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SUMARIO

I.este trabalho é* realizada a avaliação de uma

metodologia de cálculo de transporte de radiação, comparan

do-se as taxas de reações e de dose calculadas, para nêu -

trons e r^os gama, com as medidas experimentais obtidas

numa blind.gem de ferro, irradiada no reator YAYOI. Empre-

gou-se as bibliotecas ENDF/B-IV e VITAMIN-C e o sistema

medular AMíX-II para geração de seções de choque e fatores

de dose, olapsados através do código ANISN. Os cálculos de

transport'- .'ram feitos com o código DOT 3.5, ajustando-se

o espectro da fonte de contorno da blindagem de ferro pe -

Ias taxas ie reações e dose, medidas no inicio da blinda -

gem. As distribuições calculadas para neutrons e raios ga-

ma, na blindagem de ferro, apresentaram razoável concordân

cia com «medidas experimentais.

Finalmente, e apresentada uma proposta para

a montagem de um r.rranjo experimental, utilizando-se o rea

tor IEA-R1, com o objetivo de estabelecer-se um padrão ex-

perimental de blindagem.
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ABSTRACT

In this text is carried out the evaluation of

radiation transport methodology, comparying the calculated

reactions and dose rates, for neutrons and gama-rays, with

the experimental measurements obtained on iron shield, irra

diated in YAYOI reactor. Were employed the ENDF/B-IV and

VITAMIN-C libraries and the AMPX-II modular system for gene

ration of cross sections, collapsed by the ANISN code. The

transport calculations were made by using the DOT 3.5 code,

adjusting the spectrum of the iron shield boundary source

to the reactions and dose rates, measured at the beginning

of shield. The distributions calculated for neutrons and

gamma-rays, on iron shield, presented reasonable concordan-

ce with the experimental measurements.

Finally, is presented a proposal for setting

up of an experimental arrangement, using the IEA-R1 reac -

tor, with the purpose of lay down a shielding benchmark.
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CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

1.1 - BLINDAGEM DE REATORES NUCLEARES

Desde a descoberta do raio X e da radioativi-

dade, no final do século XIX, constatou-se que as radia -

ções poderiam produzir efeitos danosos aos organismos vi-

vos e que seria necessária uma blindagem para proteger -se

das mesmas.

Grubbe, em 1896, tratou um paciente com apli-

cações de raio X. As partes do corpo que não deveriam ser

irradiadas, foram protegidas com chumbo. Esse fato foi im

portante porque é considerado o primeiro uso terapêuticoda

radiação e da blindagem, como proteção .

Embora, desde as primeiras aplicações da ra -

diação, tenha sido constatada a necessidade da proteção

contra a mesma, inicialmente não houve um esforço profis -

sional organizado no sentido de desenvolver-se métodos de

cálculo para o dimensionamento de blindagens.

0 primeiro quarto do século XX caracteriza um

período no qual os danos provocados pelas radiações foram

tornando-se gradualmente conhecidos e o uso de materiais

pesados, como o chumbo, em forma de placas e tijolos, para

blindagem de raios X, tornou-se comum. Os conhecimentos na

1



área de blindagem resumiam-se aos valores de meia espessu-

ra ou .- fatores exponenciais de atenuação, envolvendo coe-

ficientes de absorção.

Em 1930, descobriu-se o neutron, surgindo

assim a possibilidade do emprego de intensas fontes emisso

ras desse tipo de radiação, como os reatores e explosivos

nucleares. De imediato, verificou-se que os neutrons cons-

tituiam um tipo de radiação muito perigosa e a proteção

contra os mesmos exigia o emprego de blindagens maciças

Um reator nuclear é uma fonte em potencial de

radiações nucleares e quando em operação, através da fis-

são, produz em seu núcleo partículas a, @, fragmentos de

fissão, neutrons, neutrinos e raios gama. Para que se pos-

sa trabalhar em segurança nas proximidades de um reator nu

clear, en operação, é necessário que as radiações que ema-

nam de seu núcleo, sejam absorvidas ou atenuadas adequada-

mente, pelo material de blindagem.

As partículas a e 0 e os produtos de fissão

são freados no próprio núcleo ou no início da blindagem .

Os neutrinos, por serem muito penetrantes, atravessam o

núcleo e a blindagem sem serem afetados e essa caracterís-

tica faz com que a probabilidade de interagir com os mate-

riais, incluindo o tecido humano, seja pequena, não haven

do possibilidade de danos biológicos. Os neutrons e raios

gama são as radiações que apresentam maiores probabilida

des de escapar do núcleo e penetrar no seio que o envolve.



Assim, iri material que atenue suficientemente essas radia-

ções, aotomaticamente estará atenuando as demais a níveis

desprezíveis. Desse modo, o problema essencial da blinda -

fem de um reator é a atenuação de neutrons e raios gama.

0 projeto de blindagem de um reator nuclear en

volve o cálculo da penetração de neutrons e raios gama

primários, ou seja, produzidos no núcleo do reator e secun

dãrios, ou seja, produzidos pelas interações dos neutrons

com os materiais dos meios que circundam o núcleo. A impor

tância da determinação da distribuição de neutrons e raios

gama, num meio, deve-se ao fato de que, através dela, pod£

•se calcular a geração de calor, as taxas de dose e os da-

nos provocados por essas radiações, no meio considerado.

A determinação precisa da distribuição de ra-

diação envolve o conhecimento de parâmetros que descrevam

9 interação da radiação com a matéria (seções de cho -

que) e os modelos matemáticos adequados, que descrevam

o transporte dessa radiação através dos meios materiais

As primeiras blindagens de reatores foram dimensionadas sem

esses conchecimentos, empregando-se métodos empíricos, com

um mínimo de dados experimentais e envolvendo a utilização

de modelos baseados na simples atenuação exponencial.Essas

técnicas mostraram-se bastante inadequadas, para uma deter

minação razoavelmente precisa da espessura de blindagem ,

levando, em alguns casos, à subestimaçao para determinado

tipo de radiação e superestimação para outro e vice-versa.

Como exemplo, a blindagem de concreto e madeira parafinada



da pilha de grafite do Laboratório Nacional de Argonne.em

1943, era adequada para raios tama mas superestimada para

neutrons. Fato semelhantes ocorreu com a blindagem do reji

tor X-10 do Laboratório Nacional de OaK Ridge (ORNL)3.

Com o surgimento da perspectiva da utiliza -

ção de reatores na propuXsão naval, aérea e espacial, e

a conseqüente ênfase de pequenas dimensões e menores pe -

sos, as grandes e superestimadas blindagens não poderiam

mais ser toleradas. Mesmo em instalações estacionarias, a

redução de custos que seria obtida, por meio de um proje-

to eficiente, justificava o desenvolvimento de melhores

métodos e técnicas e fizeram com que os métodos empíricos,

inicialmente utilizados em projetos de blindagens, fossem

gradualmente complementados por técnicas mais exatas e

poderosas para resoluções das equações matemáticas bási -

cas, que governam o transporte da radiação.

0 modelo matemático que descreve o transpor-

te da radiação, em meios materiais, é dado pela equação

de transporte, introduzida por Boltzmann, no final do sé-

culo passado. Naquela época, o interesse pelo estudo da

difusão da luz na atmosfera, motivou o surgimento da Teo-

ria de Transporte. Investigações sobre a transferência de

radiação luminosa conduziram a estudos elementares da

equação de transporte de Boltzmann.. Em 1921, Milne formu

lou um modelo para o estudo da distribuição angular de ra

diação emitida por uma estrela, baseado nessa teoria mas

que s5 foi resolvido por Wiener e Hopf em 1931, através



da técnica da transformada de Fourier .

Com o surgimento dos reatores nucleares, a

teoria de transporte passou a ser empregada também para o

estudo das distribuições de neutrons e raios gama. Teórica

mente o transporte das radiações poderia ser feito inserin

do-se na equação de Boltzmann um conjunto completo de se-

ções de choque que representassem as probabilidades de in-

terações das radiações com o meio. Entretanto, a solução

da equação de Boltzmann nem sempre é possível ou fácil de

ser encontrada, mesmo através das técnicas numéricas, sur-

gidas com o desenvolvimento, dos computadores. Soluções exa_

tas são possíveis somente para modelos altamente idealiza-

dos, o que não ocorre num reator, por causa de fatores co-

mo heterogeneidades dos meios, dificuldades de modelagens,

dependências energéticas das seções de choque, variações

das energias dos neutrons, etc. Assim, precebe-se que para

casos reais, somente soluções aproximadas são viáveis.

Para resolução dos modelos matemáticos que

descrevem o transporte de radiação, por meio de métodos

numéricos, foram desenvolvidos programas computacionais ,

denominados códigos nucleares, que fornecem a distribuição

da radiação em função da posição, energia e direção, para

varias geometrias e condições de fonte.

Os conjuntos de seções de choque são arquiva

dos, normalmente em fitas de computador, e constituem as
i

bibliotecas de dados nucleares básicos. Essas bibliotecas



são periodicamente revisadas para atualizações ou incorpora-

ções de novos dados.

Programas de computador, responsáveis pelas

interfaces entre as bibliotecas e códigos, manipulam os da-

dos nucleares básicos, processando-os e colocando-os em

formatos adequados, para que possam ser utilizados pelos

códigos.

As avaliações das bibliotecas e códigos nuclea^

res são feitas através dè comparações dos resultados que

fornecem, com os resultados fornecidos por outras bibliote

cas e códigos, ou com dados obtidos experimentalmente. 0

método numérico de solução da equação de transporte pode

ser avaliado na resolução de problemas que possuem soluções

analíticas conhecidas e precisas. A avaliação da resposta do

modelo matemático, como um todo, é obtida, comparando - se

seus resultados com valores medidos experimentalmente. Como

essa última maneira de avaliação é a mais correta, várias

montagens experimentais têm sido propostas e construídas com

esse objetivo. Nessas montagens, procura-se reproduzir, de

modo mais real possível, as hipóteses estudadas ou as condi

ções de projetos estabelecidas, para que as medidas obtidas

se tornem importantes parâmetros comparativos.

Mesmo assim, apesar de todo desenvolvimento

experimentado ao longo dos anos mais recentes, a blindagem

de reatores ainda não atingiu um estágio tal que os re-

sultados obtidos não possuam incertezas, quando comparados com



a "realidade", não se podendo asseverar que» com todos os

recursos teóricos e de cálculo disponíveis, seja possível

garantir a determinação dos níveis '/reais11 de radiação, no

interior e nas proximidades de uma blindagem, principal-

mente no caso de neutrons. Dessa forma, é sempre necessa -

rio avaliar os métodos de cálculo utilizados, testando- os

contra resultados experimentais.

1.2. REvisAo DE LITERATURA
1.2.1. Evolução dos Métodos de Cálculo de Transpor

te da Radiação

A Teoria de Transporte ê, em essência, a

descrição matemática do movimento de partículas num meio

material. Como não se pode especificar a posição e a velo-

cidade de uma partícula individual, em cada instante de

tempo*, a teoria baseia-se no comportamento médio de uma

população de partículas. Nesse sentido, a Teoria de Trans-

porte é uma descrição macroscópica da distribuição de par-

tículas.

A equação que descreve o transporte de ra -

diação, equação de Boltzmann, é essencialmente uma equação

de conservação da "população média" de partículas num ele-

mento de volume localizado numa posição R. Na derivação

* Essas limitações são devidas ao número colossal de equa-
ções de movimento que se^teria ao se estudar o comporta-
mento individual -d* partícula e não aquelas impostas pe-
la Mecânica Quântica, dado que, em Teoria de Transporte,
o nêutron é considerado como uma partícula clássica(pon-
tual).
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dessa equação, os neutrons e raios gama são considerados co

mo se fossem partículas e a densidade diferencial de fluxo

ê função de sete variáveis independentes: três que definem

a posição do elemento de volume, duas que definem a direção

de movimentação da partícula, uma que define a energia da

partícula e uma que determina o tempo.Coma essa equação

contêm derivadas em espaço e tempo e integrais sobre ângulo

e energia,é* na realidade uma equação integro-diferencial ,

cuja solução nem sempre é fácil de ser obtida, como aliás

já foi mencionado nesse trabalho * .

