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Quando eu morrer, sentirei que não vivi em vão. Contemplei

lindas alvoradas e crepúsculos xepousanbes, apreciei em belas manhãs o sol desti
lando sua luz dourada através da neve que às vezes cala, e ouvi constantemente o
tempestuoso Atlântico bater nas costas rochosas de Cornwall. A ciência pode propor
danar essas e muitas outras alegrias a um nunero muito maior de pessoas. Se tal
acontecer, poderemos dizer que sua utilização foi sábia. Se ao contrario roubar os
momentos dLçpos de valor e apreço existentes na vida, não merece nossa admiração ,
e por inteligente e técnica que seja conduzirá a humanidade ao desespero. A esfera
de valores situa-se fora da ciência, pois ciência é a pesquisa e enriquecimento de
nossos conhecimentos. Na conquista do poder, não deva ela alterar a esfera de valo
res, e a técnica cientifica, para enriquecer a vida humana, não deva destruir ou
alterar as finalidades da vida S qual deve servir era última análise.

Bertrand Russell

A Perspectiva Científica
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SUMARIO

O objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento

de um método instrumental pela otimização da analise de boro

em soluções aquosas através da ativação neutrônica indireta?

A otimização visou os parâmetros de análise obtidos numa eta

pa de laboratório, considerando-se as condições de ativação

com uma fonte de neutrons do tipo Am/Be, e a detecção e

contagem da radioatividade induzida no vanádio metálico usa-

do como monitor de fluxo, por meio de detectores de cintila-

ção Nal(Tl), tendo-se obtido uma curva de calibração que a-

presentou linearidade ao longo- do intervalo de concentrações

de 0 - 5000 ppm de boro. Numa etapa posterior da otimização

foram construídos modelos experimentais para viabilizar a au

tomatização do método. Finalmente, foi realizada a análise de

boro em soluções aquosas nas condições estabelecidas em labo

ratõrio, em modelo de demonstração, com sistema de transpor-

te, irradiação, detecção e contagem automático, tendo-se me-

lhorado significativamente a qualidade da análise. Obteve-se,

para um tempo de análise de 8 minutos, uma sensibilidade su-

ficiente para determinar S ppm e uma precisão de 0,U%. Este

modelo contém os elementos básicos do projeto de equipamento

para analisar boro em soluções aquosas automaticamente, como

é requerido, por exemplo, em reatores nucleares*



ABSTRACT

lhe purpose of this work was the development of an

instrumental method for the optimization of the indirect

neutron activation analysis of boron in aqueous solutions.

The optimization took into account the analytical

parameters under laboratory conditions: activation carried
2iii

out with a An/Be neutron source and detection of the

activity induced in vanadium with two Nal(Tl) gamma

spectrometers. A calibration curve was thus obtained for

a concentration range of 0 to 5000 ppm B. Later on,

experimental models were built in order to study the

feasibility of automation. The analysis of boron was

finally performed, under the previously established

conditions, with an automated system comprising the

operations of transport, irradiation and counting. An

improvement in the quality of the analysis was observed,

with boron concentrations as low as 5 ppm being

determined with a precision level better than 0.1%. The

experimental model features all basic design elements

for an automated device for the analysis of boron in

aqueous solutions wherever this is required, as in the

operation of nuclear reactors.



INTRODUÇÃO

Métodos analíticos nucleares para análise de

boro são geralmente baseados na seção de choque para neutrons

térmicos excepcionalmente elevada para o isótopo boro-10. A

atenuação de um feixe de neutrons termalizados foi investiga

da na analise de boro (28) e de outros elementos com alta

seção de choque para absorção de neutrons térmicos (9 ,11).

Esse método é rápido mas sua sensibilidade é pobre e sua pre

cisão não é muito elevada.

Outros métodos nucleares descritos na litera

tura para a determinação de boro envolvem o uso dos produtos

da reação nuclear 10B(n,a)7Li, nos diversos métodos autora

diográficos (25,26), ou a detecção das partículas alfa (22)

Essa última técnica é limitada pelo alcance dessas par

ticuias. Além disso, esse método consome muito tempo e exige

a contagem de traços.

Boro é também determinável pela radiação emi-

tida quando um neutron é capturado pelo boro-10 na reação a

cima citada. 0 núcleo composto formado nessa reação decai í

nicialmente em uma partícula alfa e em um núcleo de lítio-7.

Tal núcleo é formado, em 93,5% dos casos, em um estado exci-

tado que decai para o estado fundamental pela emissão de uma
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radiação gana de 0,177. 10'MeV (23*12) cuja meia-vida ê de

5.10"1* segundos. Esse método exige equipamentos muito espe

cializado e a analise é dificultada pelo complexo espec-

tro dos raios gama, o que impede uma determinação satisfató-

ria.

Selecki e Nowakowska (31) usaram o método sim

pies e conveniente da análise por ativação indireta para a

determinação de boro em compostos orgânicos sólidos e em ma

teriais biológicos, onde a necessidade de se separar boro de

seu composto é evitada.

Neste trabalho se utilizará a análise por ati

vação indireta para determinação de boro em soluções aquo-

sas. Nele se pretende otimizar o método analítico descrito

por Sales e Dantas (30 ). A aplicação dessa técnica é limita-

da a soluções de boro aproximadamente puras, para impedir in

terferências de elementos de elevada seção de choque. Ê po£

sível que, depois de otimizada, ela possa ser usada para de

terminação de boro no refrigerante do circuito primário de

reatores a água pressurizada (PWRs), desde que tal refrige-

rante é essencialmente uma solução pura de boro.



CAPITULO I
O ELEMENTO QUÍMICO BORO

1.1 - DESCOBERTA E OCORRÊNCIA

O ácido bõrico foi obtido a partir do borax

em 1702 por Homberg, que denominou-o sal sedativum. Em 1808

Gay-Lussac e Thenard isolaram o boro em estado mais ou menos

impuro pela redução do trióxido com potássio. Sir Humphrey

Davy obteve-o quase ao mesmo tempo pela redução do ácido bõ

rico.

Estima-se que a superfície da Terra contem

0,001% de boro. Esse elemento não é encontrado em estado li

vre na natureza, mas geralmente ocorre sob a forma de bora-

tos, inclusive borax, tincal (Na2 B,, 07 • 10 H20) e kernita

(Na2 Bi, 07 • H H20), e em regiões vulcânicas como ácido bõri

co, H, BO,, que é um ácido intrinsecamente fraco. Seus mine-

rais de alta temperatura são principalmente borossilicatos e

boratos anidros,tais como a turmalina; seus minerais de bai

xa temperatura contêm água, como o borax e a colemanita, um

borato natural de cálcio. Em ambientes geológicos soluções

de boro contêm notadamente ãcido bõrico (H,BO») e HjBOt, e

somente soluções concentradas possuem formas poliméricas,

tais como tetraboratos. 0 ãcido bõrico ê conhecido em solu-
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ções e como o raro mineral sassolita; ele é notável por sua

volatilidade, mesmo em baixas temperaturas. Hi muitos ou-

tros minerais, tais como a mj.ca, que contêm boro, em uma ga

ma que parece extraordinária para um elemento cuja abundân-

cia total é tão baixa.

0 boro assume a duodécima posição com rela

ção à abundância entre os elementos dissolvidos na água do

mar e sua concentração média é de cerca de 1,6 ppm (27). A

pressão de vapor do ácido bõrico sobre a superfície do ocea

no i estimada em 2 mm de mercúrio, de modo que tal elemento

pode ser captado pela atmosfera, como vapor ácido e larga-

mente transportado sobre a Terra. Esse elemento também pode

ser determinado em locais hidrolôgicos, já tendo sido encon

trados valores de concentração de boro inferiores a 1 ppm

(35). As mais elevadas concentrações provim de fontes de

origem vulcânica e de águas salgadas adjacentes a lençóis

petrolíferos. Nessas normalmente o boro excede 10 ppm, mas

raramente ultrapassa os 100 ppm.

1.2 - PROPRIEDADES FÍSICO-OUÍMICAS

Boro usualmente é extraído na forma de um po

amorfo de coloração marrom. 0 oxido de boro existente até

mesmo nas amostras mais puras tornam o material hidrófilo.

0 boro cristalino pode ser obtido através da destilação do

boro amorfo. As densidades das duas formas alotrópicas, a

morfa e cristalina, são aproximadamente as mesmas, respectí

vãmente 2,35 g/cm* e 2,18 g/cm* (l ), o que indica a inexis

tência de uma grande diferença entre elas. Os valores repor

tados na literatura para as propriedades físicas do boro e
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lementar variam consideravelmente devido à dificuldade de se

obter um material puro. Boro puro é obtido com dificuldade

através de métodos de extração comuns dada a sua afinidade

com outros materiais, especialmente com oxigênio. Os dois

mais importantes métodos de produção de boro comercialmente

são eletrõlise de sais fundidos e redução do tricloreto de

boro com hidrogênio, onde o boro é depositado em eletrodos

ou em filamentos quentes.

0 boro é um agente redutor muito forte mas

geralmente não se oxida rapidamente no ar em temperaturas e

levadas. Quando seu pó é comprimido e aquecido não ocorre o

xidação aparente até cerca de 750°C ( 7).

Embora o oxido de boro seja solúvel em água

quente, o boro é resistente ao ataque em temperaturas infe-

riores a 100°C (8 ). Em temperaturas mais elevadas - se ini

cia a decomposição do material (5 ). Boro reage com a maio

ria dos metais e seus óxidos em altas temperaturas, forman

do vários óxidos. Ele não é atacado pela maior parte dos áci

dos e alcalis, exceto NHO,. Ácido sulfúrico quente, H2S0*,

e HÍCR OI, atacam em baixa proporção, mas boro é solúvel em

uma mistura de NHO 3, HC1 e H2SO* (7 ).

1.3 - PROPRIEDADES NUCLEARES

0 boro natural possue dois isótopos com nú-

meros de massa 10 e 11, cujas abundâncias são de 19,8 e 80,2 res

pectivamente. 0 boro-10 apresenta uma secção de choque de

absorção de 3838 barns a 0,025 eV, enquanto para o boro-11

essa By.cç&o assume um valor inferior a 0,05 barns.
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A reação exotérmica mais importante causada

pela absorção de neutrons é a reação 1*B(n,a)7Li. A secção

de choque total do boro-10 em baixas energias, que é devido

quase inteiramente ã reação (n,ot), varia inversamente com a

raiz quadrada da energia do neutron no intervalo de 0,01 eV

a 100 eV (16).

A avidez do boro-10 por neutrons térmicos

resulta na formação do boro-11 instável que - se desintegra

numa fração de microssegundo dando origem aos produtos da

reação abaixo

19
5B + }n -*» ["sB] —> Ihi +^He+ 2,79.10seV,

sendo o núcleo de lítio estável. Esse núcleo, cuja meia-viaa

é de 5.10~llf segundos, é formado, em'93,5% dos casos, em um

estado excitado que decai para o estado fundamental pela e
5 6

missão de uma radiação gama de 1,80.10 eV.. Os de12,79.10 eV

de energia liberados são divididos entre energia da radia

ção gama, t,80.105eV,e 2,31.10*67 de energia cinética. Essa

energia e dividida entre o núcleo de lítio e a partícula ai

fa na razão inversa de suas massas. Ambas partículas são,

portanto, projetadas em direções opostas com velocidades e

levadas produzindo assim uma ionização considerável em sua

passagem através de materiais. A energia gama de 4,80.10seV

liberada na reação é muito pequena quando comparada, por e

xemplo, com aquela do cádmio contendo um espectro com ener

gias de até 9.10'eV (34).



CAPITULO II
O CONTROLE DE REATORES NUCLEARES

2.1 - A REATIVIDADE DO NÚCLEO DE REATORES NUCLEARES

A condição de criticalidade em um reator nu-

clear representa um delicado balanço entre dois processos dî

nâmicos: a taxa de criação de neutrons e a taxa de sua de£

truição. Ele tornar-se-ã supercrítico ou subcrítico se

suas propriedades forem alteradas de modo que seu fator de mui

tiplicação (razão entre o número de fissões em uma geração e

o número de fissões na geração imediatamente anterior) se

torne diferente da unidade. Qualquer desvio dessa conduta re

sulta em uma dependência da população de neutrons no tempo

e, portanto, da potência do reator. Isso pode ocorrer por vá

rias razões. Pode-se, por exemplo, desejar variar o nível de

potência do reator mediante alteração do fator de multiplica

ção via ajuste de barras de controle ou poden ocorrer mudanças

na multiplicação devido à depletação do combustível. Tais mu

danças podem suceder de modo mais dramático em situações de

acidentes imprevistas, tais como a ejeção acidental de uma

barra de controle.

A reatividade (relação entre o excesso de nêu

trons, diferença entre o número de neutrons produzidos e o
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número de neutrons absorvidos, e os neutrons produzidos) em

um reator nuclear moderado a água varia com a alteração do

nível de potência e na temperatura de operação. A acumula

ção de venenos nucleares (xenônio-135 e samário-119)gerados

durante as fissões causa uma diminuição na reatividade. A

carga nos conjuntos de combustível deve, no início de um ei

cio do reator, possuir um excesso de reatividade controlado,

a fim de compensar a depletação do combustível, a formação

dos venenos produtos de fissões e a redução na reatividade

devido a mudanças na temperatura do combustível, do modera

dor e de outros constituintes do núcleo. Para compensar es

se excesso ê necessário introduzir no núcleo uma reativida-

de que se possa controlar como se deseje. Esse controle po

de ser usado para compensar o excesso de reatividade neces-

sário ã operação a longo termo do reator e também para ajus

tar o nível de potência do reator.

