, Atomic
Energy Div., mar.56 (IDO-15255).

[24] HART, R.G.; LOUNSBURY, M.; JONES, R.W.; MOTLEY, M.J.F.;
A Comparison of Methods of Determining Burnup of
Uranium Dioxide Fuel Test Specimens. Nucl. Sci. Eng.
18 ; 6-7, 1964.

[25] ALEKSANDROWICZ, J. Research Contract n9 41: Noh Destru-
ctive Analysis of Irradiated Fuel Element using a Flux
Integrating Monitor. In: INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY
AGENCY, IAEA research contracts: second annual report.
Vienna, 1962, p. 27-30 (Technical Reports Series, 9)

[26] BURIAN, R.J. & GATES, S.E. Post Irradiation Examination
and Evaluation of an OMRE Fuel Assembly. Columbus,
Ohio, Battelle Memorial Institute, Feb. 1959 (BMI-1319)

[27] WEST D.B.; NEWTON, J.B., GRANZZINE, E.D. Equipment and
Techniques for Gamma-Scanning Irradiated Reactor Fuel
Materials In: AMERICAN NUCLEAR SOCIETY, Hot Labora-
tories and equipment: proceedings of eight conference
on ... held in San Francisco, California. December 13-15,
1960; Oak Ridge, Tenn, U.S. Atomic Energy Comission,
p. 391-8. (TID 7599).



A P Ê N D I C E 1



A
PREVISÃO DE IRRADIAÇÃO DE VARETA DE COMBUSTÍVEL TIPO PWR NO A1 2

TRIGA IPR-R1

1. INTRODUÇÃO

Dentro do programa de trabalho do Laboratório de Física

de Reatores esta incluída a aquisição de competência para determi-

nações experimentais de "burnup" de elementos combustíveis por meio

de espectrometria gama dos produtos de f issão. Até o presente, co-

mo trabalho de tese de mestrado, foi construído um dispositivo que

permite a varredura detalhada de varetas de combustível irradiado.

Para teste do sistema e verificação dos pontos básicos

da técnica previu-se a irradiação de varetas de combustível, que,

exceto pelo comprimento, têm características típicas de.varetas de

PWR.

Nesta nota são descritas as medidas e os cálculos rea"H

zados de modo a permitir a previsão das condições de irradiação.

2. DESCRIÇÃO DO COMBUSTÍVEL E DISPOSITIVOS

2.1 Vareta de Combustível

A vareta de combustível foi confeccionada pelo antigo

PEC, com as mesmas características e as mesmas técnicas util izadas

para os programas de irradiação no exter ior . Particularmente, o

controle de fabricação foi o mesmo. Na referência [1] são forneci-

dos certificados de análise, fabricação e controle de qualidade das

varetas, além de resultados de testes a que foram submetidas. No

anexo I , tomado da referência [<!], são mostradas as característ i -

cas das pastilhas de U0? da vareta escolhida para o nosso teste.

A Figura 1 mostra um corte da vareta com as d;.nensões

reais. As pastilhas centrais são de UO» enriquecido a 3,3841 em
235 -

U e as das extremidades, que tem metade da altura das centrais,

são de UO21natural. 0 revestimento é zircaloy-4 com espessura de

0,618 mm.
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235

O total de •' na vareta e de l,698g, dos quais 1,633g

estão na parte enriquecida e 0,065g nas pastilhas de urânio natu -
ral das extremidades. Estes valores nos fornecem 0,205g/cm na par-
te enriquecida, valor que será tomado conservativamente para toda
a altura do empi 1 hamento de UOp>

2.2 Dispositivo de Irradiação

A vareta serã irradiada dentro de dispositivo apropria-
do para posiciona-la e para garantir a integridade do Reator em ca
so de acidente.

Consiste (Figura 2) de um tubo de alumínio cujas extre-
midades mantêm o combustível fixo sob a pressão de molas as quais
auxiliam também no momento da retirada da vareta. A tampa se pren-
de por travas laterais de fácil manejo» bastando para isto uma
torção. A outra extremidade é rosqueada no tubo.