Há dois métodos de tratamento para a depen -

dência energética da equação de transporte. 0 primeiro, co-

nhecido como dependente da energia, simplesmente trata a

energia como uma variável contínua, o que acarreta dificul-

dades na obtenção de soluções rigorosas, dado que os parâme

tros nucleares são funções complexas da energia. Para con -

tornar essa dificuldade, é comum expandir os termos depen -

dentes da energia em polinômios, COR O mesmo intervalo de

definição de energia, de zero a infinito. 0 segundo é o mé-

todo de raultigrupos, no qual se divide o intervalo de ener-

gia de interesse num número finito de sub-intervalos (ou

grupos), sendo os parâmetros nucleares (seções de choque ,

fluxo angular, etc) valores médios adequados a cada grupo .

A dependência angular dos parâmetros pode ser

tratada diferentemente, conforme o método «ímpicgado para a



solução da equação de transporte como ainda poderá ser vis-

to no presente trabalho. Por outro lado, como em análises

de blindagens considera-se sempre o estado estacionário, a

variável tempo não é considerada » .

Os projetos de blindagens envolvem cálculos de

transporte de neutrons e raios gama, em sistemas com geoae-

trias complexas, muitas vezes através de vazios ou ainda

em meios com espessuras equivalentes a vários livres cami -

nhos médios (penetração profunda). Com o desenvolvimento dos

computadores e o surgimento de métodos numéricos mais efi -

cientes, as técnicas de cálculo evoluíram de "educadas" es-

timativas e métodos semi-empíricos para tratamentos mais ri

gorosos, baseados nas soluções da equação de transporte de

Boltzamnn, através de programas computacionais sofistica -

dos.

0 método do núcleo pontual foi uma das primei-

ras técnicas de cálculo aplicada na descrição do transporte

da radiação, principalmente para raios gama, em meios mate-

riais, com o objetivo de dimensionamento de blindagens.Esse

método consiste em expressar o fluxo de partículas, num pon

to qualquer, devido a uma fonte com distribuição arbitra -

ria, como o somatório das contribuições individuais dos pon

tos que constituem a fonte, no ponto de interesse . 0 nú -

cleo pontual é definido como a solução da equação de trans

porte num ponto, devido a uma fonte pontual de intensidade

unitária, localizada em outro ponto, sem considerar-se o

espalhamento no meio. A contribuição devido à componente
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espalhada do campo de radiação pode ser incluída, muiti -

plicando-se o núcleo pontual não espalhado por um fator

de correção denominado fator de crescimento ("Build - up

factor"). Esse fator é definido como a razão entre o va -

lor do campo de radiação no ponto de interessee o valor do

campo de radiação não espalhada, no mesmo ponto. Dessa

forma, para a obtenção do fator de crescimento era nece£

sário solucionar a equação de transporte, o que foi reali

zado através do método dos «nomentos para fontes pontuais

e isotrõpicas, em meios homogêneos e infinitos.

A primeira fonte de dados para fatores de

crescimento foi obtida em 1954 por Goldstein e Wilkins ,

para fontes puntuais e isotrõpicas, para vários materiais

de interesse em blindagem. Desde então muitos autores de-

dicaram-se à determinação de formulas empíricas (ajusta -

das), que reproduzam os valores desse fator. As vantagens

dessas formulas é que permitem a condensação dos dados ,

eliminam a necessidade de interpolação com relação ã dis-

tância de atenuação e facilitam a maneira de se manipu -

lar o fator de crescimento em muitas operações matemãti -

cas. Dentre os vários ajustes citam-se a forma linear, a

fórmula de Berger, a fÕTmula de Capo e a formula de Tay -

lor6.

No cálculo do transporte de radiação em sis-

temas de blindagens múltiplas, o fator de crescimento di-

fere do empregado pars, meios homogêneos devido ãs varia -

ções nas distribuições angulares e de energia em interfa-
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ces, além do fator de crescimento ser função da ordem de

seqüência dos materiais de blindagem. Nesses casos podem

ser utilizadas aproximações como por exemplo a multiplica-

ção dos fatores e as métodos de Blizard, Goldstein, Bro -

der» Kitazuma e Futtermager .

Atualmente, o método do núcleo pontual tem sjL

do empregado, com sucesso, no dimensionamento de fontes se

lad?s e recipientes para transporte de combustível irradia

do. Muitos códigos utilizam esse método, dentre os quais

pode-se citar o ISOSHLD, QAD e MYRA7.

Como os mecanismos de interação dos neutrons

e raios gama com a matéria são diferentes, sendo o proces-

so de interação de neutrons mais complexo na dependência

energética, a técnica do núcleo pontual para análise de

penetração de neutrons evoluiu de maneira diferente da

empregada para raios gama, sendo que a maioria dos parâme-

tros usados nas atenuações de neutrons têm sido determina-

dos de forma empírica ou experimental. Experiências reali-

zadas em tanques de água, colocados adjacentes à fontes

de radiações ( " Lid-Tank Shielding Facility - LTSF M ) 8 ,

demonstraram que a atenuação de neutrons rápidos, através

de materiais pesados e hidrogenados, poderia ser descrita

por um simples fator exponencial.Em 1949, T.A. WeIton de -

senvolveu o conceito de seção de choque de remoção para

descrever a atenuação de neutrons nesses materiais. 0 con-

ceito de seção de choque de remoção difundiu-se rapidamen-

te, tornando-se na época o principal método para tratamen-
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to da atenuação de neutrons .

Uma outra técnica para descrever a moderação

dos neutrons, com energias de fissão, para neutrons térmi-

cos, em uma blindagem, é uma combinação dos métodos ante -

riores e da teoria da difusão »9»'°. o método resultante

foi o da remoção-difusão e nesse método, a componente pene_

trante da fonte de neutrons é constituída pelos neutrons de

altas energias que sofrem somente pequenas perdas de ener-

gias, em espalhamentos elásticos com pequenas variações de

direções. Por outro lado,os neutrons que sofrem grandes

perdas de energias, quer através de espalhamentos elásti -

cos com grandes variações de direções, quer através de es-

palhamentos inelásticos, são considerados removidos da com

ponente penetrante, constituída por neutrons rápidos. A

maioria dos métodos de remoção-difusão, em uso corrente ,

foi desenvolvida com base no trabalho de K.T Spinney, de

1957, que assumia que os neutrons removidos da componen-

te penetrante seriam inseridos em um único grupo de ener -

gia, numa estrutura de cinco grupos .

A formulação original de Spinney não obteve

pleno sucesso devido ao número bastante limitado de gru-

pos de remoção e difusão. Modificações e variações na for-

mulação original foram introduzidas como a melhora dos

esquemas de transferências da componente penetrante para

os grupos de difusão, um melhor tratamento do processo

de moderação e maior número de grupos de energia. Muitos

códigos computacionais puderam ser desenvolvidos utilizan-
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do-se esse método e dentre eles, pode-se citar o RASH, MAC

e SABINE5»11.

Os métodos do núcleo pontual e da remoção-di -

fusão podem ser utilizados por projetistas para obtenção de

respostas rápidas em pré-dimensionamentosde blindagens.

0 método dos momentos, formulado por Spencer

e Fano, foi uma das primeiras técnicas aplicadas para a so-

lução da equação de transporte a obter êxito nas soluções

dos problemas de blindagem . Esse método resolve a equação

de transporte de Boltzmann para fluxos com dependência an

guiar e energética, num meio homogêneo e infinito. Embora

seja aplicado a neutrons e gamas, apresenta mais sucesso

nos estudos de raios gama. Essa foi a técnica pela qual

Goldstein e Wilkins obtiveram os fatores de crescimento

para raios gama, mencionados anteriormente .

0 método dos momentos pode ser dividido em
q

três etapas distintas :

i) a variável angular é tratada pelo método

. . dos esféricos harmônicos;

ii) a variável espacial é removida pela defi-

nição de momentos espaciais de coeficien-

tes angulares, que conduzem a um sistema

de equações integrais que são resolvidas

por momentos espaciais e
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iii) a distribuição espacial do fluxo é deter

ninada a partir do conhecimento desses

momentos espaciais.

Códigos nucleares como o RENUPAK5 e MOMDIS7 fo

ram desenvolvidos baseados no método dos momentos.

Um dos primeiros métodos desenvolvidos com

êxito para a solução do problema de transporte de partícu-

las, através da equação de Boltzmann, foi o chamado método

P . Embora, atualmente, quase não seja mais usado em

cálculo de blindagem de radiação, é significativo que seja

mencionado, uma vez que engloba diversos conceitos usados

em outros métodos. Em síntese, esse método representa a

dependência angular da densidade de partículas na equação

de transporte por meio de uma expansão de harmônicos esfé-

ricos ou polínômios de Legendre, no caso de simetria azi -

mutal, truncada no termo de ordem (n+1). Uma outra aproxi-

mação para a dependência angular, no caso de geometria pia

na, foi proposta por Ivon, que sugeriu expandir o fluxo

angular em uma série de polinômios de Legendre separadospa

ra valores do co-seno do ângulo zenital (u) positivos e

negativos. A razão é que na interface entre dois meios, o

fluxo angular tem uma descontinuidade física para o co-se-

no nulo do ângulo zenital e uma simples aproxmimação P não

representa esse fato, dado que uma soma finita de polínô-
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mios de Legendre é sempre uma função contínua, enquanto que

numa dupla expansão polinoninal (método DP ) , a descontinui

dade física é* bem representada. Entre os códigos nucleares

que utilizam essa formulação na solução de problemas de pe-

netração profunda, pode>se citar o MPN-1, que soluciona a

equação de transporte em geometria plana, com multi-regiões
4 Se ordem geral de anisotropia ' .

De todos os métodos desenvolvidos, aplicando -

-se técnicas de cálculo numéricas, para se obter soluções

aproximadas da equação de Boltzmann, talvez o mais importan

te, em termos de utilização atualmente, seja o método de or-

denadas discretas, Sn. 0 nome Sn surgiu do fato que, nesse

método, a variável angular é representada por N segmentos

de retas conectados e o S é a primeira letra da palavra
1 2 " " - - -

inglesa Segment . A hipótese fundamental do método e

que a integral da equação de Boltzmann pode ser aproxima-

da por fórmulas de quadratura e como conseqüência, as fun -

ções envolvidas na integral são calculadas somente nos angu

Ios correspondentes aos pontos de quadratura e a variável

angular é tratada como um número de direções discretas, ao

invés de ser expandida em esféricos harmônicos ( polinõmios

de Leger're), como no método dos momentos. A variável espa

ciai é discretizada através de esquemas de diferenças fini-

tas e a variável energia é manipulada através do tratamento

de multigrupo. Em síntese, todas as variáveis independen -

tes da equação de transporte linear, no estado cstacionário,

são discretizadas.
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O uso de ordenadas discretas na teoria de

transporte foi primeiro sugerido por G.C. Wick em 1943 ,

mas o desenvolvimento detalhado da técnica foi formulado

por S. Chandrasekhar nos anos seguintes . Um histórico da

evolução dos métodos de ordenadas discretas, Sn, é apresen

tado com detalhe na referência bibliográfica 5.

Um tipo de distorção apresentado pelo método ,

chamado de efeito raio, foi descrito em 1965 e é conseqüên-

cia do resultado da discretização da variável angular em

direções discretas (segmentos de retas) , que permite o flu-

xo de partículas somente em direções selecionadas. Surgiram

várias maneiras de se mitigar o efeito raio, sendo que pos-

sivelmente, a mais eficiente delas seja a alteração das

equações para torná-las semelhantes as equações de esféri -
- 1 2 '

cos harmônicos, que são livres de tal efeito . Deve-se sa-

lientar, que embora o efeito raio possa ser mitigado, não

se consegue saná-lo por completo.