2.2-0 CONTROLE DA REATIVIDADE

Há três métodos extensivamente usados para

controle em reatores de potência atuais: barras de controle

móveis, veneno queimãvel fixo dentro do combustível e vene-

no solúvel dissolvido no circuito primário.

Dentre os três tipos de controle mencionados

somente as barras de controle móveis são capazes de pre

encher oe requisitos de tempo para todos os efeitos da rea-

tividade tais como defeito de temperatura, de potência, en

venenamento via xenõnio e samário, depletação, nivelamento

de potência e parada rápida. Tais barras são compostas por

material fortemente absorvedor de neutrons. Várias ligas de
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cádmio, índio e prata, ou aço contendo boro têm sido usados

em alguns reatores. Barras de controle assim constituídastêm

sido usadas em reatores a água pressurizada, em reatores a

água fervente e naqueles refrigerados a gâs a alta temperatu

ra; essas barras também ter sido propostas para reatores rá

pidos.

Apesar de ser o único dos tipos de controle

referidos capaz de atender os requisitos de tempo, um contro

le completamente realizado por essas barras apresenta várias

desvantagens tais como as dificuldades mecânicas associadas

com a colocação do material absorvedor de neutrons em quanti

dade suficiente para alterar o fator de multiplicação por 20

ou 30% em reatores a água pressurizada. Esse controle em rea

tores térmicos é aproximadamente proporcional à razão entre

a área de superfície das barras de controle e o volume do

reator. Valores elevados para essa razão resultam em menor

espaçamento entre as barras de controle, em menores conjun

tos de combustível e em maior número de mecanismos de dire

ção para as barras. Todos esses fatores aumentam a complexi-

dade mecânica e o custo do núcleo. As barras também causam

bruscas variaçãoes nos "flux peaking factors" e na densidade

de potência local em elementos combustíveis adjacentes a po-

sições de controle, que podem produzir interações mecânicas

combustível-encamisamento sob algumas condições. A inserção

ou a remoção de barras de controle alteram a potência bruta

do reator, e essas mudanças podem causar uma redução na mar

gem de segurança da operação. Por outro lado, a introdução

de absorvedores sólidos no núcleo acarreta um coeficiente de

temperatura do moderador mais negativo. Portanto, em muitos

reatores, a utilização dos dois outros processos de controle,
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além das barras, I desejável.

A fim de reduzir o número de barras de contro

le ê comum colocar-se um veneno queimãvel dito fixo em lo-

cais selecionados do núcleo. Esse veneno é um material que

possui elevada secção de choque para absorção, que se conver

te em um material de baixa secção de choque de absorção como

resultado da absorção de neutrons. Vários materiais têm sido

usados como venenos queimãveis. Os reatores a água fervente

recentes utilizam gadolinia (Gd20,) misturada a U02 em algu

mas barras de combustível em cada conjunto. Como ocupa posi-

ção fixa no núcleo, esse tipo de controle sõ pode ser usado

para compensar a componente da depletação da reatividade. Em

bora seja usado tão somente com esse propósito lhe são ine-

rentes várias vantagens: reduz o custo do reator, reduzindo

o número de barras de controle; não resulta em rápidas mud an

ças locais na densidade de potência, desde que a depletação

do material absorvedor se processa muito lentamente; sua co

locação pode ser coordenada com a das barras de combustível

para evitar problemas de potência indesejáveis que acompanham

sua depletação; e, em reatores que utilizam veneno solúvel

dissolvido no refrigerante do primário, diminui a concentra-

rão do absorvedor necessária. 0 uso adequado desse controle

pode aperfeiçoar as distribuição de potência nos casos em

que há grande diferença na multiplicação de neutrons entre

conjuntos de combustível há algum tempo retidos no núcleo e

conjuntos colocados mais recentemente. Contudo, sua deple

tação incompleta usualmente produz um resíduo de veneno no

fim de cada ciclo.

0 possível uso de venenos nucleares dissolvi-

dos no refrigerante para controle do reator tem sido conside
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rado desde as primeiras pesquisas em torno da utilização da

energia nuclear para geração de potência. Breden e Aber ( 3 )

. Breden et alli CO sumariaram o trabalho de investigação a

'•áse respeito realizado no U.S. Atomic Energy Commission's

Argonne National Laboratory entre 19f9 e 195H. Shapiro et ai

(33) e Shapiro (32) relataram o trabalho levado a cabo no

USAEC's Bettis Atomic Power Laboratory no período 1953-1955

em conexão com o projeto do Shippingport Atomic Power Reactor.

0 trabalho citado realiza uma revisão sistemática dos meios

de empregar venenos, estabelece critérios, avalia o poten

ciai desses materiais e testa preliminarmente venenos especí

ficos sob as condições de operações oferecidas.

Por uma variedade de razões o desenvolvimen-

to desse tipo de controle foi retardado até 1960, quando tor

aou-se o objetivo do Large Closed-Cycle Water Reactor Research

e do Development Program empreendido pela Westinghouse para

a Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos. 0 desenvol

vimento desse programa estava relacionado coir, a avaliação de

talhada dos problemas de utilização de veneno solúvel e a de

monstração de seu desempenho satisfatório em usinas em opera

ção. Nele foi observado o efeito do pH na reatividade do re

frigerante por causa de sua relação potencial com a seguran-

ça dos reatores a água pressurizada. Quando se usa ácido bó

rico puro como veneno solúvel há apenas uma leve redução no

pH quando a concentração aumenta de 100 para 1000 ppm de bo

ro.

Esse último tipo de controle não pode ser usa

do sozinho para controlar um reator desde que o processo da

variação na concentração do absorvedor, embora realizado re

mota e automaticamente sob comando do operador do reator,não
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responde tão rapidamente quanto as barras de controle a re

quisitos de controle súbitos. A mudança na concentração de

um veneno dissolvido no refrigerante é um processo inerente

mente lento. A máxima taxa de variação da reatividade para

um sistema de controle químico é de aproximadamente

3.10"5Ao/seg (10). Tal tipo de controle é, portanto, utili-

zado em conjunção com as barras de controle e suplementar -

mente a elas. Quando essas duas espécies de mecanismos de

controle estão presentes em um reator, as barras de controle

controlam a reatividade no caso de parada rápida e compen -

sam as mudanças na reatividade devido a variações de tempe-

ratura que acompanham as modificações na potência; o veneno

solúvel é usado para manter o reator crítico durante os

transientes do xenônio e para compensar a depletação do com

bustível e a formação dos produtos de fissão durante a vida

do núcleo.

0 uso de veneno solúvel reduz o número de

barras de controle substancialmente em um reator. Como e£

sas barras e seus mecanismos são caros, isso resulta em eco

nomia essencial. Além disso, como o veneno solúvel é distri

buído quase uniformemente no núcleo do reator, as mudanças

na reatividade do sistema resultantes das variações na con

centração desse veneno podem ser realizadas sem perturbar a

distribuição de potência no núcleo.

0 controle através de veneno solúvel apresen

ta algumas desvantagens. Desde que a taxa na qual se pode

injetar ou retirar quantidades apreciáveis do veneno no re

frigerante é bastante pequena, a razão da inserção da reati

vidade também é correspondentemente pequena, sendo esse con

trole utilizado apenas para compensar mudanças na reativida
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de relativamente lentas, tais como aquelas causadas pela

queima do combustível, pelo envenenamento por produtos de

fissão e pela mudança de temperatura no moderador.

Esse tipo de controle pode afetar o coeficien

te de vazios no moderador. Em reatores a água leve esse coe-

ficiente é comumente bastante negativo, já que um decréscimo

na densidade do refrigerante permite uma redução na modera

ção e consequentemente na reatividade do reator. Contudo, se

um veneno solúvel está presente, a diminuição na densidade

do refrigerante permitirá uma queda na concentração do veneno-

um efeito positivo em termos de reatividade. 0 interesse por um

coeficiente negativo de vazios freqüentemente limita a quan-

tidade de veneno permitida. A figura 2.2.1 mostra esse efeito

para um núcleo de um reator a água pressurizada moderno.

Desde que a densidade da água diminui com um

aumento na temperatura, a densidade do veneno solúvel também

diminuirá. Isso dá origem a um componente positivo do coefi-

ciente de temperatura do moderador diretamente proporcional

à concentração do veneno, o que é uma possível limitação do

uso de venenos solúveis em reatores a água leve.

Ha outras possíveis desvantagens, como a in

teração de modo desfavorável do veneno solúvel com o xenônio

e o samário no fim da vida do núcleo do reator; a acumulação

de boro no núcleo como depósito que não introduz a possibili

dade de súbitas mudanças inaceitáveis na reatividade, e a

corrosão ô conseqüente contaminação. Quando o veneno solúvel

utilizado é o ácido borico o aumento na liberação dos produ

tos de corrosão do núcleo, com subsequente contaminação da

usina, não e significativo. Apesar das várias desvantagens ,

as vantagens de um tal controle tornam-no uma alternativa
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muito atraente naqueles reatores em que ele pode ser utiliza

do.

2.3 - INSERÇÃO E REMOÇÃO DE VENENO SOLÚVEL

A inserção ou remoção desse material de con

trole requer um sistema que possa injetar água pura (para

aumentar a reatividade) ou solução concentrada de absorvedor

de neutrons, para reduzir a reatividade, como se vi na figu-

ra 2.3.1, em algum ponto do circuito primário.

Para que o volume do sistema se mantenha é

preciso que haja remoção de igual quantidade de refrigerante

do primário por outro ponto. 0 refrigerante removido é pro

cessado com a finalidade de reconcentrar a solução de veneno

para reinjeção ou I enviado a um deposito de rejeitos para re

processamento e remoção. 0 sistema de fluído usado para adi-

cionar ou remover veneno solúvel é" o sistema de controle quí

mico e de volume. Ele também adiciona e remove refrigerante'

do primário para compensar a expansão e a contração desse li

quido e fornece um curso de circulação limpo para reduzir a

corrosão e a concentração dos produtos de fissão.

Seja um sistema fluído com um volume total V

no qual a concentração de veneno solúvel é C . Para aumentar

a concentração adiciona-se uma solução mais concentrada, de

concentração C-, ao sistema numa vazão W, determinada pela

capacidade das bombas. Ao mesmo tempo deve-se remover fluído

com concentração C do sistema para manter o seu volume. A

equação diferencial que descreve o comportamento da concen

tração no tempo pode ser escrita
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U

dt f P V

Uma redução na concentração ê obtida adicio -

nando-se ãgua pura em vez de solução mais concentrada. Nesse

caso C_ = 0 e a equação torna-se:

dt P V

Nessas duas equações observa-se que a taxa

de mudança da concentração no tempo é proporcional à concen-

tração.

Se a adição ou a remoção de veneno não aite

ram significativamente a distribuição espacial de potência

ou o espectro de neutrons, o que é verdade para pequenas va

riacões, então a mudança na multiplicação do reator é linear

com a concentração do veneno:

K = K + K'Co p

onde K é o valor do boro para reatividade.

Diferenciando-se essa última equação em rela-

ção ao tempo, tem-se:

dt dt

* k (c. - c ) af
 P v

Como Jc S muito próximo da unidade,
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Í£ . k'(cf - c ) 2
dt f P v

onde a taxa da mudança da reatividade é proporcional à con

centração do veneno. Sn reatores nos quais a componente da

depletação do excesso da reactividade é compensada mediante

veneno solúvel, a concentração desse veneno ê maior perto

do começo de um ciclo e mais baixa no fim. Logo,* é mais difí

cil compensar reduções na reatividade do núcleo no fim do

ciclo de operação com eese controle, pois então a concentra

ção do veneno assume seu menor valor.

2.4 - 0 USO DO BORO NO CONTROLE DA REATIVIDADE

0 carbeto de toro, BuC, é um material de

muita importância na confecção de barras de controle; ele

pode ser disposto em pastilhas dentro dos tubos de aço ino-

xidável. Apesar do problema associado com o uso do boro pa

ra controle de reatores â água pressurizada, devido à libe-

ração do gás hélio que pode causar craqueamento ou dilata

ção do encamisamento, barras de controle contendo boro têm

sido provavelmente mais utilizadas do que quaisquer outros

tipos de barras de controle, sendo seu encamisamento proje

tado para acomodar o hélio formado e também para suportar a

corrosão potencial causada pelos óxidos de lítio.

Boro em várias formas é também freqüentemen-

te usado como veneno queimável fixo, inclusive vidro Pyrex,

que contém oxido de boro (B20a).

Os reatores i água pressurizada podem ser

controlados por um meio impraticável em outros tipos de rea
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tores: através de venenos solúveis, caracterizados por alta

secção de absorção para neutrons.

Ha duas condições necessárias a um composto

químico para que ele seja considerado adequado como veneno

solúvel: sua solubilidade e sua secção de choque de absor -

ção devem ser tais que forneçam as características espera-

das de absorção no refrigerante, e o composto deve ser quí-

mica e fisicamente estável em todas as condições de aplica-

ção. A primeira dessas condições é facilmente encontrada em

muitos elementos. A segunda delas I decisiva. Entre os ele

mentos boro, cádmio, gadolínio, samário e eurõpio o único

a apresentar a estabilidade requerida foi o boro como ácido

bõrico, cuja solubilidade é de 63,5 g/l na temperatura am

biente e de 267 g/l a 100°C, embora o sulfato de cãdmio ,

CdSO , tenha silo usado em alguns sistemas (20)• 0 ácido

bórico mostrou-se estável em todas as condições de operação

de reatores refrigerados e moderados a água leve e, portan

to, é freqüentemente dissolvido no refrigerante de reatores

a água pressurizada a concentrações de aproximadamente

2000 ppm. 0 pentaborato de sódio (Naj2 B10 0 1 6 10H20 )é tam

bem utilizado como veneno solúvel por causa de sua solubilida-

de e compatibilidade cem os materiais. Os outros materiais citados apa

rentemente só podem ser estabilizados em soluções ácidas incom

patíveis com os materiais do núcleo e do sistema.