Para irradiação da vareta, o dispositivo sera colocado
na posição escolhida do núcleo dentro do tubo seco de modo a se
ter uma segunda barreira em caso de acidente.

0 dispositivo já foi utilizado no Triga para medidas do
fluxo de neutrons térmicos na região do núcleo onde se propõe ir-
radiar a vareta de combustível. Esta utilização serviu de teste p£
ra o dipositivo e seu manuseio; o comportamento foi como previsto..

0 manuseio do dispositivo é feito através de fio de "ny
lon" que se prende na sua tampa superior. 0 exato posicionamento
no núcleo i conseguido com um espaçador colocado no. fundo do tubo
seco, o.mesmo que foi utilizado para medida do fluxo.

Devido a baixa potência de irradiação não há necessida-
de de refrigeração no dispositivo (ver item 4.3).

2.3 Blindagem para Transporte

Após a irradiação e tempo de esfriamento necessário a
vareta (dentro do dispositivo) será transportada para as dependên-
cias do LABFRE.PD para contagem. A blindagem de chumbo construída
para isto ê mostrada na Figura 3. Possui uma espessura mínima de



Al.4
chumbo de 12cm em qualquer direção e foi calculada em conjunto com
elementos da DIFNU.PD.

3. MEDIDAS REALIZADAS NO TRIGA

A introdução de urânio enriquecido adicional ao núcleo
do Reator Triga, obviamente é uma situação que exige cuidados esp£
ciais. Para minimizar possibilidade de condições potencialmente p£
rigosas, preferiu-se optar pela substituição de um dos elementos
combustíveis atualmente no núcleo pela vareta a ser -irradiada (a
idéia inicial era irradiação no tubo central)..

3.1 Medidas de Reatividade

Para facilitar a escolha da posição de irradiação e pa-
ra ser possível prever condições desta irradiação, foram determina_
dos os valores ("worth") de alguns elementos combustíveis do Triga
em suas posições. A Figura 4 mostra a configuração atual do núcleo.
Por meio das posições das barras d» controle, com cada elemento iri
serido e retirado, foram estimadas as reatividades dos elementos
B5, C9, Dl 3 e El 7 obtendo-se os valores mostrados na Tabela 1.

Como a massa dos elementos medidos é aproximadamente a
mesma, pode-se verificar que a vareta terá aproximadamente metade
da reatividade se for colocada no anel E em vez de no anel B.

A POSIÇÃO PROPOSTA PARA A IRRADIAÇÃO E A POSIÇÃO* El 7
(FIGURA 4) E A IRRADIAÇÃO SERA A POTFNCIA DE 100 WATTS DURANTE
1 HORA.

0 roteiro para a operação está descrito no item 5.

3.2 Medida do Fluxo de Neutrons Térmicos

Para previsão das condições durante a realização da ir
radiação e previsão da queima é necessário o conhecimento do fluxo
de neutrons térmicos na condirão e posição de irradiação.

0 fluxo térmico foi medido com folhas de ouro em supor-
te de lucite, colocadas dentro do dispositivo de irradiação, o
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qual foi colocado no tubo seco na posição do elemento El 7. As
ções das folhas de ouro foram escolhidas de modo a se obter o flu-
xo em três posições axiais, ou seja, no centro e nas extremidades
da parte útil da vareta a ser irradiada.

As folhas foram irradiadas na potência prevista para a
irradiação da vareta (100 W ) . A razão de cãdmio foi determinada ŝ>
mente para a posição central e esta mesma razão foi utilizada para
obtenção do fluxo térmico nas r*uaá outras posições, que são bem
próximas.

A atividade induzida foi obtida pela integração da área
1 Qfi

do foto-pico de 412 KtV do Au *° em detetor de NaI (TI),
e verificada por meio <ie contagem em sistema de coincidência B - Y »
obtendo-se uma discrepância máxima nos valores do fluxo de 2% pe-
los dois métodos.