Os primeiros códigos Sn foram originalmente de

senvolvidos para cálculos neutrônicos de reatores nucleares

e os resultados dos cálculos de blindagem, usando-se esses

códigos, foram desapontadores, devido as estruturas de gru-

pos permitidas e as expansões das seções de choque de espa-

lhamento usadas nos códigos Sn. Entretanto, em 1965, F. My-

natt e W.Engle, do Laboratório Nacional de Oak Ridge, desen

volveram o código ANIf.N. Uma versão bidimensional do ANISN,

o código DOT, foi descrita um ano após por F. Mynatt, F. Mu

kenthaler e P. Stevens .
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A partir de 1966, com o desenvolvimento dos

códigos nucleares DOT e TWOTRAN, o método de ordenadas dis

cretas Sn tornou-se um potente instrumento para cálculo de

problemas bidimensionais de penetração profunda. 0 progra-

ma DOT for desenvolvido essencialmente para cálculos de

blindagem e há bastante tempo, em suas várias versões, tem

sido usado com êxito nessa area particular da engenharia

nuclear:

Atualmente, além do ANISN e DOT, uma vasta va

riedade de códigos nucleares Sn são disponíveis para caleu

los de problemas em regime estacionãrio ou dependente do

tempo, em uma ou duas dimensões como o TWOTRAN , DTF-IV ,

TDSN, A/BIGGI-3P7, XSDRN, ASOP11, TOPIC, MIST, TAPAT e

DTF-69 . Códigos Sn tridimensionais têm sido propostos ,

como o caso do THREETRAN, aplicável para geometria retangu

lar (x, y, z), mas com utilizações bastante limitadas e de

sapontadoras devidas ao grande número de malhas espaciais

necessárias para se desenvolver um sistema tridimensional

real. Recentemente, Rhoades, Childs, Emmett e Craner do

Laboratório Nacional de Oak Ridge, estão desenvolvendo o

código TORT, que é uma extensão tridimensional do DOT, par

tindo-se dos princípios básicos de cálculo empregados pelo

THREETRAN. 0 TORT destina-se a resolver grandes problemas

de penetrações de radiações, em geometrias (z, y, z) ou(r,

0, z), utlizando-se computadores de última geração.

0 método de Monte Cario é uma técnica de cál-

culo estatística. A idéia básica é criar una série de his -
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tórias das "vidas" das partículas» oriundas de uma fonte ev

usando técnicas de amostragens aleatórias, estabelecer as

leis probabilisticas que descrevam o comportamento real des_

sas partículas, reproduzindo passo a passo suas trajetórias

através de uu determinado meio. Como Monte Cario é essen -

cialmente baseado em conceitos estatísticos, a resposta ob-

tida não é única e sim uma estimativa que deve estar conti-

da num intervalo de confiança, admitindo-se uma certa varia

çâo em relação à resposta verdadeira. A redução do erro a

níveis aceitáveis requer que um grande numero (vários milha

res) de histórias de partículas sejam seguidas, desde o

surgimento até o desaparecimento das mesmas, despendendo-se

para tal muito tempo computacional.

Em 1950, H. Kahn publicou dois trabalhos sobre

aplicação de técnica de Monte Cario para blindagens.Embora,

desde aquela época os principais conceitos do método já fo£

sem identificados, um uso mais difundido da técnica e seu

conseqüente desenvolvimento sempre esteve condicionada à

evolução dos computadores. As primeiras aplicações, com su-

cesso do método, para espalhamento no ar, foram relatadas

por Berger, Zerby e Wells nos anos de 1957 e 1958 e a con-

clusão do sistema de programas de Monte Carlo 05R, do Labo-

ratório Nacional de Oak Ridge, feita por R. foveyou em 1958

pode ser considerada como um significante avanço na tecnolo

gia de blindagem. Em 1969 E. Straker, P. Stevens, D. Irving

e V. Cain completaram o código MORSE, cujos resultados con-

cordam de maneira excelente com as soluções obtidas nos me-
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todos de ordenadas discretas .

Além do MORSE, existem outros sistemas de có-

digos de transporte de radiação que utilizam Monte Carlo e

dentre os quais cita-se principalmente o MCNP do Laboratõ

rio Nacional de Los Alamos e o TRIPOLI,desenvolvido na

França . 0 MORSE emprega seções de choque multigrupo aco-

pladas de nêutrons-gamas, expandidas em polinômios de Le -

gendre e geometria combinada, sendo operacional em computa

dores de grande porte. 0 MCNP é" um código que utiliza as

seções de choque acopladas de nêutrons-gamas, em energia

contínua e geometria generalizada. Ê operacional nos compu

tadores CDC-7600, Cray-1, Cyber-176 e atualmente está sen-

do implantado no IBM-3033 de Oak Ridge. A versão atual de£

se código é em FORTRAN 77, o que o torna mais adaptável a

diferentes computadores. Detalhes de utilização e proces-

sos de cálculo empregados pelo MCNP podem ser encontra -

dos na referência bibliográfica 16. 0 TRIPOLI também é um

código de energia contínua. Originalmente limitado ao CDC,

está sendo adaptado a outros tipos de computador.

Vários laboratórios estudam a possibilidade de

se efetuar cálculos de blindagens utilizando-se as técni -

cas de ordenadas discretas e Monte Cario acopladas. A pri-

meira seria empregada em regiões onde os cálculos pudessem

ser reduzidos a duas dimensões e a segunda naquelas onde

cálculos tridimensionais fossem requeridos, ir.postos por

complexidades geométricas. Como exemplo, cita-je o MORSE

que pode ser acoplado a um código de ordenadas discretas a
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través do código DOMINO ou outro similar.

Mais recentemente, no Japão, procura-se desen

volver processos de cálculo que empreguem o método de inte

gração direta para solucionar a equação integral de trans-

porte. Esses trabalhos resultaram na criação dos códigos

PALLAS, para geometrias bidimensionais e tridimensionais
18e ENSEMBLE para geometrias tridimensionais . Aplicações

desses códigos e comparações com resultados experimentais

podem ser encontradas nas referências bibliográficas 17 ,

18 e 19.

Ao conclui-se esse item, não se poderia dei -

xar de mencionar o método dos elementos finitos-FEM. De d£

senvolvimento mais recente, é uma excelente técnica de cál̂

culo para tratamento de formas geométricas complexas. Ori-

ginalmente desenvolvido no campo de análises estruturais ,

somente a partir de 1971 tem sido aplicado ã física de rea

tores. Entre os códigos nucleares que se utilizam desse me

todo, destacam-se o TRIDENTE e o FEMRZ .

Existem livros textos que fornecem detalhes

sobre todos esses métodos mencionados. Alguns desses li -

vros estão indicados nas referências bibliográficas 2, 3,

6, 8 e 9.

1.2.2. Evolução das Técnicas Experimentais e Avalia

ções de Métodos de Cálculo em Blindagem
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Em projetos de blindagens de reatores, além

da necessidade de se ter um perfeito conhecimento das at£

nuações de neutrons e raios ganas, em meios materiais, é

de suma importância que os valores calculados teoricamen-

te, sejam confrontados com dados experimentais, de modo a

permitir as otimizações dos dimensiouamentos.

Por falta de conhecimentos adequados, as pri

meiras blindagens de reatores eram superdimensionadas e

de custos elevados. Com o desenvolvimento dos reatores, e

o conseqüente aumento de potência dos mesmos, a necessidfi

de de projetos mais otimizados se tornou evidente, moti -

vando a evolução da metodologia de cálculo de blindagem,

a partir dos anos quarenta.

E. Fermi e W. Zinn realizaram algumas medi -

das de atenuações em Chicago, em 1943. H. Newson e L. Slo

tin fizeram medidas com folhas de ouro para lâminas de

ferro, utilizando o reator X-10 do Laboratório Nacional

de Oak Ridge3, em 1944.

Em 1947, E.P.Blizard e C.E.Clifford inicia-

ram um programa de medidas de atenuações de neutrons e

raios gama, através de vários tipos de concreto , no rea-

tor X-10. Placas de concreto foram colocadas no canal de

irradiação do núcleo do reator, com detectores instalados

nas superfícies e interiores das mesmas. Essas experiên -

cias se transformaram no primeiro programa organizado

de pesquisa em blindagem de reatores. Através desses estu



22

dos, constatou-se que a produção de raios gama secundários,

devido as interações de neutrons na blindagem, deveria ser

considerado nos projetos .

Em 1948, em face dos resultados obtidos nas

medidas feitas no reator X-10, Blizard concluiu sobre a ne-

cessidade de se construir um novo conjunto experimental pa-

ra realização de testes. Uma placa plana, fina, de urânio

enriquecido, colocada no canal de irradiação do núcleo do

reator, poderia ser uma fonte local de neutrons de fissão

e ter fácil acesso para medidas de atenuação. Clifford suge

riu que um tanque de água poderia ser colocado junto da pia

ca e os materiais e instrumentos poderiam ser submergidos ,

o que reduziria, em muito, a radiação de fundo. Essas duas

idéias deram origem ao tanque para medidas experimentais

( Lid Tank Shielding Facility - LTSF) do Laboratório Nacio

nal de Oak Ridge - ORNL , que começou a operar em 1949.

A partir do LTSF, do ORNL e da necessidade de

se obter novas e diferentes medidas das distribuições das

radiações, vários conjuntos experimentais foram desenvolvi-

dos. Em função da fonte de neutrons e raios gama,esses con-

juntos podem ser divididos em dois tipos básicos :

i) conjuntos nos quais uma placa plana, de

material fissionável, é colocada no fluxo

térmico de um reator, para obtenção de

uma fonte de fissão e de raios gama;

ii) conjuntos nos quais um reator ê utilizado
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diretamente para fornecer neutrons e

raios gama para experimentos de blinda -

gea.

No primeiro tipo enquadram-se o LTSF do ORNL,

o mais antigo em operação, o LTSF do Laboratório Nacional

de Brookhaven - BNL e o LTSF do Instituto Battelle Memo -

rial. Descrições detalhadas desses conjuntos, com as op-

ções e facilidades de medidas que proporcionam, são encon-

tradas nas referências bibliográficas 6 e 8.

Fazendo parte do segundo tipo, pode-se citar

inicialmente o reator de pesquisa ( Bulk Shielding Reactor

-8SR ) do. ORNL, que foi o primeiro a ser construído. 0

BSR do ORNL serviu de modelo para o desenvolvimento de ou-

tros reatores de pesquisa similares, do tipo piscina, co-

mo o reator de pesquisa ( Ground Test Reactor - GTR ) da

Convair, em Forth Worth, o reator de pesquisa para blinda

gem de aeronave (Aircraft Shield Test Reactor - ASTR) do

ORNL e o conjunto de torres ( Tower Shielding Facility

TSF ) do ORNL, para utilização de reatores do tipo BSR

Descrições detalhadas dessas montagens são encontradas nas

referências bibliográficas 6 e 8.

As experiências realizadas com os primeiros

conjuntos ( LTSF, BSR, GTR, TSF ) produziram um grande

número de informações na área de blindagem da; radiações .

Os êxitos verificados incentivaram a construção de novos
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reatores de pesquisa e o surgimento de novos programas ex-

perimentais, conforme referências bibliográficas de 20 a

25 inclusive.

Os conhecimentos e técnicas de blindagens de

reatores sofreram substanciais modificações, desde os anos

quarenta e cinqüenta, quando as primeiras blindagens reais

foram construídas, baseadas em métodos de cálculo simpli-

ficados. Atualmente, pode-se fundamentar os projetos em

soluções detalhadas da equação de transporte de Boltzmann,

em geometrias bidimensionais e tridimensionais.

Essa capacitação tornou-se possível devido

aos rápidos avanços verificados em três áreas separadas :

(i) velocidade e capacidade dos computado -

res;

(ii) eficiência dos métodos de cálculo de

transporte das radiações e

(iii) confiabilidade nos dados de seções de

choque

Os avanços na tecnologia de blindagens, supor

tada pelo desenvolvimento de maiores e mais rápidos compu-

tadores, métodos numéricos mais eficientes para soluções

da equação de Boltzmann e dados nucleares básicos mais

confiáveis, possibilitaram a redução de incertezas de pro-

jetos, aliviando pesos e custos impostos por superdimensio

•••- namentos, mas tornaram evidente a necessidade de se esta-
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belecer procedimentos teóricos e experimentais adequados pa

ra sua auto-avaliaçâo.

Os procedimentos estabelecidos para avaliação

dos métodos de transporte das radiações, dos conjuntos de

seções de choque e das.técnicas de cálculos computacionais»

e que depois de devidamente testados, são reunidos, catalo-

gados e publicados, por centros de pesquisas, são denomina-

dos padrões experimentais em blindagem ( Shielding bench -

marks ).