Alguns reatores de potência nos quais se

tem utilizado venenos solúveis são BORAX-II, BORAX-III, Rea

tor a Água Fervente Esperimental (EBWR), e Yankee (20).Além

de servir como dispositivo de controle, o ácido bõrico é

freqüentemente utilizado como uma ferramenta experimental

em pesquisas a potência zero.
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2.5 - A MONITORAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE BORO

O principal controle da reatividade do núcleo

de um PWR durante o ciclo de operação é realizado através da

variação do teor de boro em solução. 0 composto ácido bórico

é dissolvido no moderador refrigerante em uma concentração ,

no início do ciclo, de cerca de 1S00 partes por milhão, ppm

(ug de boro por g de H2O). Durante o ciclo essa concentração

é reduzida por ajuste externo, até que o teor de boro torna-

se nulo no fim da operação.

Para medida da concentração de boro retira-se

uma amostra de água borada do circuito primário. Essa amo£

tra é então depressurizada e resfriada. Em alguns reatores

PWR uma análise química do teor de boro na amostra é feita

pela neutralização do ácido bórico por um produto básico em

uma quantidade conhecida. Em outras utiliza-se, na operação

de rotina, um borõmetro baseado na taxa de absorção de um

«• 2H1

feixe de neutrons emitido por uma fonte de Am/Be. A absor

ção de neutrons é determinada pela detecção da transmissão

de neutrons através da amostra. Um sistema de medida da con

centração de boro em reator (2*0 que se baseia na atenuação

do fluxo de neutrons ao atravessar uma solução borada empre-

ga uma unidade de medida da amostra que contém uma fonte de

neutrons e um detector de neutrons. Uma tubulação mantém o

fluxo da amostra entre a fonte e o detector, como se vê na

figura 2.5.1. A absorção de neutrons pelo boro na amostra re

duz o número de neutrons que entram em contacto com o detec-

tor por unidade de tempo. Portanto, o tempo necessário para

que se obtenha um número fixo desses contactos é variável e

depende da concentração de boro na solução. Um circuito ele

trônico recebe um sinal amplificado da unidade de medida e o
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converte para concentração de boro em ppm. Esse sistema for-

nece monitoração contínua, de modo que podem ser realizados

ajustes rápidos na concentração de boro.

Quando o reator se encontra nas condições HZP

(Hot Zero Power) e se deseja conhecer a concentração de boro

critica para uma dada configuração de barras de controle ,

três medidas da concentração de boro separadas por 10 minutos

devem apresentar uma concordância entre os valores extremos

menor ou igual a 5 ppm (18). A vantagem do método usado do

borômetro é aquela de se poder medir a concentração do isóto

po boro-10 por meio da reação B(n,a) Li. Tal medida apre

senta vantagem significativa em comparação com a medida da

concentração do elemento boro, devido ao "burn-up" do boro-

10 durante a operação do reator.

Na pesquisa de um sistema de custo menos eleva-

do que forneça as mesmas condições de analise do borômetro ,

este trabalho otimiza um método semelhante ao do borômetro

quanto ã natureza do processo e aos parâmetros da análise.Ne

le o sistema de detecção é completamente modificado pela tec

nica da ativação indireta, que leva a detecção da radiação

gama. Portanto, este trabalho pretende proporcionar uma al-

ternativa aos métodos de controle de boro em reatores a água

pressurizada.



CAPITULO III
O MÉTODO

3,1 - A ANALISE POR ATIVAÇÃO INDIRETA

A possibilidade da utilização do método de aná

lise por ativação indireta foi investigada por Selecki e

Nowakowska (31) em 1969, com o objetivo de determinar boro

em compostos orgânicos sólidos e em materiais biológicos. 0

princípio de sua determinação consiste em irradiar um siste-

ma do tipo "sandwich" de um elemento facilmente ativável,nes

se caso índio em forma de placa metálica, colocado entre

duas capas da substância a ser analisada, o boro, de maneira

que se estabelece uma relação logarítmica entre a atividade

de saturação da placa de índio e a quantidade de boro nas

capas. Esse tipo de análise é simples e pode ser aplicado

quando não e necessário grande precisão. Ele possui a vanta-

gem de evitar a separação do boro de seu composto é é apenas

dificultada pela, se houver, presença de cloro no composto ,

desde que a sua secção de choque para neutrons térmicos é

considerável. Boro e cãdmio foram determinados em amostras

sólidas, por Hende e Rose (15), em 1976, pelo método da ati-

vação indireta, tendo sido utilizado vanádio metálico em vez

de índio*
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Em 1980, Sales e Dantas (30) propuseram uma i

novação analítica: determinar boro em soluções aquosas pelo

método da ativação indireta..Foi usada uma fonte de neutrons

"xAm/Be de baixa fluência e vanádio metálico como monitor

de fluxo. Seu método é de boa precisão e pode ser aplicado '

na faixa de concentrações de boro de 10 a 1000 ppm. Em sua

tese de Mestrado (29) Sales sugere que se utilize uma fonte

de neutrons de maior fluência para que se aumente a sensibi-

lidade do método. Tal método relaciona o teor de boro na so

lução aquosa à atividade do monitor de fluxo quando irradia

do nessa solução.

Imagine-se que certa quantidade de água desti-

lada se encontra em um recipiente e que em seu interior se

dispõe um monitor de fluxo, neste caso uma peça de vanádio

metálico. Quando se submete este arranjo ã irradiação utili-

zando uma fonte de neutrons do tipo 2%1 Am/Be, que fornece um

fluxo de neutrons polienergético, o fluxo para dada -energia

que chega ao monitor resulta da soma das seguintes contribui

ções: parcela do fluxo inicial daquela energia que não foi

absorvido no meio, parcela do fluxo inicial daquela energia

que não sofreu espalhamento no meio e parcelas de fluxos de

energias mais elevadas que, por reações de espalhamento, che

garam ao monitor dentro da faixa de energia considerada. Uma

composição semelhante deve ser levada em conta quando o meio

é uma solução aquosa de boro.

Devido ã complexidade do modelo matemático a

ser empregado na análise teórica do fenômeno tal abordagem

será aqui omitida. Os dados são, assim, tratados fenomenolo

gicamente, e a equação de calibração utilizada é obtida atra

vés do ajustamento dos dados a uma função simples mais apro-
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priada, não significando, entretanto, ser essa função a que

teoricamente se aplicaria ao caso.

Assim, a equação utilizada neste trabalho, que

também foi usada com sucesso por Sales (29), é da forma

Ln A = Ln Ao - b.W,

onde Ao é a atividade do monitor de fluxo quando irradiado

em água destilada, A é a atividade do mesmo monitor quando

irradiado em solução de boro cuja concentração é V e b é um

coeficiente de atenuação para neutrons. Tal equação se apli

ca teoricamente quando se utiliza um fluxo de neutrons mono-

energético ou quando se usa um fluxo de neutrons térmicos,em

bora esses neutrons apresentem uma distribuição contínua de

energias.

3.2 - 0 MONITOR DE FLUXO

Para escolha do monitor de fluxo devem ser con

siderados os seguintes fatores:

- Sua secção de choque de absorção deve ser elevada;

- Ele deve produzir mediante irradiação um radionuclídeo de

meia-vida curta;

- Sua forma deve ser tal que se obtenha boa reprodutibilida-

de nas medições;

- 0 monitor deve ser estável na faixa de temperatura na qual

será utilizado;

- A radiação do monitor ativado deve ser facilmente detecta

vel;
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- O monitor deve ser in solúvel em água e em ácido bórico.

Neste trabalho foi utilizado como monitor de

fluxo o vanádio metálico. A percentagem isotõpioa do vanádio

é de 99,75% para o isõtopo vanádio-51 e de 0,25% para o vaná

dio-50. Quando o vanádio-51 é atingido por niutrons ocorre a

reação 51V(n,'y)s "V, e a meia-vida do radionuclideo formado é

de 3,75 minutos.

0 vanãdio é um material insolúvel em água quen

te e fria e em alcalis aquosos tais como hidróxidos de sódio,

NaOH, e de potássio, KOH. Ele é solúvel em ácido sulfúrico ,

HaSOt, e em HNOj. Esse monitor apresentou-se estável na faji

xa de temperatura utilizada e a sua forma favorece a reprodu

tibilidade nas medições.

Este material apresenta um comportamento

na região térmica. Sua secção de choque microscópica de ab

sorção para neutrons térmicos é de 4,9 barns. As figuras

3.2.1.a, 3.2.1.b e 3.2.1.C apresentam as curvas das secções

de choque do vanádio em três faixas de energia, respectiva -

mente: 10"" a 1 eV, 1 a 10* eV e 10" a 10» eV. A radiação pro

veniente do vanádio é facilmente detectável em detectores a

cintilador sólido, tais como os de iodeto de sódio ativado

com tálio, NaKTl).



CAPITULO IV
DESCRIÇÃO DOS ARRANJOS E DADOS OBTIDOS

i».O - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O método da análise por ativação indireta foi i

nicialmente proposto para amostras sólidas e materiais biolõ

gicos. A viabilidade do uso desse método em soluções aquosas

foi demonstrado por Sales e Dantas (30).

Para que tal método pudesse ser aplicado como

um método alternativo para determinação do teor de boro no cir

cuito primário de um PWR, seria necessário que ele preenchesse

alguns requisitos (30). 0 objetivo deste trabalho, portanto,

é satisfazer as condições requeridas para utilização do referi

do método na determinação mencionada. Tais condições foram

propostas a partir de um trabalho anterior (30) e são as se-

guintes:

A - Redução do tempo de análise por um fator de 2 ou 3, isto

é, o tempo de análise deverá ser de, no máximo, 10 minutos

. e 30 segundos, desde que o tempo de análise anteriormente*

considerado foi de 21 minutos;

B - Sensibilidade melhor por um fator de 10, ou seja, a sensi-

bilidade deverá ser suficiente para que se possa destin-
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guir 5 ppm de boro, pois que no trabalho anterior se havia

distinguido 100 ppm e 50 ppm, embora essa última tenha si

do atingida com baixa reprodutibilidade;

C - Precisão melhor que 2%, o que significa que o máximo coe

ficiente de variação encontrado deverá ser inferior a 2%;

D - Projeto de um sistema contínuo para irradiação e contagem.

Como não foi possível utilizar uma fonte de

maior fluência como foi sugerido foi necessário, para atingir

o referido objetivo, realizar vários testes, inclusive para o

timizar as condições de irradiação, as condições de contagem,

e maximizar a diferença Ao-A. Com esse intuito foram confeccio

nados cinco arranjos, a saber:

- Os dois arranjos de laboratório, descritos em 4.1.1 e em

- Os dois ax*ranjos manuais, descritos em 4.2

- 0 arranjo automático, descrito em 1.3

4.1 - 0 ARRANJO OE LABORATÓRIO

- PRELIMINARES

Na fase inicial de laboratório foi realizada a

reprodução da curva obtida por Sales (29) trabalhando com a

equação

Ln A = Ln Ao - bW
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Nesta fase foram observadas as mesmas condições

estabelecidas por Sales: mesmo sistema de irradiação, mesmo mo-

nitor de fluxo e igual faixa de concentrações.

0 objetivo foi fixar essas condições como ponto

de partida onde se introduzirão as modificações necessárias pa

ra se atingir as jã citadas condições requeridas para uso do

método da análise por ativação indireta na determinação do

teor de boro no circuito primário de um reator a água pressuri

zada.

Assim, foram obtidos dados para a reprodução da

curva traçada por Sales, a partir dos quais se obteve, median-

te regressão linear, a equação

Lr A = 11,836831 - 3 ,317000.10~\í

cujo coeficiente angular I idêntico ao por ela obtido.

4.1.2 - OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO

.2.A - 0 SISTEMA DE IRRADIAÇÃO

Nesta fase de laboratório o sistema de irradia-

ção era formado pelos seguintes componentes:

a - Água como moderador e refletor;

241b - Duas fontes de neutrons Am/Be;

c - Guia de PVC para as fontes de neutrons "b"j
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d - Cápsula de irradiação;

e - Guia de acrílico para a cápsula "d".

A água mencionada em na n era contida em um to-

nei de plástico. As fontes de neutrons referidas em "b" são

de 2 Ci cada. Elas foram fabricadas pela Nuclear Materials and

Equipment Corporation e suas fluências são da ordem de 5.10

neutrons/s (3% de erro). Suas formas são cilíndricas e suas di

mensões a partir do modelo são de 2 cm de diâmetro e 3,7 cm de

altura. 0 material usado em seu encapsulamento é o PVC. A cáp-

sula "d" foi confeccionada em acrílico porque esse material a

presenta um comportamento mais semelhante ao da água, sendo me

nos absorvedor que o material substituído, o PVC: devido a pre

sença do cloro o PVC absorve neutrons por meio de reações de

captura.