A Tabela 2 mostra os valores obtidos para o fluxo nos
três pontos, os quais estão coerentes com o valor medido [4] no tu
bo central (4,2 x IO 7 n/cm*sW).

4. PREVISÕES DA IRRADIAÇÃO

4.1 Reatividade Introduzida pela Vareta

A Figura 5 compara o valor d i fe renc ia l da barra regula-

dora com os valores de fluxo medidos na posição E-17. V e r i f i c a - se

por e l a , que é vál ido supor que o mesmo p e r f i l de f luxo axia l v i s -

to pela reguladora (em sua região cent ra l ) é também aproximadamen-

te visto pela posição E-17 do núcleo. Supondo a concordância ao

longo de todo o elemento combustível obtém-se a reat iv idade integral

do elemento 1224 na posição E-17.

A Figura 6 mostra a reat ividade in tegra l da barra regu-

ladora e a do elemento 1224 obtida com a suposição acima. A parte

ú t i l da vareta de combustível f i ca rá colocada na posição mostrada.

A reat iv idade introduzida no núcleo por este trecho do

elemento 1224 na posição é aproximadamente 24 t.
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Como este elemento possui l ,012g U /era (36g/35,6cm) ,

enquanto a vareta possui somente 0,205 g U /cm, espera-se que a

reat iv idade introduzida no núcleo pela troca seja de, aproximada -

mente,f; i .

0 valor global da reat iv idade introduzida e" na r e a l i d a -

de menor, e possivelmente negativo (em relação ao furo El 7 com

água) pelo fa to de se u t i l i z a r o tubo-seco.

4 .2 Potincia Gerada na Vareta

Supondo que a vareta tenha o mesr.o enriquecimento em tc>

ao o seu comprimento ú t i l , tomando a densidade das past i lhas

10,4g/cms e o enriquecimento 3,4% obtém-se para o número de átomos
235

de U por unidade de volume:

N5 - 7,89 x IO 2 0 a t / c m '

e no volume todo

N5 - 5,25 x IO 2 1 a t

Út i l i zando:

2,17 x IO 9 n/cm2 s

o* - 576 b

235
a taxa de f issões térmicas no U sera

N f * 9,86 x IO 8 f /cm3s

e no volume todo

N f t « 6,57 x IO 9 f / s
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Em 1 hora de irradiação ter-se-á

Nf = 3,55 x H'1 2 f/cm3

N, += 2,36 x IO13 f

Como 3,1 x 10 f issõcs/s produaem 1W de potência, a po
t inc ia gerada na vareta i

P = Í^LiLjo! . 0,21 W
3,1 x I O 1 0

4.3 Calor Gerado na Vareta

Apesar da baixa, potência envolvida, como se propõe irra_

diar a vareta sem refrigeração, é importante o conhecimento da tem-

peratura no combustível.

0 cálculo a seguir mostra o limite superior da tempera-

tura (média), supondo que todo o calor gerado na vareta durante a

irradiação esta sendo retido no combustível.

Como:

Q.t = p C AT

obtém-se

T - T •
O

onde:

taxa de geração volumetrica de calor

200 (MeV/f) 9,86 x IO 8 (f/cmJseg) -

3,16 x IO" 2 W/cmJ
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t = tempo de irradiação = 3600 seg

p = densidade do U0 2 = 10,4 g/cm
3

C = calor especifico do U0 2 - valor médio no interva_
Io de temperatura = 0,246 J/g°C [6]

T = temperatura inicial - 30°C

A temp'eratura média final do combustível ,• após uma hora
de irradiação seria então:

T * 74,5°C UT = 44,5°C)

Como haverá troca de calor com os outros materiais a
temperatura final será ain'da mais baixa, não havendo portanto, pno
blemas em se fazer a irradiação sem refrigeração.

4.4 Atividade de Vareta após a Irradiação

As seguintes expressões podem ser usadas para represen-
tar aproximadamente o decaimento dos produtos de fissão, ou as ta-
xas de emissão das radiações B e y apôs uma fissão [5]:

Taxa de emissão fl:

. 3,8 x IO"6 t"1'2 P/s

Taxa de emissão Y :

. 1,9 x 1 0 " 6 t " 1 > 2 Y / S

onde t i o tempo após a f issão em dias (estas fórmulas valem para
t entre 10 segundos e várias semanas).