Os objetivos de um padrão experimental são:

i) avaliar os conhecimentos em transporte de

radiação, através das soluções de proble-

mas genéricos de blindagem;

ii) possibilitar comparações entre as solu -

ções obtidas por diferentes métodos compu

tacionais;

iii) testar códigos computacionais e dados nu-

cleares básicos, comparando cálculos teó-

ricos com dados experimentais;

iv) avaliar novos métodos de cálculo;

v) verificar a habilidade do usuário na apH

cação de um código computacional e

vi) verificar o desempenho de programas compu

tacionais adaptados em computadores de ti

pos diferentes daqueles para os quais fo-

ram criados.
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Outra maneira de avaliação dos métodos de cãjL

culo é através das soluções dos chamados problemas padrões

teóricos. Os problemas padrões teóricos são criados para

testar as bibliotecas de dados nucleares básicos e os mode_

los matemáticos e numéricos dos códigos. Podem ser analisa

dos por vários códigos e bibliotecas e os resultados obti-

dos permitem as comparações entre esses códigos e bibliote

cas,mas não os testam individualmente. Dois ou mais códigos po

dem apresentar resultados coerentes, mas que não concordam

com medidas experimentais. Cálculos, para os quais não exis

tem essas medidas, fornecem poucas informações sobre a

adequação dos conjuntos de seções de choque. Quando muito,

podem indicar a sensibilidade dos resultados às variações

desses conjuntos. Por outro lado, através das soluções de

problemas padrões pode-se testar os métodos numéricos uti-

lizados nas resoluções da equação de transporte. Em alguns

casos existem problemas simples que possuem soluções analí

ticas ou "quase" analítica, que podem ser utilizadas como

padrões para verificações de métodos numéricos aproximados

Ainda por meio desses problemas, pode-se avaliar a capaci-

dade da modelagem geométrica, comparando-se resultados ob-

tidos para modelagens unidimensional, bidimensional e tri-

dimensional.

Os padrões experimentais permitem compara -

ções entre dados teóricos e experimentais. Através deles

pode-se calcular um valor medido e avaliar individualmente

as bibliotecas básicas e os códigos nucleares.

A primeira coleção de problemas padrões, para
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testes de métodos computacionais de transporte de radiação

foi preparada pelo Grupo de Problemas Padrões da Comissão

de Medidas Padrões da Sociedade Nuclear Americana ( Bench-

mark Problems Group - BPG - of the ANS-6 Standards Commit-

tee) em 1969. A Sociedade Nuclear Americana - ANS - tem se

lecionado problemas padrões teóricos e padrões experimen -

tais, que depois de devidamente documentados são publicados
«- 27 28

em forma de suplemento ã primeira coleção '

A confiabilidade de uma metodologia de cálcu-

lo depende da avaliação dos códigos e dados nucleares bãsi_

cos, conseguida na reprodução de medidas obtidas experi -

mentalmente, especificadas através de padrões experimen -

tais. Embora os testes de metodologias de cálculo possam

ser feitos utilizando-se padrões experimentais encontrados

em literatura, é importante que os grupos de pesquisa pro-

jetem e construam seus próprios modelos experimentais para

atender suas reais necessidades. Nesses casos, o benefício

será duplo: adquire-se conhecimento teórico e ganha-se vi-

vência na área experimental. Dentro desse enfoque, consta-

ta-se que os centros de pesquisas nucleares têm criado

seus próprios padrões experimentais e a literatura nesse

setor tem se mostrado bastante farta. Nas referências bi-

bliográficas 29, 30 e 31 são apresentados alguns padrões

experimentais, de diferentes centros de pesquisas.

A Universidade de Tóquio, no Jap.\o, estabele-

ceu padrões experimentais para estudos das penetrações das

radiações em placas de ferro e sódio Z» 3 3» 3^ utilizando
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para tal o reator rápido YAYOI . 0 padrão experimental de

blindagem que trata das penetrações de neutrons e raios ga
34 -

ma em placas de ferro , analisado nesse trabalho, sera
sempre referenciado como experimento YAYOI.

A última conferência internacional sobre blin

dagem da radiação, realizada no Japão, em 1983, mostra cia

ramente a preocupação atual que se tem com as avaliações

das metodologias de cálculo e as otimizações de projetos

de blindagens, através de análises de sensibilidades e com

parações de valores calculados com medidos experimentalmen

te. Na parte referente às análises de sensibilidades e da-

dos necessários para blindagens, foram apresentados traba-

lhos sobre a importância de padrões experimentais de blin-

dagem e as sensibilidades e incertezas nas análises de

blindagens utilizando-se códigos que empregam o método Sn

ou Monte Cario. Foram também apresentados trabalhos sobre

análises de padrões experimentais para testes de dados nu-

cleares e métodos, podendo-se citar as análises de padrões

experimentais para blindagens de reatores rápidos, para

transporte de neutrons em sódio, aço inoxidável, ferro e

vários outros materiais de blindagens e os padrões experi-

mentais para aperfeiçoamento de projetos de blindagens

Maiores detalhes sobre todos os trabalhos apresentados na

6? Conferência Internacional de Blindagem da Radiação pode

rão ser encontrados na referência bibliográfica 36.

1.3 OBJETIVOS E DESENVOLVIMENTO DA TESE
Os objetivos da tese são os seguintes:
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i) utilizar a metodologia de cálculo da Se -

ção de Energia Nuclear do InstitutoMili -

tar de Engenharia, para reproduzir os re-

sultados do experimento YAYOI,

ii) avaliar a metodologia de cálculo, em fun-

ção dos resultados obtidos,

iii) propor um arranjo experimental, que pode-

ria ser construído no reator de pesquisa

do Instituto de Pesquisas Energéticas e

Nucleares e possibilitasse a criação de

padrões experimentais para avaliação de

métodos de cálculo em projetos de blinda

gem .

Para atender aos objetivos estabelecidos, o

trabalho foi desenvolvido em cinco capítulose um apêndice.

0 capítulo I, conforme jã visto até agora,foi

reservado para um breve histórico da blindagem dos reato -

res nucleares, a evolução dos métodos de cálculo e o pre-

sente item.

No capítulo II será descrita a metodologia de

cálculo comumente empregada em blindagem.

0 experimento YAYOI será descrito e analisado

no capítulo III, empregando-se as bibliotecas de dados nu-

cleares básicos e códigos de transporte cie radiação, já ira

plantados na Seção de Energia Nuclear do Instituto Militar
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de Engenharia.

No capítulo IV serão apresentados e analisados

os resultados obtidos.

As conclusões e sugestões constarão do capítu-

lo V e a-proposição de um arranjo experimental, para o esta

belecimento de padrões experimentais de blindagem de reato-

res, será apresentada no apêndice A.



CAPÍTULO II

METODOLOGIA DE CALCULO DE BLINDAGEH

O cálculo da penetração e distribuição de nêu

trons e raios gama, em um meio, é feito em três fases dis-

tintas.

A primeira fase consiste na obtenção das se -

ções de choque microscópicas para neutrons e raios gama, a

partir das bibliotecas de dados nucleares básicos. Na se -

gunda fase, essas seções de choque são processadas, acopla^

das e formatadas convenientemente para serem empregadas

nos códigos. Na terceira fase, os fluxos de neutrons e

raios gama são calculados, para uma determinada geometria,

empregando-se um código nuclear para transporte de radia-

ção.

Essas bibliotecas e códigos são reunidos e

acoplados de maneira seqüencial, dando origem a uma método

logia de cálculo utilizada em blindagem das radiações .

As metodologias de cálculo utilizadas na Se

ção de Energia Nuclear do Instituto Militar de Engenharia-

S7/IME, possuem os diagramas de blocos lógicos apresenta -

dos nas figuras 1 e 2.

As seções de choque microscópicas, para nêu -

trons e raios gama são obtidas a partir do ENDF/B-IV (Eva

31
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luated Nuclear Data File) ou do DLC-41/VITAMIN-C39.

0 sistema ENDF ê constituído por um conjunto

de códigos computacionais e bibliotecas de dados nuclea-

res, administrados pelo Centro Nacional de Dados Nuclea-

res do Laboratório Nacional de Brookhaven. Esse sistema

foi desenvolvido para armazenamento e recuperação de da -

dos nucleares necessários em cálculos de reatores e blin-

dagens. As informações estão contidas nas bibliotecas END

F/A e ENDF/B. A biblioteca ENDF/A pode conter diferen -

tes avaliações de seções de choque de determinado nuclí -

deo ou apenas um conjunto parcial de dados, num intervalo

limitado de energia. A biblioteca ENDF/B contém uma ava -

liação completa dos dados nucleares de cada material. Es-

ses dados são os recomendados pelo Grupo de Trabalho de

Avaliação de Seção de Choque ( Cross Section Evaluation Wor

king Group - CSEWG ) que representa o esforço conjunto

de vinte laboratórios na avaliação de dados, coordenado

pelo Centro Nacional de Dados Nucleares. Periodicamente a

biblioteca ENDF/B sofre atualizações e desde sua forma -

ção, já foram organizadas a ENDF/B-I, ENDF/B-II, ENDF/B -
40

J.U, ENDF/B-IV e ENDF/B-V .

A S7/IME dispõe da versão ENDF/B-IV, consti-

tuída pelo Arquivo de Finalidade Geral (General Purpose Fi

le) contendo dados nucleares para 90 nuclídeos, Arquivo

Padrão (Standard File) com seções de choque para os ele -

mentos 1H, 3He, 6Li, 10B, 1 2C, 197Au e 2 3 5ü, Arquivo Dosi.

métrico (Dosimetry File) onde são econtradas seções de
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choque para 36 reações, relativas a 26 isótopos, emprega-

das em cálculos dosimétricos, Arquivo de Produtos de Fis

são (Fission Product File) que contém dados de decaimen -

to radioativo de produtos de fissão e Arquivo de Actini -

deos (Actinides Files) usados em cálculos de produção

de elementos actinídeos num reator nuclear e posterior

análise em problemas ligados ao resíduo radioativo.

As bibliotecas do VITAMIN-C são derivadas de

dados do ENDF e processadas no formato AMPX-II. Os dados

disponíveis estão organizados da seguinte forma: bibliote-

ca de seções de choque para neutrons, numa estrutura de

171 grupos de energia; biblioteca de seções de choque para

gamas, numa estrutura de 36 grupos de energia e biblioteca

de seções de choque de produção de raios gama secundários

em 36 grupos, devido às reações de captura ou espalhamen

to inelástico nos 171 grupos de neutrons.

A biblioteca para neutrons, fornecida pelo

VITAMIN-C, foi gerada a partir do código MINX41, que cal-

cula as seções de choque microscópicas, bem como as matri

zes de transferência de grupo para grupo, com transferên-

cia angular P5, na estrutura de 171 grupos finos de ener-

gia, variando da faixa térmica até 17,333MeV, ponderados

pelo espectro de energia dividido em 6 regiões (Maxwellia

na+1/E+fissão+1/E+fissão DT+1/E). A biblioteca de gamas

foi gerada pelo módulo SMUG, descrito mais a frente, que

calcula as seções de choque microscópicas e as matrizes de

transferência, numa estrutura de 36 grupos finos, pondera
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das pelo espectro de energia (assumiu-se o espectro "flat")*

A biblioteca para raios gama secundários foi gerada pelo

módulo LAPHNGAS, também descrito mais a frente.

Essas três bibliotecas básicas, com interface

para o sistema modular AMPX-II, podem ser processadas por

uma variedade de módulos disponíveis nesse sistema, para

atender as condições particulares de cada problema a serj

solucionado. A biblioteca para neutrons possui 66 materi -

ais, a de gamas 42 materiais e a para nêutrons-gamas 43

materiais.

0 código AMPX-II , que e um sistema modular,

faz a interface entre as bibliotecas e os códigos nuclea -

res. Por meio das várias opções oferecidas pelos seus módu

los,gera as seções de choque, multigrupos, formatadas, que

são dados de entrada para os códigos.

Para a geração das seções de choque microscó-

picas para neutrons, numa estrutura de grupos finos (usuajL

mente da ordem de 100 grupos), bem como as matrizes das se-

ções de choque de transferência de grupo para grupo, nor-

malmente com transferência angular P-3, usa-se o módulo

XLACS, o qual pondera as seções de choque microscópicas l£

vando em consideração somente o espectro de energia, que

pode ser fornecido como dado de entrada ou ;:;ar-se uma das

sete opções oferecidas pelo módulo. Normal "nem f- emprega-se

a opção espectro de fissão + l/E + Maxwellima.
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O módulo SMUG é" empregado para a geração de

seções de choque para gamas, numa estrutura de grupos fi -

nos, ponderadas pelo espectro de energia, onde normalmen-

te emprega-se o espectro "flat", e para a geração das ma -

trizes de transferência de grupo para grupo, a partir de

uma expansão do núcleo de espalhamento de Klein Nishina em

polinômios de Legendre. Esse módulo fornece também os fato

res de conversão fluxo-dose.