A cápsula citada foi projetada de modo que fos-

se possível deslocar o monitor de fluxo em seu interior, afas-

tando-o ao aproximando-o das fontes de neutrons. Tais fontes

foram dispostas no interior do guia "c", de modo que uma delas

encontrava-se sobre a outra.

A figura 4.1.2 apresenta uma perspectiva do si£

tema de irradiação. As figuras 4.1.3a, 4.1.3b e 4.1.3c mostram

vistas do guia da cápsula anexo ao guia da fonte. Na figura

4.1.3b pode ser observado em detalhe o posicionamento das fon

tes de neutrons. As figuras 4.1.4a e 4.1.4b apresentam vistas

das cápsula de irradiação.
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H.1.2.B - O SISTEMA DE DETECÇÃO E CONTAGEM

A radiação gama emitida no decaimento do vaná-

dio foi detectada utilizando-se um cintilador sólido Nal(Tl) .

Este detector foi acoplado ao sistema eletrônico composto de

pré-amplificador, amplificador, discriminador e contador de

pulsos. Os dados foram obtidos medindo-se o espectro integral

da referida radiação.

1.1.2.C - 0 MONITOR DE FLUXO

Inicialmente foi usado como monitor de fluxo um

bastão de vanádio metálico de 10 cm de altura e de 0,6 cm de

espessura, cuja massa era de aproximadamente 17 g. Tal monitor

foi denominado Monitor 1.

Na fase final da etapa de laboratório foi usado

como monitor de fluxo uma peça de vanãdio formada por quatro

pequenos bastões de vanádio alinhados e encerrados em acrílico.

Cada um desses bastões possuía 5 cm de altura, e a massa dos

quatro juntos era de aproximadamente 34 g. Com esse último mo

nitor foram obtidas taxas de contagem mais elevadas que aquelas

atingidas quando se utilizava o Monitor 1, pois que sua secção

de choque macroscópica ê o dobro da desse monitor. Além disso,

quando se usa esse monitor, dito Monitor 2, é possível reunir

maior número de átomos do material a ser ativado (vanádio) na

região em que o fluxo de neutrons i máximo. Ademais, a forma

desse monitor, que pode ser visto na figura t.1.5, possibilita

uma melhor geometria de contagem. A figura 1.1.6 apresenta a

vista lateral desse monitor no interior da cápsula de irradia
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çao.

4.1.3 - DADOS OBTIDOS COM 0 ARRANJO DE LABORATÓRIO

Com o objetivo de otimizar as condições de irra

diação foram realizados:

- A substituição do material da cápsula de irradiação, confor-

me 4.1.2.A.

- Testes para o estudo do melhor posicionamento da cápsula,sen

do a mesma colocada de modo que no centro do monitor dispo£

to em seu interior fosse induzida durante a irradiação a

maior atividade.

- Teste para o estudo do posicionamento do monitor de fluxo no

interior da cápsula, tendo sido monitorada a região na verti,

cal com relação as fontes de neutrons para a qual se induz

no monitor de fluxo maior atividade. Para tanto, foi utiliza^

do um conjunto constituído por quatro recipientes cilíndri

cos de plástico contendo cada um deles 0,3 g de vanãdio em

pó. Tal conjunto foi submetido d irradiação situando-se na

região que se encontra entre as duas fontes. Em seguida cada

um dos recipientes foi levado ao detector individualmente e

sucessivamente, obtendo-se as taxas de contagem referentes a

cada uma delas, as quais se impôs as correções apropriadas

de acordo com a equação:

onde n caracteriza o recipiente envolvido, como se vê na tabe
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la 4.1.1, que permitiu identificar a região com relação a ver-

tical na qual se induz a máxima atividade.

- Teste para o estudo da região com relação ã horizontal na

qual a contribuição da atenuação no boro para a atenuação to

tal atinge o maior valor, onde a diferença Ao-A é máxima.Nes

sa experiência foi usado como monitor de fluxo o bastão de

vanádio citado em 4.1.2C que foi irradiado sucessivamente em

água destilada e em 100 ppm de boro em cada uma das posições

a ser analisada, ãs quais correspondem as espessuras das ca

madas de boro associadas. Os dados obtidos nessa monitoração

se encontram na tabela 4.1.2.

Cada dado apresentado é uma média entre três re

sultados, sendo o máximo coeficiente de variação encontrado i

gual a 1,735 %. Esse procedimento possibilitou a identificação

da região em torno da espessura da camada de boro de 2,70 cm co

mo aquela em que a diferença Ao-A ê mais favorecida. Nessa re

gião é maior a probabilidade de se distinguir entre concentra

ções de boro próximas, tais como 5 e 10 ppm, desde que o esco-

re t do teste t de Student é diretamente proporcional a essa

diferença.

Assim os monitores a partir de então utilizados

foram irradiados de modo que o seu centro coincidisse com a

intersecção (vertical/horizontal) resultante da otimização já

descrita. Considerando-se os tempos de irradiação tj. igual a

10 minutos, de transporte tt igual a 1 minuto e de contagem tc

igual a 10 minutos, para soluções de 10, 50 e 100 ppm de boro

obtidas, como todas as demais,através de uma solução padrão

de boro de MERCK de concentração 5000 í 0,005 g B/l (H-BO, em
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água), foram obtidos os dados relacionados na tabela 4.1.3,aos

quais se associa a equação de regressão abaixo, tendo se atin-

gido a sensibilidade necessária â distinção de 10 ppm e a pre-

cisão de 1,5%:

Ln A = 12,707100 - 7,478900.10~\f

cujo coeficiente de correlação R é igual a 0,997. 0 gráfico

referente a esses dados pode ser visto na figura 4.1.1.

- Redução no tempo de irradiação. Nessa etapa foi usado como

monitor de fluxo o Monitor 2. 0 tempo de irradiação t̂  foi

reduzido para quatro minutos, enquanto os demais foram manti

dos, obtendo-se os dados relacionados na tabela 4.1.4, aos

quais corresponde a equação de regressão.

Ln A : 12,808800 - 5,545400.10~\í

para a qual o coeficiente de correlação R assume o valor

0,997. 0 gráfico obtido a partir desses dados pode ser visto

na figura 4.1.2.

Considerando-se or tempos mencionados por ülti

mo foram obtidos dados para realização de um teste com a fina-

lidade de verificar se seria possível distinguir estatística -

mente entre 5 e 10 ppm de boro. Para tanto o Monitor 2 foi sub

metido a irradiações por três vezes em cada uma dessas concen-

trações. A partir desses dados, com base no teste bilateral a

um nível de eignificância de 0,01 pode-se afirmar que há uma

diferença significativa entre as duas concentrações para qua-

tro graus de liberdade, pois t se acha fora de faixa -4,60 a
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1,60, que corresponde ao nível de significância especificado

para os graus de liberdade mencionados, conforme pode ser vis-

to na tabela 4.1.5.

Então, com o objetivo de otimizar as condições

de contagem foi também reduzido o tempo de contagem para qua

tro minutos e foram realizadas novas irradiações com o mesmo

monitor. Os dados obtidos estão listados na tabela 4.1.6, aos

quais se refere a equação.

Ln A = 12,305758 - 2,923000.10~**W

cujo coeficiente de correlação R é igual a 0,997, para os

quais se traçou o grafico da figura 4.1.3. Esses dados foram

obtidos para que se estudasse a linearidade da curva de cali-

bração no intervalo de concentrações usado em PWRs. Como tal

linearidade foi constatada, o que pode ser observado na figura

4.1.3, concluiu-se que este mitodo pode ser utilizado na deter

minação do teor de boro nesses reatores, pelo menos no que diz

respeito a faixa de concentrações

Foi ainda realizado um teste para verificar se

haveria uma outra forma para o monitor de fluxo que fornecesse

uma taxa de contagem mais elevada. Nessa investigação foram u

sados oito pequenos recipientes cilíndricos, de plástico, con

tendo cada um 0,4g de vanãdio em pó. Esses recipientes foram

colados em placas de acrílico assumindo as formas que são vis

tas nas figuras 4.1.4a, 4.1.4b e 4.1.4c, sendo então chamados,

respectivamente, Monitor a, Monitor b e Monitor c. 0 monitor

c foi confeccionado com a intenção de reunir maior quantidade

de material ativável na região onde a atividade induzida é má
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xima, que foi identificada pela monitoração na vertical.preten

dendo agrupar ainda mais material ativável na mesma região, e

favorecer a condição de detecção e contagem, pois o detector é

de forma cilíndrica - face plana - foi confeccionado o monitor

a. Tais monitores foram submetidos a irradiações de modo que

o centro das peças coincidisse com a posição correspondente a

intersecção entre as posições vertical e horizontal determina-

das através de otimização já relatada. Os dados obtidos podem

ser vistos na tabela 4.1.7.

Através desses dados foi possível observar que

a forma do monitor que fornece maior número de contagens ê a

quela do Monitor a. Esse estudo veio a definir a forma ótima

do monitor como cilíndrica e determinou a construção dos moni-

tores 3,4 e do monitor definitivo. Mediante o estudo da atenua

ção do fluxo de neutrons observou-se que a espessura do moni-

tor 1 é conveniente ao monitor de fluxo definitivo, o que foi

comprovado quando se constatou que não ocorria variação impor-

tante entre os números de contagens obtidos quando aquele moni

tor era contado com a face que se voltava para as fontes, du

rante a irradiação, em contacto com o detector, e os obtidos

quando a face que se defrontava com o detector era a oposta à

primeira. Tal verificação veio a ser determinante na escolha

da massa do monitor definitivo.

Nessa altura a fase de laboratório foi concluí

da, tendo-se reduzido o tempo de análise para 9 minutos. Contu

do, a sensibilidade requerida não foi atingida devido, princi-

palmente, a problemas com a reprodutibilidade.

Em seguida, foi projetado um sistema contínuo

para irradiação e contagem. A idéia inicial foi construir um
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modelo manual para demonstrar a viabilidade de se realizar a

analise em sistema contínuo. Em tal modelo o monitor de fluxo

deveria ser irradiado livre do contacto com a solução de boro,

o que não ocorria no arranjo de laboratório.

4.2-0 ARRANJO MANUAL

Para demonstrar a viabilidade do emprego do mé-

todo de análise de boro em reatores nucleares ê necessário cons

truir um modelo experimental que possa determinar boro dentro

dos parâmetros obtidos em laboratório em processo contínuo e

automático. A idéia de partida foi construir um modelo manual

para demonstrar a viabilidade de realizar a análise em sistema

contínuo. Algumas modificações teriam que ser fundamentais ao

projeto do modelo: o monitor de fluxo deveria ser irradiado fo

ra da solução de boro (no arranjo de laboratório o monitor era

irradiado no interior da solução, o que seria inviável numa

simulação de irradiação com água do circuito primário de um

reator nuclear); no processo contínuo com tempos de irradiação

e contagem iguais o tempo de análise se reduziria â metade da

quele obtido na fase de laboratório. 0 projeto que levou em

consideração as idéias acima mencionadas dispõe de três compo

nentes principais: o sistema de irradiação, o sistema de tran£

porte e o sistema de contagem.

4.2.1.A - 0 SISTEMA DE IRRADIAÇÃO

0 sistema de irradiação do arranjo manual pode
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ser visto na figura 1.2.1. Ele é* formado pelo conjunto consti-

tuído pelos componentes relacionados a seguir:

f - Água como moderador,

g - Água como refletor,

h - Duas fontes de neutrons 2<l1 Am/Be,

i - Guia de PVC para as fontes de neutrons h,

j - Cápsula de irradiação,

k - Guia de acrílico para a cápsula j.

A ãgua referenciada em "f " e "g" se encontrava i

nicialmente contida em tanques de amianto e posteriormente, em

tanques de acrílico. As fontes de neutrons "hn são as mesmas

descritas no item 4.1.2a.

Inicialmente foi utilizada uma ünica cápsula

"j" para conter as soluções de boro. Ela se encontrava colada

ã parede interna do tanque no interior do qual se dispunham as

fontes de neutrons. Em seguida passaram a ser usadas duas cápsu

Ia "j", uma em cada um dos tanques que contêm "f" e "g".

4.2.1.B - 0 SISTEMA OE TRANSPORTE

0 sistema de transporte foi concebido inicial-

mente como uma roda de acrílico onde seriam colocados os monito

res de fluxo, de modo que, ao girar, tais monitores eram leva

dos do sistema de irradiação ao de contagem continuamente, fá.

cando os monitores completamente livres do contacto com a solu-

ção de boro, o que eqüivale a estar livre da atividade gama pre
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sente na água do circuito primário de um reator PWR. Tal siste

ma de transporte pode ser visto em conjunção com o sistema de

irradiação a ele associado, na figura 4.2.1. Com este sistema

nào foi possível coletar dados para análise de boro porque o

"background" foi sempre excessivamente elevado. Além da radia-

ção gama mais importante emitida pelas fontes de niutrons que

ê de 60 KeV, do 2>>xAm, existem radiações gama de energias e

levadas, como emissões gama de menor abundância no decaimento

do 2HlAm e o gama emitido pela reação 1H(n1y)
2H que é produzi,

da na água, cuja energia é de 2,2.10 eV. Tais radiações não

foram blindadas pelo castelo de chumbo do detector, o que ele

vou significativamente o "background". Para contornar este

obstáculo poder-se-ia usar uma blindagem mais eficiente para o

sistema de contagem ou afastar o detector. A segunda solução

foi escolhida por não se dispor então de uma tal blindagem. ££

sa opção impõe modificações profundas ao arranjo manual, como

se verá a seguir.