As taxas de emissão do volume todo após irradiação a

100 W durante uma hora serão:
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8,97 x IO7 x t"1'2 B/s

4,48 x IO7 x t"1'2 V/s

Lembrando que cada emissão B~ corresponde ã desintegra-
ção de um nuclídeo, então a taxa de desintegração em Curies (no
volume todo) é:

2,42 x IO"3 t"1»2 Ci

A Tabela 3 fornece as taxas de emissão e e Y e a ativ|
dade da vareta para vários tempos após o f*n da irradiação. Verifj
fica-se que, com um tempo de esfriamento de 1 dia, a retirada do
reator e o transporte na blindagem não apresentarão problemas.

5. ROTEIRO PARA IRRADIAÇÃO DA VARETA DE COMBUSTÍVEL

A irradiação deverá* ser realizada preferencialmente no
período da tarde de modo a não haver necessidade de se mexer no
combustível irradiado no mesmo dia. Se o excesso de reatividade o
permitir, a medida deverá ser feita em uma 6a feira.

1. Levar o reator ã criticai idade a 100 W. Anotar as
posições das barras.

2. Desligar o reator

3. Retirar o elemento 1224 da posição El 7 do núcleo e
colocá-lo na prateleira apropriada, aproximadameji
te, 2m acima do núcleo.

4. Colocar o tubo seco na posição E17.

5. Deixar o reator critico a 100 U. Anotar as posições
das barras.

6. Desligar a shim e a reguladora, deixando a seguran-
ça toda retirada.
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{ 7. Inser i r cuidadosamente a vareta (que deve estar den-
tro do dispositivo de irradiação) no tubo seco, ob -
servando a variação da contagem no canal de part ida.
Se a taxa de contagem neste canal tender a crescer
continuamente, r e t i r a r a vareta de combustível, in -
terromper o experimento e vol tar com o Reator ãs coji
dicões i n i c i a i s . Caso contrár io , isto é, tendo a ta -
xa de contagem do canal de partida estacionado, colo
car no tubo seco a mesma blindagem (água e chumbo) «J
sada para irradiações a seco no tubo cent ra l .

8. Levar o-reator ã potência de 100 W.

9. Operar durante uma hora a esta potência.

10. Desligar o reator.

11 . Ret i rar o tubo seco, com disposit ivo de irradiação e
vareta , da posição E-17 e prendê-lo encostado ã pare
de do poço. (Deixar ate 2? f e i r a ) .

12. Ret i rar o elemento 1224 da pratele ira e recolocá-lo
na posição E-17. Com a ferramenta apropriada, c e r t i -
f i ca r -se que o elemento ficou perfeitamente posicio-
nado no núcleo. Ver i f icar por melo da c r i t i ca i idade
ã baixa potência.

Observações:

Toda a movimentação de combustível e outros materiais e a
operação do Reator estarão a cargo da equipe de operação do Tr iga.
Um membro do LABFRE.PD deverá estar presente durante todo o proces-
so. A c r i t é r i o da chefia do LABRE.PD um elemento da DIRAP.PD devera
acompanhar a operação.
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TABELA 1

DE ALGUNS ELEMENTOS COMBUSTÍVEIS EM SUAS POSIÇÕES

POSIÇÃO

El 7

D13

C9

B5

ELEMENTO
N9

1224

1220

1263

4230 '

MASSA U 2 3

g

36,0

36,3

36,6

37,1

5 (*> REATIVIDADE
$

0,66

0,71

0,98

>l,30

(*) A massa atual « uma estimativa, a partir de cálculos

de [3].

V
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TABELA 2

FLUXO DE NEUTRONS TÉRMICOS DO TRIGA IPR-R1 NA POSIÇÃO E-17

POSIÇÃO

(cm)
•th (n/cm2s)

(NaI) (coinc.e-y)

5

0

-5

2,002 x 10-

2,167 x 10"

2,143 x 10"

1,956 x 10"

2,121 x 10"

2,105 x 10.