0 acoplamento nêutron-gama é feito através do

módulo LAPHNGAS, que gera as matrizes das seções de choque

de produção de raios gama secundários em G grupos de ga-

mas, devido às reações de captura ou espalhamento inelásti.

co de neutrons, num grupo N«

0 RADE testa as coerências das seções de cho-

que multigrupo produzidas pelos vários módulos do sistema

AMPX-II. Tem a capacidade de testar as bibliotecas de neu-

trons, gamas ou nêutrons-gamas. Os vários testes que execu

ta para tal são apresentados na referência bibliogrãfi

ca 42. Esse módulo também tem a capacidade de determinar

uma estimativa de captura, em função da energia,-para cada

grupo de nêutron, num conjunto acoplado de nêutrons-gamas.

Como opção, pode também fornecer as seções de choque dife-

renciais.

0 CHOX é o módulo que serve para combinar as

bibliotecas de neutrons,gamas e gamas secundários, produz^

das respectivamente pelos módulos XLACS, LAPHNGAS E SMUG ,
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numa biblioteca acoplada de nêutrons-gamas. Essa nova bi-

biblioteca acoplada, caso se queira, pode ainda ser combi

nada com uma outra biblioteca acoplada, previamente prepa

rada.

Caso seja necessário, pode-se realizar o co-

lapso da estrutura multigrupo acoplada de nêutrons-gamas,

em energia, através do MALOCS.

0 módulo NITAWL (abreviação de "Nordheim's Ir̂

tegral Treatment And Working Library") recebe as seções de

choque no formato AMPX, realiza os cálculo de autoblinda -

gem para as ressonâncias, empregando a aproximação de Nord

heim, corrige as seções de choque e as coloca nos formatos

requeridos pelo ANISN, DOT ou MORSE. Em particular,o NITAWL

poderá produzir bibliotecas de seções de choque em car-

tões, fita magnética ou disco, para o ANISN, DOT ou MORSE

e em fita magnética ou disco para o XSDRNPM.

Toda a geração de constantes de multigrupo des

crita até aqui, leva em consideração somente a pondera -

ção em energia. Para a ponderação espacial usa-se o módu-

lo XSDRNPM que resolve a equação de transporte, em multi -

grupo, espalhamento anisotrópico, geometria unidimensional

plana, cilíndrica ou esférica, através da aproximação Sn e

colapsa a estrutura multigrupo acoplada, com dependência es

pacial e energética.

Conhecendo-se as constantes multigrupos, os
próximos passos serão a modelagem da fonte, a modelagem
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do sistema de blindagem e a utilização de um código de

transporte para calcular os fluxos de neutrons e raios ga-

ma.

43 -0 código nuclear ANISN e um programa compu

tacional que soluciona a equação de transporte, multigru-

po, unidiraensional, em geometria plana, cilíndrica ou es-

férica. As fontes podem ser fixas, de fissão ou uma com-

binação subcrítica das mesmas. Realiza cálculos de criti-

calidade e pesquisa a criticalidade para vários parâme -

tros. Colapsa as seções de choque multigrupos, utilizando

os fluxos, com dependência espacial e energética, gerados

na solução da equação de transporte pelo método das orde-

nadas discretas, Sn. 0 ANISN foi desenvolvido para solu -

cionar problemas de penetração profunda de neutrons e

raios gamas, nos quais a distribuição angular de partícu-

las deve ser calculada com detalhe. Considera c espalha -

mento anisotrõpico, de ordem arbitrária. Possui critério

de convergência pontual e esquemas de diferenças alterna-

tivas que removem as oscilações na distribuição do fluxo.

Tais características, aliadas ao uso de uma técnica de

programação, com dimensionamento flexível no armazenamen-

to de dados, permite a resolução, com êxito, de problemas

de penetrações profundas, com os mais variados portes.

0 código nuclear DOT 3.5 soluciona a equa-

ção de transporte, multigrupo, bidimensional, nas geome -

trias (x,y), (r,z) e (r,0), com espalhamerto anisotrõpi -

co, de ordem arbitrária, pelo método das ordenadas discre



38

tas, Sn. As fontes de partículas podem ser fixas, de fissão

ou uma combinação subcrítica das mesmas. Realiza cálculos

de criticalidade e pesquisa a criticalidade para vários pa-

râmetros. Basicamente, o DOT 3.5 ê uma versão bidimensional

do A M SN.

As características que tornam o DOT 3.5 adequa

do às soluções de problemas de blindagem incluem o crité -

rio de convergência pontual, os esquemas de diferenças ai -

ternativos, a condição de contorno de albedo, a possibilida

de de editar fluxos angulares de contorno e a opção para

cálculo de fonte analítica de primeira colisão que suaviza o

efeito raio, encontrado em alguns problemas.

0 dimensíonamento flexível para armazenamento

de dados e as possibilidades de utilizar fluxos angulares

de contorno e fluxos escalares, previamente calculados, pe£

mitem que grandes problemas sejam resolvidos por partes, em

pregando-se fontes de contorno, critérios de convergência e

número de interações escolhidos, adequadamente, em função

dos tempos computacionais para cada caso. Em cálculos de

blindagens de reatores nucleares, o DOT 3.5 é utilizado pa-

ra descrever o transporte de radiação em regiões que não

possam ser analisadas por códigos unidimensionais ou quando

se deseja refinar os cálculos desses códigos.

0 código i-íORSE-CG é empregado para resolver

problemas de transporte de radiação em regiões com geome -

trias complexas. Utiliza o método de Monte Carlo e tem capa
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cidade para calcular o transporte quer de neutrons ou ga -

mas, quer de nêutrons-gamas acoplados, em multigrupos de

energia. As soluções podem ser obtidas nos modos normal ou

adjunto; os cálculos de blindagem e criticalidade podem

ser feitos com dependência temporal e geometria tridimen-

sional pode ser empregada, uma vez que simula formas geomé-

tricas através de uma sub-rotina que combina várias geome-

trias regulares (geometria combinatorial). Apresenta as

opções de albedo, espalhamento isotrõpico e anisotrópico ,

com expansão da distribuição angular até P.. e as seções

de choque podem ser lidas no formato ANISN-DOT, nas for

mas fixa ou livre.

0 código DOMINO faz o acoplamento dos

códigos DOT 3.5 e MORSE-CG. Normalmente usa-se o DOT 3.5

para os cálculos que possam ser realizados com geometria

bidimensional e a seguir, através do DOMINO, os dados são

fornecidos ao MORSE-CG que determina a distribuição da

radiação em geometrias mais complexas. Como exemplo, pode

se citar que para o cálculo do vaso de pressão de um rea -

tor utiliza-se o DOT 3.5 e os resultados são fornecidos ,

através do código DOMINO, ao MORSE-CG que tem possibilida-

de de determinar a distribuição de radiação no ambiente

externo ao vaso de pressão, onde existem componentes de for

mas geométricas complexas como gerador de vapor, tubula -
47çoes, bombas e etc

Para se calcular a resposta de um detec

tor, localizado num pont̂  externo ã configuração de blindagem ,
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considerado como sendo vácuo, pode-se utilizar os códigos

oPACETRAN48 ou FALSTF49. 0 FALSTF é um código mais moderno

e mais elaborado que o SPACETRAN. Esses códigos utilizam

para os cálculos os fluxos angulares obtidos na blindagem,

fornecidos pelo ANISN ou DOT 3.5.



41

XL ACS
&•«**. f»t«lt.

f»M.»».*iar.

1

SMU5
Ct'tCM »•«•<*•

yan4.M».*Mr.

. — .

•

Pimm mm*

LAT>»CA8

||IIIUIhw-.w

t
CHOX

Pnpan r>oecpl.

I
I ENDP/B-IV

I

HfTAWl
PnãTKm. p
XSbUNPM

XSORWPM
Cil». KlMf.i-0

AMPX-II

TRAIISPJ
VÁCUO

5IM

Figura 1: Rede de calculo de transporte de radiação,
S7/IME, utilizando a biblioteca ENDF/B-IV.

da



42

— — -

CHOC

flu*

HA >E
CMck ( •

•Ullgnco

1

NIo

MALOCS

NITAWL

t
XSORNPM

C«lc. Irantp. 1*0

1

J

*

AHPX-II

PRÃNSP.
VÁCUO

SIM ^

Figura 2: Rede de calculo de transporte de radiação,
S7/IME, utilizando.a eiblioteca DLC-41/VITAMIN-C.

da



CAPÍTULO III

O EXPERIMENTO YAYOI

3.1 - DESCRIÇÃO DO EXPERIMENTO

O experimento YAYOI é* um padrão experimental de

blindagem, destinado a medir as penetrações de neutrons e

raios gama em placas de ferro. Esse experimento foi realiza

do na Universidade de Tóquio, em 1979, utilizando-se como

fonte o reator rápido YAYOI. Como o ferro, que na realidade

é uma liga de ferro e carbono, contendo certas impurezas ,

constitui uma parte importante dos reatores nucleares, pa-

drões experimentais têm sido desenvolvidos em vários centros

de pesquisas, empregando-se esse material e as medidas expe-

rimentais obtidas têm se mostrado excelentes parâmetros pa-

ra avaliações de erros nos cálculos.

0 núcleo do reator YAYOI é um cilindro de urâ -

nio metálico, com 93$ de enriquecimento, envolvido por um co

bertor, também de urânio metálico, com 0 ,4$ de enriquecimen-

to e pelos refletores interno e externo, de chumbo. 0 núcleo

pode se deslocar horizontalmente e operar em seis posições di

ferentes. Maiores detalhes sobre o reator YAYOI podem ser

encontrados nas referências bibliográficas 32, 33, 34 e 35 .

Na posição, onde realizou-se o experimento,há uma coluna ex-

perimental vertical, sobre o refletor externo. Nessa coluna,

foi instalada a blindagem de ferro, com 70 centímetros de es

pessura e seção transversal quadrada com 94 centímetros de

43
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lado. Uma vista esquemática da montagem experimental e

mostrada na figura 3.

Para melhor entendimento do experimento YA-

YOI, esse item foi dividido em dois sub-itens. 0 primeiro

contem informações sobre os procedimentos e medidas experi

mentais e o segundo trata dos cálculos realizados e resul-

tados teóricos obtidos pelos autores do experimento YAYOI.

3.1.1. - Procedimentos e Medidas Experimentais

0 modelo de blindagem, analisado no experi -

mento YAYOI consiste de sete placas de ferro, com espessu

ra de 10 centímetros cada, contidas numa caixa também de

ferro. Essas placas possuem pequenos nichos para instala -

ções de detectores de ativação, tipo folha e dosimetros

termoluminescentes. Não existem grandes espaços vazios en-

tre o núcleo e a blindagem de ferro e as dimensões da con-

figuração experimental pode ser vista na figura 4.

As composições das varias regiões foram dete£

minadas por análises químicas, sendo que os pequenos espa-

ços e vazios dos canais de refrigeração, orifícios experi-

mentais e barras de controle, foram homogeneizados com os

materiais ãs suas voltas e os resultados são apresentados

na tabela 1. Os num?ros de identificação das regiões são

os mesmos mostrados nir> figuras.

As medjaas experimentais foram feitas em qu£
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tro direções distintas: norte, sul, leste e oeste. Nesse

trabalho serão consideradas apenas as medidas obtidas nas

direções norte e leste. Todas essas direções podem ser

vistas nas figuras 3 e 4, sendo que as direções norte e

leste estão indicadas com mais detalhes na figura 5, onde

também procurou-se identificar, entre parênteses, as coorde-

nadas empregadas nas análises bidimensionais feitas com

o DOT 3.5, conforme será descrito no item 3.2.