0 sistema de transporte resultante da escolha

acima relatada é composto por

1 - Fios presos,

m - Suporte para o monitor de fluxo,

n - Roldanas fixas.

como pode ser visualizado na figura H.2.2. Esse sistema de

transporte é mais leve, permite posições de irradiação e conta

gem mais reproduzlveis e resolve o problema do "background" ,

mas por outro lado torna o arranjo muito longo.

Neste sistema de transporte o monitor de fluxo

é ajustado a um suporte "m" preso a um fio de nylon "1". Tal
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sistema permite que o monitor de fluxo seja transportado da

posição de irradiação para a de contagem em 5 segundos.

4.2.l.C - 0 SISTEMA DE DETECÇÃO E CONTAGEM

0 sistema de detecção e contagem inicialmente u

sado foi o mesmo descrito em 4.1.2.b. Em seguida esse sistema

foi modificado, passando a ser constituído por duas linhas de

contagem com detectores Nal(Tl) colocados de modo que suas fa

ces, na posição vertical, estivessem bem próximas uma da ou-

tra. 0 suporte para a blindagem e a própria blindagem são en

tão comuns a ambos detectores, sendo a distância entre as duas

faces dos detectores igual ao espaço necessário a passagem do

monitor de fluxo para a posição de contagem. A colocação de

dois detectores tem a intenção de corrigir algum dado discre-

pant e fornecido por um dos detectores e de obter melhor efici-

ência de contagem.

4.2.1.D - OS MONITORES DE FLUXO

Como monitores de fluxo foram utilizados um

conjunto formado pelos quatro bastões de vanádio descritos em

4.1.2.C alinhados e colados em uma placa de acrílico, ao qual

se denominou Monitor 3, e outro formado por vários pedaços ei

líndricos de vanádio metálico obtidos mediante a divisão de

quatro bastões de 10 cm de altura em pedaços de 0,6 cm de altu

ra, ao qual se nomeou Monitor t, que pode ser visto nas figu-

ras t.2.3. Vistas no Monitor 3 podem ser observadas nas fjtgu-
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ras 4.2.11.

4.2.2 - DADOS OBTIDOS CON 0 ARRANJO MANUAL

Nesta fase inicialmente foram usados tanques de

amianto para conter a água mencionada em "f" e "g" de 4.2.1a ,

e uma única cápsula "j" para conter as soluções de boro, assim

como os monitores denominados Monitor 3 e Monitor 4 descritos

em 4.2.1.d, sendo obtidos os dados das tabelas 4.2.1 e 4.2.2 ,

relativas as equações:

Ln A = 12,567196 - 2,120000.10~\í, R = 0,990

L n A : 12,954942 - 2,0&'*000.10~lfW, R = 0,986

Nesta altura os tanques de amianto foram substi^

tuidos por tanques de acrílico, como foi mencionado em 4.2.1.a ,

e passou-se a usar duas cápsulas "j" para conter as soluções

de boro, como se vê na figura 4.2.2. Então foi estudada a posi

ção ótima das fontes de neutrons. Sendo essas fontes um conjun

to constituído por duas fontes 2>>1Am/Be, cada uma com encapsula

mento próprio e independente, foi possível realizar alguns es-

tudos de posicionamento. Além do conjunto onde as fontes estão

uma sobre a outra, como até então vinha sendo utilizado, foi

estudado o posicionamento lateral e aquele em que cada uma fon

te se encontra em um tanque, ficando o monitor de fluxo no

meio de uma disposição simétrica em relação a essas fontes,man

tendo-se sempre a mesma distância entre as fontes e o monitor*

Aqui também passaram a ser usados dois detectores e duas linhas
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de contagem, como foi relatado em 4.2.I.e. Os respectivos re

sultados obtidos para cada um dos detectores, assim como para

a soma dos resultados provenientes de ambos são apresentados

nas tabelas 4.2.3, 4.2.4 e 4.2.5.

Dessas tabelas pode-se apreender que o último

posicionamento possibilita que atividades mais elevadas sejam

induzidas nos monitores de fluxo, alem de diferenças maiores

entre números de contagens para dada diferença entre concentra

ções. Portanto, tal disposição passou a ser adotada a partir

de então no arranjo manual, obtendo-se os dados das tabelas

4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10 e 4.2.11, ãs quais corres -

pondem, respectivamente, as equações de regressão

Ln A s 12,687993 - 2,969000.10"^, R = 0,998,

Ln A = 13,054842 - 2,732000.10~**W, R = 0,999,

ã qual corresponde a figura 4.2.1.

Ln A s 11,669237 . 2,881000.lO'^W, R = 0,999,

Ln A = 12,112953 - 2,869000.IO"1***, R = 0,997,

Ln A = 12,996310 - 2,946000.lO'^W, R = 0,998,

Ln A = 13,384106 - 2,813000.10~\í, R = 0,999.

onde se verificou um aumento de sensibilidade com relação aos

dados obtidos quando se usava os tanques de amianto, o que po-

de ser verificado comparando-se os parâmetros angulares dos

últimos dados com aqueles.
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Neste ponto um dos detectores, o detector l

substituído por outro denominado Detector 3, cujo cristal é do

tipo 3Mx3", maior, portanto, obtendo-se os resultados listados

nas tabelas 4.2.12, 4.2.13, 4.2.14 e 4.2.15, às quais se asso

ciam, respectivamente, as seguintes equações de regressão:

Ln A = 13,032699 - 2,862000.1O~HW, R = 0,995,

Ln A = 13,445622 - 2,701000.1O~4W, R = 0,998,

ã qual corresponde a figura 4.2.3,

Ln A = 13,313365 - 2,777000.lO'Sf, R = 0,996,

Ln A = 13,737057 - 2,727000.10~\Í, R = 0,998,

ã qual se refere a figura 4.2.4.

Com esses jados ainda não se atingiu a sensibi-.

lidade desejada, devido ao problema de reprodutibilidade causa

do pela variação nas posições de irradiação e contagem.

Com a intenção de atender ao requisito de auto-

matização e de resolver o referido problema, foi construído o

arranjo automático, que ê constituído basicamente pelos mesmos

componentes do arranjo manual, tendo sido introduzidas modifi-

cações no sentido de tornar a transferência do monitor automá-

tica, e de fixar melhor as posições de irradiação e contagem.

Nesse arranjo a troca do monitor ainda é realizada .manualmen

te.
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4.3-0 ARRANJO AUTOMÁTICO

O arranjo automático baseia-se no arranjo ma-

nual já descrito. Ele foi idealizado de maneira que nele pudejs

sem ser reproduzidas com maior precisão as posições de irradia

ção e contagem e de modo que as transferências do monitor para

as posições de irradiação e contagem se realizassem sempre no

mesmo tempo, o que não se garantia no arranjo anterior, no

qual essas transferências eram feitas manualmente.

Esse arranjo é formado por cinco componentes

principais: o sistema de irradiação, o circuito de alimentação

das soluções, o sistema de transporte, o circuito eletrônico e

o sistema de contagem. 0 projeto deste modelo pode ser visto

na figura H.3.1.

4.3.1.A - 0 SISTEMA DE IRRADIAÇÃO

0 sistema de irradiação ê formado por:

o - Água como moderador,

p - Ãgua como refletor,

q - Uma fonte de neutrons 2"1Am/Be,

r - Câmara de irradiação,

t - Sistema de sustentação da fonte.

A água mencionada em "o" e "pw se encontra no

interior de tanques de acrílico já citados em 4.2.1.a. A fonte

"q" i uma das fontes de neutrons até então utilizadas. A câma-

ra de irradiação "r" ê um recipiente cilíndrico de acrílico,pa
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ra conter as soluções de boro, cujo diâmetro é de aproximada

mente 17 cm. Essa câmara é colada ã parede do tanque no inte

rior do qual se encontra a fonte de neutrons. A mudança das

soluções de boro na câmara é realizada com o auxílio de uma

bomba de sucção e descarga, como está descrito em 4.3.1.b. 0

sistema de sustentação da fonte, "t", permite que ela se deslo

que no interior da câmara "r", de maneira que é possível va-

riar a posição da fonte "q" em relação ao monitor de fluxo.

Durante todo o seu período de irradiação o moni

tor de fluxo se coloca em frente à fonte de neutrons em uma

posição que é fixada com um eletroimã. Essa posição se locali

za na parte externa â parede do tanque que contém a câmara de

irradiação. 0 sistema de irradiação pode ser visto na figura

1.3.1.

4.3.1.B - 0 CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES

0 circuito de alimentação de soluções inicial

mente utilizado no arranjo automático era constituído por:

a' - Depósito contendo soluções,

b1 - Bomba de sucção e descarga,

c' - Dreno,

d* - Mangueira plásticas.

Para preencher a câmara de irradiação "r" com

determinada solução liga-se a bomba b1 em sucção, de modo que

a solução ê sugada de um dos depósitos "a1", passa através do

dreno "cflt e é descarregada na câmara de irradiação "r". As
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conexões a* - b* - b'-c, c1 - câmara de irradiação são feitas

por meio de mangueiras plásticas "d"*. Quando se deseja esva-

ziar a câmara de irradiação liga-se a bomba em descarga, e a

solução que se encontrava no interior dessa câmara realiza o

percursos descrito acima, em sentido contrário, da câmara ao

seu respectivo depósito. Apôs se esvaziar a câmara por esse

processo abre-se a válvula do dreno, com a finalidade de re-

colher uma pequena quantidade de solução que fica retida nas

mangueiras. Em seguida essa válvula é fechada e preenche-se a

câmara de irradiação com a outra solução que se quer analisar,

seguindo o procedimento já detalhado. Tal circuito pode ser

visto na figura H.3.1.

Em seguida foi planejado um outro circuito de

alimentação de soluções a fim de preencher os seguintes requi-

sitos:

E - Manter o operador a uma distância segura das fontes de nêu

trons,

F - Permitir uma troca de soluções mais rápida,

6 - Permitir, quando necessário, a variação da concentração de

boro na solução contida nos recipientes das fontes, duran-

te a irradiação do monitor de fluxo,

H - Permitir que a solução utilizada se mantenha, se necessã -

rio, em circulação e regime permanente.

Tal sistema é formado pelos seguintes componen-

tes:

e* - Recipientes contendo soluções de boro,

f' - Recipiente central
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g* - Bomba,

h1 - Válvulas,

i1 - Mangueiras.

Pode-se ter, com o auxílio das figuras 4.3.2. ,

uma idéia do funcionamento desse último sistema de troca de

soluções. Os vários recipientes "e"' contêm soluções de bo

ro ou água que, através das válvulas "v" podem ser descarre_

gadas individualmente ou não no recipiente central "f'". E£

se recipiente permite com segurança que apenas a solução de

concentração desejada passe para a câmara "r". Confecciona-

do em material transparente, tal recipiente permite que se

controle o fluxo de entrada da solução na câmara através

da válvula Vp e que se estabeleça um regime permanente de

circulação da solução. A bomba "g1" ê instalada em nível in

ferior ã câmara "r" e pode fazer retornar a solução para o

recipiente de origem (válvula VR aberta e válvula V« fecha

da), ou fazê-la circular (válvula V_ fechada e válvula Vc

aberta). 0 seu nível de instalação torna possível que após

cada bombeamento se possa drenar completamente a solução que

fica na linha de recalque através da válvula V,..

Para tornar compacta a instalação do sistema,os

recipientes contendo soluções e o recipiente central parti-

cipam de uma única estrutura. Tal estrutura foi construída'

em ferro para que fosse favorecida a estabilidade durante o

bombeamento das soluções. Os recipientes "e"f e f'" são de

plástico, as válvulas "h"' são de PVC e a maior parte das

conexões são realizadas por mangueiras transparentes (cris_

tal), ou de borracha (elastex). A bomba é do tipo dosadora
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(diafragma) coo. capacidade para transportar um litro por mi

nuto. Sua potência é de 1/40 H.P. e sua marca é BATWIN

(n9 5670).

4.3.1.C - 0 SISTEMA DE TRANSPORTE

0 sistema de transporte ê constituído por:

u - Fios de üylon

v - Suporte para monitor de fluxo

x - Roldanas fixas

z - Trilhos

Em um suporte "v" que se desloca entre os tri-

lhos "z" se ajusta o monitor de fluxo preso a um fio de

nylon "u". Através de comando eletrônico um motor movimen

ta esse fio e, consequentemente, o monitor de fluxo, para

as posições de irradiação e contagem, sendo a distância en

tre essas posições aproximadamente igual a 5,60 m. No arran

jo anterior, 4.2, esse movimento era realizado manualmente.

Neste arranjo automático o sistema de transporte é acopla

do a células fotoeletricas para que a transferência do moni

tor para as posições requeridas seja comandada pelo circui

to eletrônico de comando das operações.

4.3.1.0 - 0 CIRCUITO ELETRÔNICO

0 circuito eletrônico para comando das opera-

ções ê um sistema formado por:
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j' - Duas fotocêlulas,

k* - Dois eletroimãs,

1' - Um motor,

m* - Um dispositivo de comando eletrônico.

As duas fotocêlulas "j '", os dois eletroimãs

"k1" e o motor n i i n são acoplados ao sistema de transporte. 0

dispositivo de comando eletrônico "m1" é conectado ao motor

"j"' e ao sistema de contagem 4.3.1.e.