A posição 0 (zero) é a posição média axial do

núcleo, onde f icará o centro da vareta. Valor

negativo, abaixo do centro.
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TABELA 3

ATIVIDADE DA VARETA EM VARIOS TEMPOS APÔS IRRADIAÇÃO DE 1 HORA
A 1OOW

t

(h)

1

2

15

24

48

Emissão y

y/seg

2,03 x

8,84 x

7,87 x

4,48 x

1,95 x

IO9

IO8

io7

IO7

IO7

Emissão 0

p/s eg

4,06 x

1,77 x

1,58 x

8,97 x

3,90 x

IO9

IO9

IO8

IO7

IO7

Atividade

raCi

110

48

4

2

1

,3

,4

,1



FIGURA 1

CORTEDA VARETA COMBUSTÍVEL
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VARETA COMBUSTÍVEL

ROSCA

FIGURA 2

DISPOSITIVO PARA IRRADIAÇÃO DA VARETA
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ALÇA ALÇA

CHAPA

ESC.i:25

FIGURA 3

BLINDAGEM DE TRANSPORTE DA VARETA COMBUSTÍVEL
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CIXO OE COUANOO M MESA GIRATÓRIA

£ ) E L E M E N T O COU3USTJVEL ÇyrOMl OE NEUTRONS

@ELEK£NTO CÊ GRAFITA ©TE.1MKAL 00 TU6O fMEUMATICO

© • A I W A DE CONTROLE ® T ü 8 0 CENTRAL

FIGURA 4

CONFIGURAÇÃO ATUAL 00 NÜCLEO DO TRIGA IPR-R1
PLACA SUPERIOR
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, FIGURA 6

REATIVIDADE DA BARRA REGULADORA E DO ELEMENTO
1224 NA POSIÇÃO E-17



16. IDENTIFICAÇÃO DAS VARETAS
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TAKPÂO TAMPÃO VARETA
.1a.SOLDA 2a.SOLDA

PASTILHAS DE UO2*
f2bri cada por:

AA005K
AA005Y
•AA0052
- AA005H
AA0065
AA0062
AA006B
AA005U
AAG05L
AA006A

• AA0068
" AA003T

AA0040

AA005P
AA003V

AA005S
AA005K
AA0051
AA005H

AA005A
AA0057
AA0054
AA005C
AA0058
AA0050
AA0059
AA004F
AA004G
AAOOSE
AA004C

15 .
ISA ''
14A /
20 -
16 »
14/
18 •
21 '
19 >
7A /'
5"/ .

. 7 r
4 .
17 t
6 r

IEA
IEA
IEA
IEA
IEA
IEA
IEA .
IEA
IEA
MITSUBISHI
MITSUBISHI
MITSUBISHI
MITSUBISHI
IEA
MITSUBISHI

* As pastilhas de Ü02 fabricadas no IEA são provenientes do
põ MITSUBISHI enriquecido a 3,45.

17. CARACTERÍSTICAS DAS VARETAS

Seguen folhes anexas.
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tARACTEP.ISTICA DAS

PASTILHAS DE U02

TAHPÂo 2* SOLDA : >\A 0O3T

VARETA 39

POSIÇ>Í

1

2

3

4

5

6

7

8

•

PASTILHA .

U02

ÍATURAL -
i

ENRIQUECIDA

n .

•

*

•
m

m

JATURAL

MASSA

(9)

5,0653

10,6246

10,6713

10,5975.

.10,5046.