Os autores do experimento efetuaram várias me-

didas das taxas de reações de neutrons e taxas de dose de

raios gama, tanto para a direção norte quanto para a dire -

ção leste, nas profundidades de 0,20,40 e 60 centímetros, a

partir da superfície inferior da blindagem de ferro. Em ca-

da uma dessas profundidades, as medidas foram realizadas nas

distâncias de 0,10,20,30 e 40 centímetros da linha de cen -

tro, conforme também indicado na figura 5. As medidas para

neutrons foram obtidas pelo processo de ativação de folhas

e as de raios gama foram feitas com dosímetros termolumines-

centes (TLDs) de CaSO4-Tm,
6LiF e 7LiF. As folhas de ativa -

ção empregadas possuíam as seguintes reações de ativação:

i) folhas com reações limiares (neutrons rá-

pidos). 115In (n,n') 1l5mIn, 58 Ni (n,p),

58Co, 64Zn(n,p) 64Cu, 54Fe (n,p) 54Mn ,

27Al(n,p) 27Mg, 24Mg(n,p) 24 Na e 27A1

(n,a) 24Na;
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ii) folhas tipo sanduíche (neutrons epitérmi

cos): 115In (n , Y )
l 1 5 i n In, 197Au (n, y)

198Au, 1 8 6W (n, Y)
1 8 7 W e 59CoCn,Y)

60mCo;
197iii) folhas de ouro (neutrons térmicos): Au

(n,Y)
198Au.

As folhas foram revestidas com cádmio, exceto

as de ouro,empregadas nas medidas de neutrons térmicos. A

espessura do revestimento de cãdmió foi de 1 milímetro e

a razão de cádmio para as folhas de ouro, em todas as po-

sições da blindagem de ferro foi aproximadamente 1,00.

Os detectores e dosímetros foram instalados

nos pequenos nichos, no interior da blindagem de ferro e,

nessas posições,irradiados com o reator operando na potên-

cia de 2 quilowatts. As atividades induzidas nos detecto-

res de ativação foram determinadas através de um detector

semicondutor de Ge(Li) e as termoluminescencias dos dosíme

tros determinadas através de um leitor de TLDs. As medidas

experimentais das taxas de reações e de dose, para as dir£

ções norte e leste, constam das tabelas 2, 3 e 4.
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TABELA 2 : Taxas de reações medidas (reações por segundo
por núcleo alvo)para a reação In(n,n') m m , na
dagem de ferro

Profundidade na Distância da linha de centro (cm)
blindagem Direção

(cm) 0 10 20 30 40

2,57* 1,84 1,05 0f536
2,34 1,69 1,05 0,557

_1 8 2,04 1,69 1,15 0,69Q
2 0 Leste 2»21*10

 2#01 1,56 1,14 0,613

Norte
Leste

Norte
Leste

Norte
Leste

Norte
Leste

2,82x10

2,21x10

2,76x10

4,28x10

An Norte 1Q 2,78 2,11 1,68 1,05
A / w u 2,72 1,94 1,65 1,15

6 0 Norte _2 0 4,17 3,20 3,03 2,05
4 2 8 x l ° 2t6B 2,83 2,47 1,90

*Mesma ordem de grandeza da medida na linha de centro,para
a mesma profundidade

3.1.2 - Cálculos e Resultados Teóricos

As bibliotecas e códigos nucleares emprega -

dos pelos autores, para a análise do experimento YAYOI ,

são mostrados no diagrama de blocos da f,igura 6.

As seções de choque, em multigrupos finos de

energia, para neutrons, gamas e reações de ativações dos

detectores, foram obtidas, pelos autores, da ENDF/B-IV ,

P0P0P4, GAMLEG-JR e da referência bibliográfico 34. Calcu-

lou-se os fatores de dose para a estrutura fin* de raios

gama. As seções de choque para as reações limiares cons -
tarn da tabela 5.
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TABELA 3 : Taxas de reações medidas (reações por segundo
197 198

por núcleo alvo) para a reação Autn,y) Au, na blinda
gero de ferro

Profundidade na
blindagem

(cm)
Direção

Distância da linha de centro (cm)

10 20 30 40

Norte _1 3 0,955* 0,901 0,792 0,692
Leste i'0 4*1 0 o,975 0,884 0,732 0,596

20

40

60

Norte , . 3,41 3,pl 2,14 1,92
3,60xl0~x*Leste

Norte

Leste

3,35 2,97 2,38 1,96

1,12 0,995 0,804 0,685
1,08 0,995 0,802 0,705

Norte ,,- 3,29 2,78 2,31 1,80
3,37x10 3

Leste 3,31 2,89 2,38 1,90

*Mesma ordem de grandeza da medida na linha de centro,Dará

a mesma Drofundidade

Utilizou-se o código unidimensional, Sn,ANISN

•JR, com aproximações Pe-Sg, no colapso das seções de cho -

que acopladas de neutrons e gamas, seções de choque de a ti

vação dos detectores e fatores de dose, com dependência

energética e espacial, para a estrutura acoplada de 13

grupos de neutrons e 3 grupos de raios gama da tabela 6.

Na anCliie bidimensional, feita para a dire -

ção norte, utilizou-s* o código, Sn, DOT III, com aproxima
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TABELA 4 : Taxas de dose (rad/h) para raios gamas,na blin

dagero de ferro, medidas com dosímetros termolimunescentes

de CaSO.-Tm

Profundidade na Distância da linha de centro (cm)
blindagem Direção

(cm) 0 10 20 30 40

Norte 3 1,94* 1,80 1,50 1,80
0 Leste 1'95x10 1,93 1,74 1,88 1,39

20 Norte 2
 5'60 4'60 4»07 3'95

Leste 5'79x10 5,34 4,86 4,11 4,31

Norte
Leste l,85x]

2 1 '
10 1,

75
73

1,
1,

57
55

1,

1,

20

23
1,
1,

40
56

60 Norte 5,02 4,46 3,72 3,84

Leste 5'13x10 4,91 4,53 3,68 3,81

*Mesma ordem de grandeza da medida na linha de centro, pa

ra a mesma profundidade

ções P -So. 0 espectro da fonte, na linha de centro, no
1 °

início da blindagem de ferro, foi determinado através de

um calculo de criticalidade, com geometria (R,Z). Em fun-

ção das respostas dos detectores e dosímetros, nessa posjL

cão, os fluxos foram corrigidos, até que as razões (C/E)

entre as taxas de reações e de dose calculadas (C) e medj.

das experimentalmente (E), fossem aproximadamente 1,0,con

forme tabelas 7 e 8 e figura 7.

Os fluxos de contorno, modificado.?, foram em

pregados como fonte, na analise da blindagem d« ferro,com
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o código DOT-III e geometria (R,Z). A comparação entre as

taxas de reações e de dose, medidas e calculadas, são apre

sentadas nas figuras 14, 16 e 18,identificadas respectivamen-

te como valor experimental e resultado referência.

3.2 - ANALISE DO EXPERIMENTO YAYOI COM A METODOLO -

6IA DE CALCULO DA S7/IHE

Na análise do experimento YAYOI, feita no pre_

sente trabalho,procurou-se reproduzir as taxas de reações

e de dose, medidas experimentalmente, para as reações
115In(n,n') 1 1 5 mIn, 1 9 7AuCn, Y)

1 9 8 Au e para o CaSO4-Tm,nas

direções norte e leste, conforme figura 5 e tabelas 2 ,3

e 4. A seqüência seguida na análise está indicada, através

de um diagrama de blocos, na figura 8.

As seções de choque acopladas de neutrons e

gamas, para os vários materiais, foram obtidas a partir da

biblioteca DLC-41/VITAMIN-C, através do sistema modular

AMPX-II,na estrutura de 100 grupos de neutrons e 22 gruposde

gamas, constante da referência bibliográfica 39. As seções

de choque para o ouro foram obtidas da ENDF/B-IV, com o

AMPX-II,uma vez que não consta da biblioteca DLC-41/VITA -

MIN-C. Gerou-se os fatores de dose, para os 22 grupos de

raios gama, com o programa DOSE, também do sistema modular

AMPX-II.Para as reações de ativação, dos detcctores limia-

res, utilizou-se as seções de choque obtidas ra publicação

do experimento YAYOI e que constam da tabela 5.
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O colapso das seções de choque, dos vários ma

teriais, com dependência espacial, foi feito com o código

de transporte, unidimensional, Sn, ANISN. Para tal, reali-

zou-se cálculos de criticaiidade, em geometria plana, nas

direções da linha de centro (LC), norte, leste e inclina -

das de 45? entre as direções norte e linha de centro (LI)

e leste e linha de centro (L2). Essas direções estão indi-

cadas na figura 3. Em face das extensões dos problemas ,

não foi possível realizar-se os cálculos com todos os da -

dos na memória do computador. Criou-se então um grupo ind£

pendente de seções de choque, em fita magnética, através

do programa TAPEMAKER , para ser utilizado pelo ANISN .

A estrutura final, colapsada, com 13 grupos de neutrons e

3 grupos de gamas, empregada na análise bidimensional, es-

tá indicada na tabela 6.

As seções de choque para os detectores e os

fatores de dose também foram colapsados, com dependência es

pacial, para 13 grupos de neutrons e 3 grupos de gamas ,

nas profundidades de 0, 20, 40 e 60 centímetros, na blinda

gem de ferro, utilizando-se os fluxos fornecidos pelo ANISN

nessas posições.

As análises bidimensionais foram feitas com o

código de transporte de radiação, Sn, DOT 3.5, com as

aproximações Pi-Sg. Na direção de cálculo norte, adotou-se

a geometria (R,Z) e na direção de cálculo leste, a geome -

tria (X,Y). Os cálculos furam feitos em duas etapas. Na

primeira etapa, idêntica para as duas direções, fez-se um
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cálculo de criticalidade, para determinar uma fonte de con

torno na superfície inferior da blindagem de ferro, consi-

derando-se apenas 10 centímetros da blindagem e 10 centime

tros de concreto. Na direção norte adotou-se 46 interva -

los espaciais na direção radial CR) e 49 intervalos espa-

ciais na direção axial (Z). Na direção leste adotou-se 45

intervalos espaciais na direção X e 49 intervalos espa-

ciais na direção Y.

Os fluxos obtidos no cálculo de criticalidade

foram normalizados para a potência de 2 quilowatts do rea-

tor, através da equação

+ b<|. i (E) (1)

onde X CE)= 0,77oV~Ê". e " ° ' 7 7 6 E é o espectro

de fissão,

«fr̂ E)» 11,782 E 0 » 8 1 8 8 . e " 3 » 7 3 8 E g 0 espectro

devido ao espalhamento inelãstico,

Es energia em MeV,

a* 0,598 x IO10 nv/50w,

b- 0,785 x IO10 nv/50w,

2$ (E)= fluxo em neutrons/cm .s, no centro do

núcleo do reator YAYOI (glory role).

0 espectro de fissão empregado para os cálcu-

los de criticalidade, com o DOT 3.5, consta da equação 1 .

No entanto, quando dos cálculos iniciais de criticalidade,

feitos com o ANISN, utilizou-se o espectro de Watt , uma
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vez que naquela oportunidade, não se possuia em mãos o es-

pectro do reator YAYOI. Quando o mesmo tornou-se disponí -

vel, optou-se por não refazer os cálculos feitos com o

ANISN, face ã disponibilidade de tempo.

Na segunda etapa dos cálculos, fez-se a análi

se da blindagem de ferro, considerando-se uma fonte de con

torno no início da mesma e 10 centímetros de concreto. Na

direção norte adotou-se 46 intervalos espaciais na dire -

ção radial (R) e 44 intervalos espaciais na direção axial

(Z). Para a direção leste adotou-se 45 intervalos espaci -

ais na direção X e 44 intervalos espaciais na direção Y

Essa etapa dos cálculos desenvolveu-se de maneira diferente

para cada uma das direções (norte e leste). Inicialmente ,

para ambas direções, fez-se a análise da blindagem de fe_r

ro com a fonte de contorno obtida no cálculo de criticali-

dade, sem correção. A seguir, repetiurse a análise da blin

dagem de ferro, com a fonte de contorno corrigida. A dife-

rença nos cálculos, nessa ultima fase, deve-se ao espectro

que foi escolhido para corrigir a fonte. Os procedimentos

adotados para as análises da blindagem de ferro com fonte

corrigida estão especificados a seguir.