Através desse dispositivo é possível variar

a velocidade de deslocamento do monitor de fluxo para as posi-

ções de irradiação e contagem e o tempo de irradiação. Este

dispositivo possui os seguintes comandos:

1? Partida e parada do monitor na posição de irradiação,

29 Permanência do monitor na posição de irradiação durante o

tempo de irradiação que se houver estabelecido,

39 Deslocamento do monitor de fluxo, ao fim do tempo de irra -

diação, para a posição de contagem,

i(9 Permanência do monitor de fluxo na posição de contagem du

rante o tempo que se tenha determinado.

No 19 comando, quando o monitor pára na posi

ção de irradiação, e no 39 comando, quando o monitor se locali

za na posição de contagem, essas posições são garantidas pela

presença dos eletroimãs "ktn. No 39 comando, quando da passa

gem do monitor pela célula fotoelitrica " j " ' mais próxima ã

posição de contagem o sistema de contagem é acionado automati-

camente, de modo que a contagem seja realizada pelo tempo que

se tenha estabelecido.
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4.3.l.E - O SISTEMA DE DETECÇÃO E CONTAGEM

O sistema tie detecção e contagem inicialmen

te utilizado era formado por uma linha de contagem com um de-

tector a iodeto de sódio ativado com tãlio, Nal(Tl), disposto

de tal forma que sua face, na posição vertical, se encontra ã

menor distância possível do monitor de fluxo, quando esse se

acha em sua posição de contagem. Essa posição é mantida com au

xílio de um eletroimã. Em seguida passou-se a fazer uso de

dois detectores Nal(Tl) e de duas linhas de contagem, como de£

crito em 1.2.I.e. 0 sistema de detecção e contagem, assim como

o dispositivo de comando eletrônico, se encontra em uma cabine

refrigerada a ar condicionado, para garantir condições adequa-

das de operação.

Desse sistema constavam:

- Uma fonte de alta tensão marca CRC, tipo 7051; tensão de ope

ração 900 V,

- Um detector de radiação gama do tipo cristal cintilador de

iodeto de sódio ativado com tálio, de 1,0" x 1,5", acoplado

a uma fotomultiplicadora marca CANBERRA, modelo 2007p,

- Um detector de radiação gama, do tipo Nal(Tl), de 3" x 3", a

copiado a uma fotomultiplicadora marca CANBERRA, modelo 2007,.

- Um amplificador de pulsos marca ORTEC, modelo 185,

- Um amplificador de pulsos marca CANBERRA, modelo Ifl7 B,

- Dois contadores de pulso/medidores de tempo marca CANBERRA ,

modelo 1772.
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4.3.l.F - OS MONITORES DE FLUXO

No período*de utilização do arranjo automáti

co confeccionou-se o monitor definitivo, cuja forma é cilíndri

ca. Em função da disposição simétrica do monitor de fluxo em

relação às fontes de neutrons e do uso de dois detectores, pas

sou-se posteriormente a utilizar pares de monitores.

Assim, inicialmente foram utilizados como

monitores quatro discos de vanádio metálico, cada um deles de

espessura de aproximadamente 7,3 mm e de 38,5 mm de diâmetro.

A massa de cada um desses monitores é de aproximadamente 50

gramas. Tais monitores, que foram chamados Monitor 5, Monitor 6,

Monitor 7 e Monitor 8, se encontram dispostos em placas de a

crílico. Tais placas eram ajustadas ao suporte para monitor de

fluxo descrito em 4.3.1.e,íten "v", conforme fosse necessário irra

diar esse ou aquele monitor. Em seguida passaram a ser utiliza

dos como monitores de fluxo quatro monitores aos quais se de-

nominou Monitor 9, Monitor 10, Monitor 11 e Monitor 12. Tais

monitores eram formados pela junção de dois discos de vanádio

acima referenciados, de modo que a espessura de cada um des-

ses monitores é de 14,6 mm e sua massa é de aproximadamente

100 gramas. Vistas desse último tipo de monitor podem ser ob-

servadas nas figuras 4.3.3.

4.3.2 - DADOS OBTIDOS COM 0 ARRANJO AUTOMÁTICO

Neste arranjo automático foram otimizadas as

posições de irradiação e de contagem e o sistema de transporte.

No arranjo manual, como não se dispunha dos trilhos "z", nem



.49.

dos eletroimãs " f , não se podia assegurar essas posições. No

arranjo automático se otimizou- o sistema de transporte pois

a transferência do monitor de fluxo para as posições de irra

diaçâo e contagem passou a ser realizada automaticamente e

sempre no mesmo tempo, o que não se garantia no arranjo ante

rior, no qual essa transferência era realizada manualmente.

No atual arranjo as condições para a pesqui

sa da melhor posição de irradiação foram otimizadas, dado que

a posição do monitor de fluxo permanece invariável durante as

várias irradiações necessárias a essa investigação, variando-

se a posição da fonte de neutrons no interior da câmara de ir

radiação "rM, o que se tornou possível devido ao sistema de

sustentação da fonte. Assim, foram obtidos dados para o traça

dor de curva de diferença entre as taxas de reação MV(n,Y) S2V

induzidas no monitor de fluxo quando se dispunha na câmara de

irradiação água destilada, e, em seguida, 100 ppm de boro ver

sus distância da fonte de neutrons ao monitor de fluxo. Essa

experiência teve por objetivo determinar a distância ótima en

tre a fonte de neutrons e o monitor e, consequentemente, a es

pessura da camada de solução de boro para a qual a diferença

entre as taxas de reação induzidas seja máxima para uma dada

diferença nas concentrações. Portanto, os monitores 5, 6, 7 e

8 foram irradiados e contados sucessivamente, estando a cama

ra de irradiação preenchida com água destilada e, em seguida,

com 100 ppm de boro, em cada uma das espessuras que se dese

jou analisar. Essa experiência foi realizada considerando-se,

sucessivamente, as espessuras: 0,5 cm, 1,5 cm; 2,5 cm; 3,5 cm;

4,0 cm; 4,5 cm; 5,5 cm e 6,5 cm. Em seguida foram obtidas as

médias entre os números de contagens doe quatro monitores, re
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ferentes a cada posição e a cada caso. As curvas relativas a

ambos os casos se encontram na figura 4.3.4. 0 grafico da figu

ra 1.3.5 apresenta a curva da diferença entre essas médias, on

de se observa que a espessura mais favorável a uma melhor dife

rença é a espessura igual a 3,5 cm.

Assim, a fonte de neutrons foi mantida na po

sição associada a essa espessura, e foram obtidos dados para o

traçado das retas de calibração correspondentes aos quatro mo-

nitores para as concentrações de 5, 10, 50, 100, 500 e 100 ppm

de boro. Tais dados podem ser observados nas tabelas 4.3.1,

4.3.2, 4.3.3 e i».3.4, onde se encontra também o desvio padrão

de cada número de contagens associada a cada concentração e a

cada monitor, assim como o coeficiente de variação a ela rela-

cionado, às quais correspondem as seguintes equações de regres

são:

Ln A = 11.771045 - 2,181000.10"^, R = 0,999

Ln A = 11,768835 - 2,192000.10~\í, R = 0,998

Ln A = 11,761600 - 2,146000.10~4W, R = 0,997

Ln A = 11,773916 - 2,164000.10~\í, R = 0,994

Tais equações foram obtidas para uma única

fonte de neutrons. 0 gráfico da reta de calibração referente à

tabela 4.3.4 se encontra na figura 4.3.6.

Os resultados correspondentes ãs concentra -

ções mais baixas foram comparados aqueles relativos â água des

tilada, através do teste t de Student, estando os valores de
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t assim determinados listados na tabela 4.3.5 assim como os ní

veis de significância a e os niveis de confiança 100(l-a)% re

ferentes a cada valor de t.

Em seguida a experiência inicial, na qual se

desloca a fonte de neutrons em relação ao monitor de fluxo foi

repetida, considerando-se as espessuras de 1,50 cm; 2,50 cm ;

3,50 cm; 3,75 cm; 4,00 cm; 5,50 cm e 7,50 cm, sendo obtidos os

dados relativos a cada espessura e a cada caso, isto ê, estan

do a câmara de irradiação preenchida com água destilada e em

seguida com 100 ppm de boro, a partir dos quais se traçou as

curvas da figura 4.3.7. 0 gráfico da figura 4.3.8 mostra a

curva da diferença entre essas médias, no qual se pode obser-

var que a espessura de 3,75 cm ê aquela na qual a diferença en

tre as taxas de reação relativas a cada um dos casos é máxima,

de maneira que a fonte de neutrons foi fixada nessa posição. Eis

ses dados foram obtidos em função daqueles referentes à espe-

riência anterior, cujo gráfico da diferença pode ser visto na

figura 4.3.5, tendo-se detalhado a região vizinha ao pico, ou

seja, a região em torno da espessura igual a 3,5 cm. As curvas

das figuras 4.3.4 e 4.3.7 mostram claramente o comportamento

do fluxo de neutrons que induz no monitor a reação 51V(n,Y)52V

na água pura e na água borada.

Então, com a intenção de ajustar os monito-

res 9, 10, 11 e 12 que são discos de vanádio metálico de ma£

sas praticamente iguais, foram otimizadas as geometrias de ir-

radiação e contagem..Tais monitores, como se vê nas figuras

4.3.3, são formados por uma peça de acrílico e vanádio na qual

o acrílico se configura em anel que circunda o monitor o qu«..

se adapta ao suporte para monitor "v" por meio de rosca. Ajus-
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tando-se tal rosca no suporte por tentativas sucessivas foi

possível encontrar uma posição em que todos os quatro monito-

res apresentassem atividades idênticas. Dispondo-se os quatro

monitores sucessivamente nessa posição foram realizadas irra

diações para obter dados que permitissem comparar-se estatisti

camente as atividades dos quatro monitores. Tal comparação foi

feita mediante o teste t de Student conforme a tabela 4.3.6.

Tais valores de t foram calculados com dois

graus de liberdade e evidenciam que não há, essencialmente» di

ferença importante entre os quatro monitores, considerando a

adoção usual de um nível de significancia de 0,05 ou de 0,01 .

Tal nível de significancia indica a probabilidade de erro ao

se afirmar que não há diferença significativa entre os monito

res. Com base no teste bilateral, nos níveis de significancia

citados, rejeitar-se-ia a hipótese de que não hã diferença en

tre os monitores se os valores de t obtidos se encontrassem fo

ra dos intervalos que vão de -9,92 a 9,92 ou de -4,30 a 4,30 ,

respectivamente, o que não ocorre, conforme os valores de t ta

be lados-.

Em seguida, estando a fonte de neutrons na

posição ã qual se associa a espessura 3,75 cm, foram realiza

das irradiações com soluções de boro de 5, 10, 50, 100, 150 e

200 ppm, nas quais se submeteu a irradiação os monitores de

fluxo 9, 10, 11 e 12 jã ajustados, obtendo-se uma sensibilida-

de suficiente para determinar 5 ppm. Tais irradiações foram

realizadas com soluções de boro em um intervalo mais curto que

aqueles dos casos anteriores e com maior número de pontos nes

se intervalo para evidenciar a precisão na parte da curva onde

a sensibilidade do método I crítica e o nível de confiança di
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minui com o decre'scimo da concentração de boro. Os resultados

referentes a cada detector e a soma de anüos os detectores fo

ram comparados entre si através do test t de Student, como po

de ser observado nas tabelas 4.3.7, 4.3.8 e 4.3.9.

Esses dados podem ser confrontados com aque

les da tabela 4.3.5 para que se verifique a melhoria na capaci

dade de destinção estatística relativa ao aperfeiçoamento do

modelo automático. Assim, de acordo com a tabela 4.3.5,que foi

gerada a partir de seis graus de liberdade, pode-se observar

que a maior probabilidade de acerto ao se afirmar que se d is

tinguiu estatisticamente entre duas concentrações é de 97,5% ,

encontrando-se probabilidades de até 50%, ao passo que nas ta

belas 4.3.7, 4.3.8 e 4.3.9 vê-se que a menor probabilidade de

acerto ao se asseverar que existe distinção entre duas concen

trações envolvidas foi de 99,0%.

Os dados obtidos quando das irradiações com

soluções de boro de 5, 10, 50, 10P, 150 e 200 ppm relativos ao

detector 3" x 3" e â soma dos dois detectores podem .jr encon

trados nas tabelas 4.3.10 e 4.3.11. Com eles se atingiu o me

lhor binômio coeficiente de variação e parâmetro angular da e

quação, o que permitiu que finalmente se* alcançasse a sensibi-

lidade requerida. A esses dados correspondem as equações de re

gressão seguinte»:

Ln A = 12,240434 - 4,6226000.10"^, R s 0,999

Ln A = 12,611561 - 4,581000 .10"\í, R - 0,997

cujos gráficos podem ser vistos, respectivamente, nas figuras

4.3.9 e 4.3.10.



CAPITULO 5
CONCLUSÃO E SUGESTÕES

Conclui-se que é possível se obter a sensibiljl

dade requerida, 5 ppm, utilizando o arranjo automático e ape

nas uma das fontes de neutrons já usadas por Sales e Dan-

tas ( ) por meio da otimização do processo sugerido por e£

ses autores. 0 requisito da redução do tempo de analise tam

bem foi atendido, e a precisão atingida foi de 0,4%.