10,6113 •

2,1660

5,3820

DIÂMETRO

(ram)

9,387

9,226

9,230

9^230

9,227

9,232 : v ;

9,230

9,390

ALTURA

(ran)

7.184

15,300

15,395

15,290

•

15,257

15,287

3,165

7%431

C3SERYAÇÃO

ESPACADOHA
PEQ.tRirtCA

PEQ.IMPERFEI

RA.N1 MURADA

CORTADA

ESPACADC3A
PEQ.TRI:;CA

tltssz Totsl de U02
Altur2 físsil
Altura Total
GAP ÃxiEl
DiZnetro Hid1o Tubo
Procedência t'02

7S,7O
94,31 mm
2 mm
9,489 pn

HITSU3ISKI
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A P Ê N D I C E 2

CALCULO DO VOLUME DO COMBUSTÍVEL FRENTE A FENDA

DE COLIMAÇAO (volume des tacado)

COMBUSTÍVEL

Vl " V3 - V V V

Aplicando a relação métrica aos triângulos retânguios
F6I e DEF, FJK e FGI, ABC e CDE, determinamos: 61, JK e AB
(as dimensões estão em mm).

1)

2)

3)

61
IF

JK -

FK

JK -

** •
AC

EF
DE

62
IF

0,8

CD
DE

61 «

JK -

. 17,

8

AB -

EF.IF
DE

61.FK

IF

269

CD.M
DE

61 -

FK -

IF -

JK •

AB -

10 x 8
100

8 + 9,269

8

1,73 mm

1P»43
ICO

GT

AB

* 0

- 4

,8mm

,3mm

AT - 10 • 2 . 4,3 - 18,6
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— O 9110 *

• - 9 , 2 6 9 V - - f ( ^ s ± H Z ) . 1 0 V 9 « 6 7 4 , 7 7 mm»
Z 2 Z

V « i ( i í ü ? . ) 2 . (JK + GI) V « %{±!*È1)*. 2,53 V = 170,72
2 2

V tota l " * 7 4 ' 7 7 + 1 7 0 - 7 2

v t o t a l " 8 4 5 ' 4 9 - '
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A P Ê N D I C E 3

ESTIMATIVAS DA QUEIMA E ATIVIDADES DE ALGUNS PRODUTOS
DE FISSÃO NA IRRADIAÇÃO DA VARETA COMBUSTÍVEL TIPO PWR

235

Massa de U por unidade de volume na região enriquecida da
vareta combustível:

3,077 x IO"4 g/mm»

Densidade atômica:

No2 3 5 « 6,023 x IO 2 3 . 3,077 x IO"4
 = ? ^ % 1Q17 S t o m o s / | n m ,

235,12517

Densidade de fissões:

Df . °-l . No
2 3 5 (1 - e"° a n) fissões/mm»

°a

Para o tempo de Irradiação pretendido de 1,0 h (3600$) a 100W,
temos:

9 A

D . S77,1 x IO"24 . 7,882 x IO17
 (1 _ e "

6 7 8 » 2 x 10" •

678,2 x IO

. 2,167 x IO9 . 3600)
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Df = 3,555 x IO
9 fissões/mm3

Df
Queima (Q) = —Jrr- x 100%

Q » 3'5,55 » lp9 x 100*
7,882 x Í0 1 7

Q = 4,510 x 10 % (na região enriquecida)

Atividades de Alguns Produtos de Fissão

A atividade dos produtos de fissão selecionados de aco£
do com 2.4 e estimada através da relação 2.7.

Para um elemento diretamente originado na fissão*calcu-
la-se:

1 . X1.p1 e" X i t e.D f

0 resultado da previsão para a atividade no volume desta_
cado na região enriquecida do Ba 140, Zr 95, I 131 e Ru 103 e
visto na Tabela A3.1 para um tempo de esfriamento te • 840h.



A3.3

T A B E L A A3.1

ATIVIDADE ESTIMADA DE ALGUNS PRODUTOS DE
FISSÃO NA IRRADIAÇÃO DA VARETA COMBUSTÍVEL N9 7

(NO VOLUME DESTACADO)

Produto de

Ba

Zr

I

Ru

Fissão

140

95

131

103

X.. (horas)

2.26

4.44

3.59

7.24

X

X

X

X

IO"3

IO"4

IO"3

io-4

^(X)

6,35

6,20

3,10

3,00

Atividade

1,08

9,50

2,73

5,92

X

X

X

X

(dpro)

IO6

IO5

IO5

IO5