Na direção norte, calculou-se as taxas de

reações e de dose, na linha de centro, na superfície infe-

rior da blindagem, utilizando-se os fluxos cHtidos nessa

posição através do cálculo de criticalidadc. Lii função das

respostas dos detectores e dosímetros, determinadas experi

mentalmente, também nessa posição, os fluxos íoram corrigji
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dos até que as razões C/E das taxas de reações e de dose

fossem aproximadamente 1.0. Essas correções foram feitas

por tentativas e erros, conforme informação de um dos auto

res do experimento . Os fatores de correção, por grupo

de energia,, foram aplicados ã fonte de contorno e a análi-

se de blindagem foi feita empregando-se essa fonte de con-

torno corrigida.

Na direção leste, calculou-se as taxas de rea

ções e de dose, na linha de centro, na superfície inferior

da blindagem, utilizando-se os fluxos obtidos nessa posi -

ção através do cálculo ia blindagem de ferro feito com a

fonte de contorno sem correção. A seguir os fluxos foram

corrigidos de maneira idêntica à direção anteriorea análi-

se da blindagem de ísrro foi refeita empregando-se a nova

fonte de contorno corrigida.

As distribuições dos fluxos de neutrons e

raios gama foram então determinadas, nos vários pontos ana

lisados da blindagem de ferro, para as direções norte e

leste, para as fontes de contorno sem correção e corrigi -

da. Em função dos fluxos obtidos, das seções de choque de

ativação dos detectores e dos fatores de dose, calculou-se,

em cada ponto de interesse,as taxas de reações para as

reações 11SIn(n,n') 1 1 5 mIn e 197Au(n,v)198Au,em reaçõespor

segundo por núcleo alvo,e as taxas de dose para raios ga

ma,em rad por hora. E^ses valores puderam então ser compa-

rados com os valores experimentais publicados no experimen

to YAYOI.
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TABELA 1: Densidades atômicas .das regiões do experimento YAYOI.

1

fl>
E
0>

«H O
W 4>

H
C
N
0
Al
Si
Ca
Cr
Mn
Fe
Ni
Pb

»»u

<D
E
Q>

t-í O
M +»

H
C
N
0
Al
Si
Ca
Cr
Mn
F«
Ni
Pb

1
Blinda-
gem de
Ferro

0.0
1.080-4*

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o.o .1.162-3

8*.l79-2
ao

• o.o
* 0.0

0.0

13
•

AÇO,

Vasio
0.0

2.423-4
4.617-6
1.237-6

0.0
9.317-4

0.0
1.470-2
9.074-4
5.281-2 '
6.192-3

ao
0.0
0.0

2

Conbus
tível"

0.0
4.549-5
2.S30-7
6.914-8

0.0
9.699-5

0.0
1.578-3
9.449-5
6.197-3
6.568-4
1.193-3
3.873-2
2,365-3

14

Perro"
0.0

7.100-4
. 0.0

0.0
. 0.0

0.0
0.0
0.0

8.612-4
8.460-2

0.0
0.0
0.0

ao

3

Combus
tível"

0.0
3.541-5
2.342-7
6.292-8

0.0 .
S.070-S

0.0
7.995-4
4.938-5
2.874-3
3J70-4

0.0
4.512-4
4.427-2,

15

Refle-
t o r de
Chumbo

0.0
0.0

7.826-7
2.010-7

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

. 3.230-2
0.0
0.0

4

Combus
tível

o.o
3.581-5
2.347-7
6.292-8

0.0
S.176-S

0.0
8.216-4
5.041-5
2.953-3
3.4S3-4

' . 0.0
4.219-2
2.607-3

16

Perro,
Vazio

0.0
5.013-4
1.150-5
3.083-6

0.0
0.0
0.0
0.0

6.080-4
5,973-2

0.0
0.0
0.0
0.0

S

Cober-
tor

0.0
2.331-5
9.430-6

' 2.S27-6
0.0

2.324-S
0.0

3.666-4
2.263-5
1.402-3
1.5-14-4
1.618-4
1.424-4
3.437-2

17

Aço
0.0

2.747-4
0.0
0.0
0.0

1.056-3
0.0

1.607-2'
1.029-3
5.987-2
7.020-3

CO
0.0
0.0

Região
6 *

Cober-
tor

0.0
3.004-5
2.152-6
5.767-7

0.0
S.176-S

0.0
8.166-4
5.011-5
2.934-3
3.440-4
6.-IÓO-3
1.367-4
3.HOI-2

7

Cober-
t o r

0.0
2.042-5
7.278-6
1,950-6

0.0
• 2.641-5

0.0
4.166-4
2.572-5
1.497-3
1.755-4 '
7.086-3
1.118-4
2.698-2

Região
18

Refle-
tor de
Chumbo

0.0
0.0

1.S6S-6
4.194-7 .

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

• 3.164-2
0.0
0.0

Concre-
to Pe-
sado

4.997-3
0.0
0.0

4.379-2
1.890-4
1.043-3
2.200-3

0.0
0.0

2.5S2-2
0.0
0.0
0.0
0.0

8

Cober-
tor

0.0
S.009-S
2.739-6
7.340-7

0.0
1.183-4

0.0
1.866-3
1.152-4
6.706-3
7.862-4

0.0
1.593-4
3.846-2

20
AÇO,

Vazio,
B.Cont.

0.0
2.247-4
6.76V-6
1.814-6

0.0
8.641-4

0.0
1.363-2
2.415-4
4.897-2
Í.742-J

0.0
1.7S5-6
4.237-4

9

Aço,
Vazio

0.0
2.288-4
6.535-6
1.751-6

0.0
8.799-4

0 0
1.388-2
8.570-4
4.987-2
5.848-3

0.0
0.0
0.0

21

Aço
0.0

2,747-4
• 0.0

0.0
0.0

. 1.056-3
0.0

1.666-2
1.029-3
5.987-2
7.020-3

0.0
0.0

• o.o

10
Refle-
tor de
Chumbo

0.0
4.395-6
2.035-6
5.453-6

0.0
1.690-5

0.0
2.666-4
1.646-5
9.579-4
1.123-4
3.072-2

0.0
0.0

22
AÇO,
Vazio,
B.Cont.

0.0
2.376-4
5.283-6
1.416-6

0.0
9.137-4

0.0
1.441-2
8.899-4
S.179-2
6.07:-3

0.0
0.0 .
0.0

11

Aço,
Vasio

00
1.833-4
1.213-5
3.251-6

Ü.O
7.025-4

0.0
1.108-2
6.842-4
3.981-2
4.668-3

0.0
4.876-6
1.177-3

23
Refle-
t o r de
Chumbo

0.0 '
2.912-5
2.739-7
7.340-8

0.0
1.120-4

0.0
1.766-3
1.091-4
6.346-3
7.441-4
2.920-2

0.0
00

12

Aço
0.0

2.747-4
0.0
0.0
0.0

1.056-3
0.0

1.667-2
1.029-3
S.987-2
7.020-3

0.0
0.0
0 4

24
Aro,
Vrsio,
B.Cont,

0.0
2,166-4
6.751-6

' 2.217-0
0.0

8.330-4
0.0

1.313-2
8.113-4
4.721-2
5.536-3

0.0
0.0
o.y

cn

*Leia-ee como 1,OÜO X
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Figura 6: Diagrama de blocos da seqüência de cálculo em -
pregada no trabalho referência para a anãli^t -Io experimen
to YAYOI.
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5: Seções de choque dos detectores limiares.

Grupo

1 .
2
3 .
4
5

6
7
8
9

10

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

31
32
33
34
35

36
37
38
39
40
41

Energia
'(MeV)

14.4
13.0
11.6
10.5
932

8.62
7.80
7.06
638
5.78

523
4.73
428
3.87
330

3.17
2.87
2.60
2.35 •
2.13

1.92
1.73
1.57
1.42
129

1.17
1X5
0.955
0.864
0.782

0.707
0.640
0379
0.524
0.474

0.429
0.338
0351
0318
0.288
0.260

Seção

»'ln(».«')

6.71-2*
1.05-1
1.68-1
229-1
2.66-1

2.79-1
2.91-1
3.01-1
3.09-1
3.14-1

3.18-1
320-1
3.20-1
3.18-1
3.16-1

3.13-
3.07-
2.97-
2.85-
2.70-

2.49-
2.19-
1.83-

!

1.44-1
1.15-1

9.44-2
7.17-2
4.90-2
321-2
2.19-2

1.49-2
1.04-2 -
7.13-3
4.78-3
3.11-3

1.98-3
1.01-3
2.69-4
0.0

de

3.79-
4.95-
5.S8-
639-
6.58-

6.60-
6.53-
637-
62C-
5.87-

4.83-
4.19-1
3.91-
335-1
2.64-1

2.09-1
1.66-1
1.14-1
$.85-:
4.76-:

3.46-:
2.42-:
1.52-2
1.14-3
6.19-:

3.83-:
1.48-3
6.7OH
3.27-̂ s
l.70-f

I.96-!
2.65-3
1.05-3
4.47-í
2J0O-Í

8.29-T
2^0-^
7.63-í
2.11-í

choque (b)

p) ^MCn.p)

1 7.70-2
1 8.66-2
1 936-2
1 1.02-i
1 1.02-1

936-2
l 8.15-2

6.81 -2
5.41-2

l 4.11-2

2.86-2
150-2
1.06-2
7.62-3
652-3

228-3
722-4
1.05-4

l 537-6
l 234-8

5 4.21-14
l 0.0
\
l
»

\
1
(
l
^

r
r
1
1

6.81-10
0.0

l'Al(«.*)

023-1
1.27-1
1.15-1
9.87-2
8.08-2

5.82-2
3.46-2
1.66-2
5.01-3
6.86-4

4.12-5
8.73-7
331-9
4.49-13
3.22-21

835-24
0.0

0.2201
02110
0.1703
0.1599
0.1269

0.1208
0.1000
0.0384
0.0111
0.0267

0.007
0.0

*Leia-se 6,71 X 1Õ2



61

TABELA 6: Estrutura de grupos, em energia, para os cálculos
bidimensionais

Grupo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Neutrons
Limite Superior
de Energia (eV)

l,4918E+07*
6,7032E+06
3,0119E+06
l,1080E+06
4,0762E+05
l,4996E+05
3.1828E+04
l,1709E+04
4,3074E+03
l,5846E+03
l,6702E+02
8,3153E+00
4,1399E-01

Raios Gama
Limite Superior
de Energia (MeV)

14,0
5,0
1,33

I

* Leia-se como 1,4918X10 . O limite inferior de energia pa
ra os grupos de neutrons é 0,001 eV e para os grupos de
raios gama ê 0,02 MeV.

TABELA 7: Taxas de reações dos detectores limiares, medi -
dos rio ponto da linha de centro, na superfície inferior da
blindagem de ferro.

Taxa de Reação
Tipo de Reação (Reação por segundo por núcleo alvo)

24Mg(ii,p) 3,28 x IO"20

27Al(n,ct) 1,54 x 10"20

2 7Al(n,p) 7,20 x 10"20

54Fe(n,p) 2,26 x 10"18

64Zn(n,p) 1,19 x IO"18

5 8Ni(n,p) 2,99 x IO"18

1 l 5 In(n,n«) 2,82 x IO"17
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TABELA 8 : Comparações das razões entre os valores calcula

dos e experimentais (C/E)r antes e após as correções dos

fluxos{ no ponto da linha de centro, na superfície inferi_

or da blindagem

Tipo de Reações DOT III
Cale. Critic.

C/E

Fonte de Contorno
Corrigida

27

24

27

58

115

197

Al(n,a)

Mg(n,p)

Al(n,p)

Ni(n,p)

In(n,n)

Au(n,Y )

CaSO4 Tm

0,306

0,341

0,257

0,567

0,639

0,752

0,775

0,782
0,922
0,777
1,086
0,988
0,98

1,027

10'»«'

«H 10*

•H 10»

9
A

Í I07

< I06

o io-

to

-

-

•

•

-

•

Espectro
Espectro
<jalidade

j

•

modificado
original do cálculo de cr:

1

[ti-

•

-

|
IO*3 <0'2 10" I fO1 10* 10* I04 10* 10* IOr

ENERGIA DOS NEUTRONS ( eV )
IO"

Figura 7: Comparação entre o espectro de neutrons obtidos
no cálculo, de criticaiidadee espectro modificado, na li-
nha de centro, na superfície inferior da blindagem de fer
ro, na direção norte.
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te a metodologia de cálculo da S7/IME.