Para que se conclua o modelo automático é n£

cessãrio que se construa um sistema automático de troca de

monitores e um circuito eletrônico complementar para saída

de dados, o que torr.\ o modelo capaz de funcionar continua -

mente, independente do operador. Com este modelo devem ser sim

muladas medidas da concentração de boro em condições dinâmi-

cas, isto é, ocorrendo variação de concentração durante as

medidas, -como acontecerá quando ele for utilizado para deter

minar boro no refrigerante do circuito primário de reatores

a água pressurizada.
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APÊNDICE A
TRATAMENTO ESTATÍSTICO DOS DADOS

Considere-se duas populações, 1 e 2, cujas médias

são Ui epj. Seja uma amostra de tamanho Nx proveniente da po

pulação 1 e uma amostra de tamanho N2 oriunda da população 2.

Para que se possa comparar Vi e V2» ® necessãrio determinar as

médias amostrais Xx e X2» e inferir a respeito de ux e y2. De

modo geral, a media amostrai de um conjunto de N valores X,,

X2> Xs, ..., Xj. e definida por:

N
1 X

N

A estimativa do desvio padrão, ou desvio padrão

amostrai, do mesmo conjunto de valores, ê dada por:

S =.,
N-l

0 coeficiente de variação amostrai ê expresso por:

Quando se deseja testar se existe uma diferença

estatisticamente significativa entre yx e M2» se a distribui-

ção de cada uma das populações e normal, as amostras provim

de populações com igual variância, a* * o\f cujo valor e des-

conhecido, e se o tamanho de cada amostra é pequeno, Na e Nt
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menores ou iguais a 20, o teste aplicado i aquele do estatísti

co W.S. Gosset, que, escrevendo sob o pseudônimo de "Student",

derivou uma distribuição exata em 1908 para o parâmetro esta -

tístico t. No caso, portanto, o teste a ser aplicado i o teste

t de Student concernente à diferença entre duas médias. Assim,

o valor absoluto do t calculado será dado por:

X(O/2,Y) = /u c» : M c» M . M = "

V Ni + N 2 - 2

que ê relativo ao nível de significancia a com y graus de li

berdade, no caso y igual a Nx + N* - 2.
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TABELA 4.1.1

VARIAÇÃO DA ATIVIDADE EM FUNCAO DA DISTANCIA FONTES-MONITOR

MONITORAÇÃO DA VERTICAL

Recipiente(n) -Vt,

n

12450 1,000 12450

9013 0,691 13044

6386 0,477 13376

4335 0,330 13141
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TABELA 4.1.2

VARIAÇÃO DA ATIVIDADE EM FUNÇÃO DA DISTANCIA FONTES-MONITOR

MONITORAÇÃO DA HORIZONTAL

Posição Espessura (cm) A A Ao-A

0,85 377018 360386 16632

1,65 378625 356141 22484

2,70 360089 337460 22629

4,50 302704 280554 22150



TABELA 1.1.3

DADOS OBTIDOS COM O ARRANJO DE LABORATÓRIO PARA DETERMINAÇÃO

DA CONCENTRAÇÃO DE BORO - MONITOR 1

Concen o *•"-»' "Número de Pssvio Coeficiente— Repetições
tração Contagens Padrão de Variação

0 3 330274 4962,53 1,50

10 3 326969 4913,29 1,50

50 3 318709 1789,47 1,50

100 3 305990 4598,55 1,50
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TABELA H.l.i»

DADOS OBTIDOS COM O ARRANJO DE LABORATÓRIO PARA DETERMINAÇÃO

DA CONCENTRAÇÃO DE BO*O - MONITOR 2

Concen Número de Desvio Coeficiente
tração R e P e t l C ° e s Contagens Padrão de Variação

0 H 366508 «*92U,87 1,3H

5 4 363624 4886,i+4 1,34

10 3 362608 5W7,73 1,50

50 2 356251 6180,39 1,73

íoo 2 3nsnm 5993,06 1,73
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TABELA 4.1.5

TESTE t DE STUDENT PARA DADOS OBTIDOS COM O ARRANJO DE

LABORATÓRIO PARA O MONITOR 2

Monitor Concentrações t a 100(l-a)%

5 e 10 5,1 0,01 99
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TABELA U . I . 6

DADOS OBTIDOS COM O ARRANJO DE LABORATÕRIO PARA DETERMINAÇÃO

DA CONCENTRAÇÃO DE BORO - MONITOR 2

Concen
tração

0

5

10

50

100

500

1000

2000

5000

Repetições

lü

7

8

10

7

2 .

3

2

3

Numero de
Contagens

228135,0

226713,0

225769,0

222027,0

215097,0

182479,0

155002.0

120245,0

52610,9

Desvio
Padrão

2068,86

2410,63

2263,45

2013,51

7287,55

3170,37

2333,45

2092,U7

1097,8ü

Coef ic iente

de Variação

0,91

1,06

1,00

0,91

1,06

1,74

1,51

1,74

1,51
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TABELA 4.1.7

DADOS OBTIDOS COM O ARRANJO DE LABORATÓRIO PARA ESCOLHA

DA FORMA DO MONITOP

Monitor a Monitor b Monitor c

51896 42718 45454

52492 42186 45861

52041 42235 46003
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TABELA U.2.1

DADOS OBTIDOS COM O ARRANJO MANUAL PARA DETERMINAÇÃO DA CON

CENTRAÇAO DE BORO - MONITOR 3

Concen Numero de Desvio Coeficiente
tração R e P e t i C ° e s Contagens Padrão de Variação

0 3 291238 H862,45 1,67

10 1 285973 6079,02 2,12

100 3 2796H7 4203,37 1,50

500 3 253192 3812,08 1,50

1000 3 23438H 3729,05 1,59
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TABELA 4.2.2

DADOS OBTIDOS COM O ARRANJO MANUAL PARA DETERMINAÇÃO

DA CONCENTRAÇÃO DE BORO - MONITOR 4

Concen_ Número de Desvio Coeficiente

tração e^e l ç o e s Contagens Padrão de Variação

0 3 426337 6405,26 1,50

10 1 425287 10911,20 2,56

100 3 412728 6200,96 1,50

500 3 371468 5580,94 1,50

1000 3 347448 6028,30 1,73
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TABELA 4 .2.3

DADOS PARA O ESTUDO DO POSICIONAMENTO DAS FONTES DE NEUTRONS

EM RELAÇÃO AO MONITOR DE FLUXO - FONTES COLOCADAS UMA SOBRE

A OUTRA, COMO NA FIGURA 4.1. 3.b

M O N I T O R 3

Concen R e p e t i ç õ e 3 NÚMERO DE CONTAGENS
tração Detector I Detector 2 Detector 1+Detector 2

0 1 279213 149330 429079

500 1 239923 126450 366695

1000 1 209094 111996 321368

M O N I T O R 4

Concen R e p e t i ç 5 e 8 NUMERO DE CONTAGENS
tração Detector I Detector 2 Detector 1+Detector 2

0 1 404748 215611 620361

500 1 337346 195999 533369

1000 1 288865 174479 463451
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TABELA W.2.4

DADOS PARA O ESTUDO DO POSICIONAMENTO DAS FONTES DE NEUTRONS

EM RELAÇÃO AO MONITOR DE FLUXO - FONTES

COLOCADAS LADO A LADO

M O N I T O R 3

Concen R e p e t £ ç 5 e 8 NUMERO DE CONTAGENS

tração Detector 1 Detectar 2 Detector I + Detector 2

0 1 2666m 143747 413246

.500 1 224943 126484 351810

1000 1 195326 114819 310681

M O N I T O R 4

Concen ^ _ NUMERO DE CONTAGENS
tração R e P e t l c o e s Detector I Detector 2 Detector 1 + Detector 2

0 1 376148 227090 603282

500 1 308994 199697 509376

1000 1 290698 172168 462997
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TABELA 4.2.5

DADOS PARA O ESTUDO DO POSICIONAMENTO DAS FONTES DE NEUTRONS

EM RELAÇÃO AO MONITOR DE FLUXO - CADA UMA DAS FONTES SITUADA

EM UM DOS TANQUES DE ACRÍLICO

M O N I T O R 3

Concen R e p e t i ç õ e s NUMERO DE CONTAGENS
tração Detector 1 Detectar 2 Detectar 1 + Detectar 2

0 1 309979 114372

500 1 260968 121108 382165

1000 1 233101 109105 342211

M O N I T O R 4

Concen R e p e t i ç õ e s NÚMERO DE CONTAGENS
tração Detectar 1 Detectar 2 Detectar 1 + Detectar 2

0 1 440984 215205 656335

500 1 383322 185871 569225

1000 1 339512 154622 504169
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TABELA 1.2.6

DADOS OBTIDOS COM O ARRANJO MANUAL PARA DETERMINAÇÃO DA

CONCENTRAÇÃO DE BORO - MONITOR 3, DETECTOR 1

Concen Repetî  Número de Desvio Coeficiente de

tração ções Contagens Padrão variação

326620 5666,93 1,73

325274 5643,61 1,73

50 318101 4779,98 1,50

100

500

310073 5380,91

279593 4852,54

1,73

1,73

1000 240808 4180,91 1,74
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TABELA «*.2.7

DADOS OBTIDOS COM O ARRANJO MANUAL PARA DETERMINAÇÃO DA

CONCENTRAÇÃO DE BORO - MONITOR 4, DETECTOR 1

Concen R e p e t i ç 5 e s

tração

de Desvio Coeficiente

Contagens Padrão de Variação

470083 8151,99 1,73

467830 8113,41 1,73

50 458793 6163,07 1,34

100 453356 7862,15 1,73

500 405083 7025,94 1,73

1000 354248 6145,54 1,73
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TABELA 4.2.8

DADOS OBTIDOS COM O ARRANJO MANUAL PARA DETERMINAÇÃO DA CON

CENTRAÇAO DE BORO - MONITOR 3, DETECTOR 2

Concen R e p e t i ç 5 e s Numero de Desvio

tração Contagens Padrão

Coeficiente

de Variação

117576,0 2046,43 1,74

116430,0 2026,69 1,74

50 115972,0 1748,18 1,51

100 112504,0 1958,71 1,74

500 101212,0 1762,56 1,74

1000 87721,6 1529,49 1,74



.7 7

TABELA M .2.9

DADOS OBTIDOS COM O '•HANJO MANUAL PARA DETERMINAÇÃO DA

CONCENTRAÇÃO ^ BORO - MONITOR 4, DETECTOR 2

Concen p e D e t i c õ e s Número de Desvio Coeficiente
tração Contagens Padrão de Variação

0 2 183896 3194,99 1,74

5 2 183416 3186,68 1,74

50 4 178722 2405,45 1,34

100 2 175960 3057,69 1,74

500 2 155753 2707,58 1,74

1000 2 137806 2396,87 1,74
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TABELA 4.2.10

DADOS OBTIDOS COM O ARRANJO MANUAL PARA DETERMINAÇÃO DA

CONCENTRAÇÃO DE BORO - MONITOR 3, SOMA DOS DA

DOS DOS DETECTORES 1 E 2

Concen ReDetic5es Número de Desvio Coeficiente de
tração Contagens Padrão Variação

0 2 444197 7703,67 1,73

5 2 441730 7660,95 1,73

50 3 434074 6519,78 1,50

100 2 422664 7331,06 1,73

500 2 380821 6606,02 1,73

1000 2 328551 5700,98 1,73
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TABELA ij .2.11

DADOS OBTIDOS COM O ARRANJO MANUAL PARA DETERMINAÇÃO DA

CONCENTRAÇÃO DE BORO - MONITOR 4, SOMA DOS DA

DOS DOS DETECTORES 1 E 2

Concen R e p e t i ç õ e s Numero de Desvio

tração Contagens Padrão

Coeficiente de

Variação

653981 11337,30 1,73

50

100

500

1000

651262

637526

629394

560854

492099

11290,60

8561,15

10910,60

9724,13

8533,34

1,73

1,31

1,73

1,73

1,73
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TABELA 4.2.12

DADOS OBTIDOS COM O ARRANJO MANUAL PARA DETERMINAÇÃO DA

CONCENTRAÇÃO DE BORO - MONITOR 3, DETECTOR 3

Concen oeDe-ti 5 s Numero de Desvio Coeficiente

tração Contagens Padrão de Variação

0 3 461130 6925,48 1,50

5 3 455087 6835,73 1,50

50 2 454692 7885,38 1,73

100 2 441800 7662,07 1,73

500 2 388825 6744,56 1,73

1000 2 34C599 6013,20 1,73
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TABELA 4.2.13

DADOS OBTIDOS COM O ARRANJO MANUAL PARA DETERMINAÇÃO DA

CONCENTRAÇÃO DE BORO - MONITOR 4, DETECTOR 3

Concen R .. - Número de Desvio Coeficiente

tração Contagens Padrão de Variação

50

100

500

1000

693720

694030

678468

671451

598026

529916

10414,60

10419,20

11761,20

11639,70

10368,00

9188,24

1,50

1,50

1,73

1,73

1,73

1,73
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TABELA H. 2.1H

DADOS OBTIDOS COM 0 ARRANJO MANUAL PARA DETERMINAÇÃO DA

CONCENTRAÇÃO DE BORO - MONITOR 3 , SOMA DOS DA

DOS DOS DETECTORES 2 E 3

Concen Renet icões Número de Desvio Coe f i c i en te
tração Contagens Padrão de Variação

0 2 608424 10548,20 1,73

5 3 601314 9043,85 1,50

50 2 598197 10370,90 1,73

100 2 591818 10260,60 1,73

500 2 517626 8475,59 1,73

1000 2 H62207 8015,71 1,73



•83

TABELA H.2.15

DADOS OBTIDOS COM O ARRANJO MANUAL PARA DETERMINAÇÃO DA

CONCENTRAÇÃO DE BORO - MONITOR U, SOMA DOS DA

DOS DOS DETECTORES 2 E 3

Concen R e o e t i c 5 e s Niámero de Desvio Coe f i c i en te
tração Contagens Padrão de Variação

0 2 933765 1618»»,5 1,73

5 3 922514 13846,2 1,50

50 2 907M61 15727,5 1,73

100 2 9007*5 15611,3 1,73

500 2 798073 13833,0 1,73

1000 2 707807 12269,«» 1,73
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TABELAI .3.1

DADOS OBTIDOS COM O ARRANJO AUTOMÁTICO PARA DETERMINAÇÃO

DA CONCENTRAÇÃO DE BORO - MONITOR 5

Concert Reneticões Numero de Desvio Coeficiente
tração Contagens Padrão de Variação

0 3 131379 1976,36 1,51

5 3 129709 195«»,29 1,51

10 3 129169 1949,20 1 ,51

50 3 127962 1928,10 1 ,51

100 3 126780 1910,36 1 ,51

500 3 115302 1738,2»» 1 ,51

1000 3 114426 1575,15 1 ,51
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TABELA H . 3 . 2

DADOS OBTIDOS COM O ARRANJO AUTOMÁTICO PAKA DETERMINAÇÃO

DA CONCENTRAÇÃO DE BORO - MONITOR 6

Concen ReDeticões Número <*e Desvio Coeficiente
tração Contagens Padrão de Variação

0 3 130692 1969,03 1,51

5 3 129387 19«*9,«»7 1 ,51

10 3 128537 1939,72 1 ,51

50 3 128253 1932,48 1 ,51

100 3 12615»» 1905,51 1 ,51

500 3 114717 1729,U6 1 ,51

1000 3 104181 1571,45 1 ,51
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TABELA 4 . 3 . 3

DADOS OBTIDOS COM O ARRANJO AUTOMÁTICO PARA DETERMINAÇÃO

DA CONCENTRAÇÃO DE BORO - MONITOR 7

Concen R e n e t i c õ e s Numero d e Desvio Coeficiente

tração Contagens Padrão de Variação

10

50

100

500

1000

130008

129282

128071

126202

125521»

114000

104027

1958,79

1947,92

1929,74

1901,70

1891,56

1718,72

1569,16

1,51

1,51

1,51

1,51

1,51

1,51

1,51
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TABELA »•. 3.U

DADOS OBTIDOS COM O ARRANJO AUTOMÁTICO PARA DETERMINAÇÃO

DA CONCENTRAÇÃO DE BORO - MONITOR 8

Concen ReDeticões Numero de Desvio Coeficiente

tração Contagens Padrão de Variação

131835 1986,17 1,51

130186 1961,i»6 1,51

10 129389 19«»9,»»9 1,51

50 128U38 1935,91 1,51

100 126820 1910,99 1,51

500 1161i»6 1750,91 1,51

1000 10i»739 1579,85 1,51
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TABELA 4 .3.5

TESTE t DE STUDENT PARA DADOS OBTIDOS COM ARRANJO AUTOMÁTICO

PARA OS MONITORES 5, 6, 7 E 8

Monitor

5

6

7

8

Concentrações

0 e 5

0 e 10

0 e 50

0 e 100

0 e 5

0 e 10

0 e 50

0 e 100

0 e 5

0 e 10

0 e 50

0 e 100

6 e 5

0 e 10

0 e 50

0 e 100

t

1,OU

1,38

2,1U

2,90

0,82

1,35

1,53

2,68

0,46

1,22

2,U

2,85

1,02

1,52

2,09

3,15

a

0,500

0,250

0,100

0,050

0,500

0,250

0,250

0,050

0,500

0,500

0,100

0,050

0,500

0,250

0,100

0,025

100(l-a)%

50,0

75,0

90,C

95,0

50,0

75,0

75,0

95,0

50,0

50,0

90,0

95,0

50,0

75,0

90,0

97,5
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TABELA 1». 3.6

COMPARAÇÃO ESTATÍSTICA ENTRE AS ATIVIDADES DOS QUATRO

MONITORES

MONITORES

9 e 10

9 e 11

9 e 12

10 e 11

10 e 12

11 e 12

t

2,77

0,80

2,18

1,98

1,92

0,46

a

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

100 (l-a)%

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0
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TABELA1*. 3.7

COMPARAÇÃO ESTATÍSTICA ENTRE AS ATIVIDADES OBTIDAS NAS

VÁRIAS CONCENTRAÇCfES COM O DETECTOR 2

Concentrações

5

10

10

50

100

100

150

200

20C

e

e

e

e

e

e

e

e

e

0

0

5

10

50

0

100

150

0

t

7,79

9,98

3.1(5

10,OH

11,21

23,03

9,27

11,67

i(0,86

a

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

100U-.»

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5
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TABELA 4.3.8

COMPARAÇÃO ESTATÍSTICA ENTRE AS ATIVIDADES OBTIDAS NAS VÁ-

RIAS CONCENTRAÇÕES COM O DETECTOR 3

Concentrações

5 e

10 e

10 e

50 e

100 e

100 e

150 e

200 e

200 e

0

0

5

10

50

0

100

150

0

t

3,73

33,25

1,17

2,51

5,51

30,96

10,37

6,53

37,05

a

0,010

0,005

0,010

0,050

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

99,0

99,5

99,0

95,0

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5
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TABELA 4.3.9

COMPARAÇÃO ESTATÍSTICA ENTRE AS ATIVIDADES OBTIDAS NAS VA-

RIAS CONCENTRAÇÕES COM A SOMA DOS DETECTORES

2 E 3

Concentração

5 e 0

10 e 5

10 e 0

50 e 10

100 e 50

100 e 0

150 e 100

200 e 150

200 e 0

t

7,88

5,41

17,86

9,46

12,38

31,53

13,11

13,30

53,23

a

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

1..U-.»

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5
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TABELA 4-3.10

DADOS OBTIDOS COM O ARRANJO AUTOMÁTICO PARA DETERMINAÇÃO DA

CONCENTRAÇÃO DE BORO - MONITORES 9, 10, 11 E 12, DETECTOR 3

Concert Numero de Número de Desvio Coeficiente de

tração Monitores Contagens Padrão Variação

10

50

100

150

200

209195,61

206592,36

205548,36

202632,36

197610,61

193544,36

188330,11

479,93

323,01

412,71

287,52

727,32

219,09

742,97

0,229

0,156

0,201

0,142

0,368

0,113

0,394



TABELA «* . 3.11

DADOS OBTIDOS COM O ARRANJO AUTOMÁTICO PARA DETERMINAÇÃO DA

CONCENTRAÇÃO DE BORO - MONITORES 9, 10, 11 E 12, SOMA DOS

DADOS DOS DETECTORES 2 E 3

Concen Numero de Numero de Desvio Coeficiente

tração Monitores Contagens Padrão de Variação

10

50

100

150

200

303994,61

299921,61

297265,36

293778,86

287296,86

280742,11

273480,61

502,16

741,10

417,45

483,25

767,46

401,00

856,54

0,165

0,247

0,140

0,164

0,267

0,143

0,313
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2000 PPM
1800 PPM

500 PPM

OPPM

300 *"
Temperatura do Moderador ( C)

F IG . 2 . 2 . 1 - O EFEITO DO VENENO SOLÚVEL NO COEFICIENTE DE TEM
PERATURA DO MODERADOR EM UM P.W.R. ( 1 0 )

Vaso do Reator-

Injeção de agua'pura ou
solução concentrada de
boro

—Trocador de Calor

Bomba

Remoção do refrigerante
do c ircui to prirario

FIG. 2 . 3 . 1 - DIAGRAMA DO SISTEMA DE FLUIDO PARA VENENO SOLÚVEL



Fonte

de

Neutrons

Detector' Prê-Anplifica
dor ~

Fonte de

Alta-tensio

Airplificador

Discriminador

f Saída de
^ Dados

Analisador
Boro
Unidade de
po (lógica)

;

de

Tem

FIGURA 2 . 5 . 1 - PROCESSO E S O J E M A T I C O PARA 0 SISTEMA DE * tDIDA DA COMCENTRACAO DE BORO

(O



. 97 .

"«I
auoq-to

i: ;|I§; íli if
|^S|p|n;pT];?v3i

mmm

iiaiii
wmwrn
I - 4 -PÜ; ÍM I , . ' -V - 'L I -

<

l i .



«00

tEv)

P H ^ I f e g ^ t W

TÍO i 1 i
£-•¥

oo

'VIGORA 3.2.1.B - CURVA DA SECCAO DE CHOQUE DO VANADIO NO INTERVALO DE ENERGIA DE 1 A 10 EV



.99 .

ÍUííílfl
CM

J***.* i



.100.

Localização
das Fontes
de neutrons
b

Cápsula de
Irradiação

d

Guia de
Acrílico
para a
cápsula d

FIGURA 4.1.2 - PERSPECTIVA DO SISTEMA DE IRRADIAÇÃO PARA

o ARRANJO DE LABORATÓRIO
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FIGURA 4.1.3.B-VISTA LATERAL COM
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RA FONTE c
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VISTAS DA CÁPSULA DE IRRADIAÇÃO EN QUE SE IRRADIA O MONITOR

L J
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FIGURA 4.1.6-VISTA LATERAL DO HONITOR 2
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FIGURA 4.1.4.B-VISTA LATRIAL DA CAPSü

LA DE IRRADIAÇÃO d

FIGURA 4.1.5-VISTA FRONTAL DO HONITOR
KRJUN0 2'-
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Sistema de Transporte C4.2.1b)

Sistema de Irradiação («*.2.1.a) Sistema de Contagem (4.2.1c)

FIGURA 4.2.2 - SEGUNDO ARRANJO ÜANUAL
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HSTEMA D€ IRRAOIAC^O
À •'-j*j. SISTEMA DE «"HTACEM

SISTEMA DE TRANSPORT

HGUFA 4.3.1 - O ARRANJO

o - Agua como moderador
p - Agua como refletor
r - Câmara de irradiação
t̂ - Sistema de sustentação da fonte

"a*- Depósito contendo soluções
b1- Bomba de áucção e descarga
C - Dreno
d1- Mangueiras plásticas

u - Fio de nylon
v - Suporte para monitor de fluxo
x - Roldanas fixas
z - Trilhos
j'- Fotocilulas
k'- Eletroimãs
m1- Dispositivo de comando eletrônico
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Para recipiente
das fontes
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FIGURA 4 . 3 . 2 . A - VISTA DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES
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Linha de Sucção

FIGURA 1.3.2.B - ESQUEMA DE FUNCIONAMENTO DO CIRCUITO DE
ALIMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES
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FIGURA 4.3.3.A - VISTA FRONTAL DO MONITOR 9
ADAPTADO AO SUPORTE PARA
MONITOR v

FIGURA 4.3.3.B - CORTE AB

FIGURA 4.3.3.C - VISTA FRONTAL DO MONITOR 9
NO INTERIOR DO ANEL ROS -
OUEAOO DE ACRÍLICO

FIGURA 4.3.3.D - VISTA LATERAL DO
MONITOR 9 CIRCUN
DADOPELO ANEL
ROSQUEADO DE
ACRÍLICO
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FIGURA 4.1.2 - RETA DE CALIBRAÇAO OBTIDA ATRAVÉS DE
ARRANJO DE LABORATÓRIO PARA O MONITOR 2
'LHA - 12,808800 - 5,545400.10" Si
ft - 0,997



FIGURA 4.1.3 - RETA DE CALIBRARÃO OBTIDA ATRAVÉS DO
ARRANJO DE LABORATÓRIO.
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FIGURA Í* .2.1 - RETA DE CALIBRACÍO OBTIDA ATRAVÉS DE ARRANJO MANUAL

PARA o MONITOR H E O DETECTOR 1

LNA * 13.0548iG-2,792000.1Cru W, R- 0,999
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FIGURA4.2.3 - RETA DE CALIBRACAO OBTIDA ATRAVÉS DE temuo
IIANUAL PARA O MONITOR H E O DETECTOR 3

LHA - 13,í|í6622-2,7Q1000.1(r'' W, R- 0,998
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FIGURA 4.3.4 - CURVAS DAS MÉDIAS ENTRE AS ATIVIDADES AO E A
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FIGURA 4,3.6 - RETA DE CALIBRACAO OBTIDA ATRAVÉS DO ARRANJO

AUTOMÁTICO PARA O MONITOR 8

11,773916-2,164000.10^, R. 0,999



150

xlO

130 .

K
tu

A

S3

>

no

loo

2,5 3,5 U,5 5,5
ESPESSURA DE CAMADA DE BOPO ENTRE A FONTE E O MONITOR (cm)

FIGURA 4.3.7 - CURVAS EAS MÉDIAS EÜTRE AS ATIVIÜ/WS An F A

7,5



2,5 3,5 4,5 5,5

ESPESSURA DE CAMADA DE BORO ENTRE A FONTE E O MONITOR (ou)

FIGURA
 £*»3«8 - CURVA DA DIFERENÇA ENTRE AS MÉDIAS DAS ATIVIDADES ÔO E A

6,5 7,5



12,200 L

12,150 h

FIGURA 4.5.y - RETA DE CALIBRACAO OBTIDA ATRAVÉS DO ARRANJO

AUTOMÁTICO PARA O DETECTOR 3
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FIGURA 4.310- RETA DE CALIBRACAO OBTIDA ATRAVÉS DO ARRANJO
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