CAPÍTULO IV

APRESENTAÇÃO E ANALISE DOS RESULTADOS

Neste capítulo, serão apresentados e analisa-

dos os resultados obtidos na análise feita do experimento

YAYOI, empregando-se a metodologia de cálculo para trans -

porte de radiação da S7/IME.

Os fluxos de neutrons, calculados pelo DOT

3.5, no centro do núcleo do reator YAYOI, obtidos nas aná-

lises das direções norte e leste, comparados com os forne-

cidos pela equação 1, que corresponde ao espectro experi -

mental, normalizados para a potência do retor de 2,0 quilo

watts, são mostrados nas figuras 9 e 10. Os erros mínimo ,

máximo e médio, para a direção norte foram, respectivamen-

te, de 2,3%, no grupo 6, 97,01, no grupo 13 e 34,2%. Na di.

reção leste, o erro máximo encontrado foi da ordem de uma

potência de dez, no grupo 12 e nessa mesma direção, o erro

mínimo foi de 0,7%, no grupo 7. Deixando-se de considerar

o resultado do grupo 12, para o qual não se encontrou uma

justificativa plausível, o erro médio obtido na direçãoles

te foi de 33,14%.

As comparações entre os valores calculados e

medidos experimentalmente (C/E), das taxas de reações e de

dose, na posição da linha de centro, na superfície inferi-

or da blindagem de ferro, para cada uma das direções de

cálculo, antes e após a correção da fonte de contorno,cons

tarn das tabelas 9 e 10. Os valores de C/E, apresentados

64
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TABELA 9 : Comparações das razões entre os valores calcula

dos na tese e medidos experimentalmente(C/E), antes e apôs

as modificações dos fluxos, na posição da linha de centro

na., superfície inferior da blindagem de ferro, para os

cálculos na direção norte

Tipo de Reação

27Al(n,ct)

24Mg(n,p)

2 7Al(n rp)

5 8Ni(n,p)

1 1 5 I n ( n , n ' )

1 9 7Au(n,y)

CaSO4-Tra

C/E

DOT 3.5
Cálculo de Criticaliclarle

0,678

0,824

0,563

0,473

0,472

1,344

0,751

Fonte de Contorno
Modificada

0,721

0,986

0,905

1,020

0,988

0,997

0,999

para a fonte de contorno corrigida, foram obtidos antes da

análise da blindagem de ferro com essa nova fonte. Os es -

pectros de neutrons, para as mesmas situações, são apresen

tados nas figuras 11 e 12. Na direção de cálculo norte o

maior fator de correção foi 2,5 para o grupo 3 e o menor

0,7 para os grupos 6, 7, 8, 9 , 10 e 11. Na direção de

cálculo leste, a maior correção verificou-se no grupo 8 ,

com um fator de 0,195 e a menor no grupo 3, com um fator

de 0,864.

As taxas de reações calculadas, em reações
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TABELA IO : Comparações das razões entre os valores caleu
Üados na tese e medidos experimentalmente tC/E), antes e
âoôs as modificações dos fluxos na posição da linha de cen
tro, na superfície inferior da blindagem de ferro, para os
cálculos na direção leste.

C/E

Tipo de Reação DOT 3.5 Fonte de Contorno
Cálculo C/Fonte de Contorno Modificada

0,722

0,987

0,905

1,020

0,988

0,997

0,999

27Al(n,a)
24

Mg(n,p)

27Al(n,p)

58Ni(n,p)

U 5 ln (n ,n ' )

m Au(n,y)

CASO.-Tm4

1,612

1,963

1,350

1,250

1,403

4,806

2,500

por segundo por núcleo alvo do detector de ativação, para

« reação In(m,n') mIn, nos vários pontos analisados

da blindagem de ferro, com fontes de contorno, sem corre-

tào e corrigida, para as direções de calculo norte e les-

te, são apresentadas na tabela 11. Na organização dessa

tabela,também comparou-se os valores calculados, em cada

posição, com os medidos experimentalmente, publicados na

tabela 2, sendo lar.çados, entre parênteses, os erros per-

centuais determinado? nas respectivas posições. Procedi -

monto análogo adotou-se para as taxas de reações da rea -
197 198wio Au(n,Y) \u e os resultados são mostrados na tabe
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la 12. Os valores medidos experimentalmentet tomados como

referência, constam da tabela 3.

As taxas de dose, em rad/h, para os raios ga -

ma, nos vários pontos analisados da blindagem de ferro,com

fontes de contorno, sem correção e corrigida, para as dire

ções de cálculo norte e leste, são apresentadas na tabela

13. Comparações com os valores medidos experimentalmente ,

através de dosímetros termoluminescentes da CaSO.-Tm (vide

tabela 4) são apresentadas na mesma tabela, sendo os erros

percentuais encontrados, publicados entre parênteses, para

cada posição.

Nas tabelas 11, 12 e 13, os valores fora dos

parênteses, para as distâncias de 10, 20 , 30 e 40 centime

tros da linha de centro, possuem a mesma ordem de grandeza

dos valores obtidos na linha de centro, na mesma profundi-

dade.

Na figuras 13, 14, 15, 16, 17 e 18,procurou-se

reproduzir, através de gráficos, as taxas de reações para

as reações l15In(n,n') 1 l 5 mIn e 1 9 7Au(n,y) 1 9 8 Au e as ta -

xas de dose para raios gama, calculadas nas análises da

blindagem de ferro feitas com o DOT 3.5, com fontes de con

torno, sem correção e corrigida, nas direções de cálculo

norte e leste, e as taxas de reações e de dose medidas

experimentalmente, conforme publicado nas tabelas 2,3 e 4.

Nas figuras 14, 16 e 18, acrescentou-se também os valores
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calculados para as taxas de reações e de dose (identifica-

das como resultado referência) obtidas nos gráficos publica

dos das análises feitas pelos autores do experimento

YAYOI, na direção norte, com fonte corrigida. Para facili-

dade de visualização e de modo que as duas direções ( no_r

te e leste) estivessem contidas num mesmo grafico, atribui

se ã direção leste o sentido negativo do eixo das abcissas.

A comparação entre as taxas de reações medidas

experimentalmente e calculadas com o DOT 3.5, nas direções

norte e leste, para as reações In(n,n') mIn e

197 198

Au(n,y) Au, mostra que as formas das distribuições ra

diais, para a direção norte, e ao longo do eixo X> para a

direção leste, para valores experimentais e calculados,são

semelhantes. Não se verifica boa concordância, para esses

mesmos valores, nas posições mais afastadas da linha de

centro, na direção de calculo leste. De uma maneira geral,

constata-se que os erros aumentam, â medida que se penetra

na blindagem de ferro, com exceção da profundidade de 20

centímetros, onde há uma diminuição dos mesmo. Para a rea-

ção In(n,n') raIn os erros, sem correção da fonte de

contorno, são menores para os cálculos na direção norte

Entretanto, quando corrige-se a fonte de contorno, os er -
197

ros sao menores na direção leste. Para a reação Au(n,y)
1 QD

Au, de um modo geral, os menores erros foram obtidos

para a direção norte, tanto aor. cálculos serc correção de

fonte, como nos cálculos tom fonte corrigida.

As formas .'as distribuições radiiis, na dire -
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ção norte, e ao longo do eixo X» na direção leste, para as

taxas de dose de raios gama, apresentam comportamento seme

lhantes às distribuições obtidas experimentalmente. Os re-

sultados obtidos, com fonte de contorno corrigida, para a

direção de cálculo leste, apresentam melhores concordân -

cias com as medidas experimentais do que os resultados en

contrados com a fonte sem correção. Constata-se ainda que

para ambas direções de calculo, os maiores erros são veri-

ficados nas posições mais afastadas da linha centro (40

centímetros).
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TABELA 11: Taxas de reações calculadas, em reações por segundo por núcleo alvo,da reação
115In(n,n')1 In, nos vários pontos analisados da blindagem1de ferro.' ' :

Prof.
Bldg
(cm)

0

20

40

60

0

20

40

60

Direção

Norte
Leste

Norte
Leste

Norte
Leste

Norte
Leste

Norte
Leste

Norte
Leste

Norte
Leste

Norte
Leste

0

l,59E-17(-43,5)
3,96E-17( 40,3)

1,48B-18(-33,O)
4,51E-l8(104,l)

1,O5E-19(-61,9)
3.63E-19( 31,6)

8,56E-21(-8O,O)
3,.23E-2O(-24,5)

3,34E-17( 18,6)
- 2,80E-17( -0,9)

2,55E-18( 14,9)
2,5OE-18( 13,1)

l,69E-19(-38,9)
l,83E-19(-33,5)

l,30E-20(-69,6)
l,56E-2O(-63,5)

Distancia da

10

linha de centro ( cm )

20 30
Fonte de contorno sem correção

* l,40(-45,7)
3,57( 52,4)

1,37 (-32,.7)
4,19(108,6)

O,99(-64,3)
3,41( 25,5)

8,11(-8O,5)
3,08(-l6,4)

0,96(-47,9)
2,65( 56,5)

l,O8(-36,2)
3,41(118,9)

O,82(-6O,9)
2,9O( 49,5)

6,89(-78,5)
2,62( -7,6)

0,58(-44,6)
1,67( 58,8)

O,76(-34,3)
2,40(110,8)

0,6l(-63,7)
2,11( 28,0)

5,22(-82,8)
l,97(-20,3)

Fonte de contorno com correção

2,92( 13,8)
2,5K 7,2)

2,35( 15,1)
2,3K 15,2)

l,56(-43,8)
l,72(-36,7)

l,24(-70,3)
l,48(-59,8)

1,97( 7,3)
1,83( 8,4)

1,83( 8,3)
1,87( 19,7)

l,29(-38,9)
l,44(-25,5)

l,O5(-67,l)
l,26(-55,5)

1,17( 11,9)
1,2.3( 7,5)

1,26( 9,5)
l,30( 14,0)

O,96(-43,O)
l,O6(-35,8)

0,80(-73,6)
O,94(-6l,8)

40

0,3K-42,2)
O,46(-16,7)

1,60(132,0)
O,73( 19,8)

0,40(-62,3)
0,66(-42,9)

3,49(-83,O) •
O,6H-Ò7,8)

0,6l( 13,5)
O,3K-45,D
0,76( 9,6)
O,4O(-34,8)

0,61(-41,7)
O,,33(-71,3)

O,53(-74r4)
O,3O(-84,3)

*Leia-se 1,59X1Õ17



TABELA .12: Taxas de reações calculadas, em reações por segundo por núcleo alvo, da reação

Au(n,y) Aút nos vários pontos analisados da blindagem de
!ferro.

Prof.
Bide
(en)

0

20

40

60

0

20

40

60

Direção

Norte
Leste

Norte
Leste

Norte
Leste

Norte
Leste

Norte
Leste

Norte
Leste

Norte
Leste

Norte
Leste

Distância da linha de

0 10

centro

20
Fonte de contorno sem

1,63E-13( 56,7)*
5,OOE-13(38O,6)

7,6óE-14(112,7)
2,52E-13(600,9)

1,9OE-14( 60,9)
6,16E-14(422,O)

3,23E-15( -4,2)
1,O3E-14(2O4,5)

1,61( 68,4)
4,97(409,8)

7,31(114,3)
2,40(616,5)

l,80( 61,1)
5,84(441,0)

3,O7( -6,7)
0,97(194,3)

( cm )

30
correção

1,55( 71,7)
4,97(461,7)

6,69(112,2)
2,08(601,7)

1,56( 56,5)
5,02(404,5)

2,65( -4,7)
0,84(189,8)

Ponte cie contorno com

1,2OE-13( 15,4)
1,O5E-13( 0,5)

6,33S-14( 75,9)
6,44E-14( 78,9)

1,8OE-14( 52,5)
1,89E-14( 60,0)

3,34E-15( -0,8)
3,44E-15( 2,2)

1,18( 23,9)
1,04 ( 6,5)

6,O4( 77,1)
6,12( 82,7)

1,71( 52,7)
1,79( 65,9)

3,18( -3,3)
3,27( -1,2)

1,17(
l,04(

5,27(
5,29(

1,48(
1,54(

2,75(
2,8l(

1,46( 84,0)
5,11(597,8)

5,09(137,8)
1,66(595,5)

1,21( 50,4)
3,89(385,3)

2,O5(-11,D
0,65(172,4)

correção

29,6)
17,2)

74,9)
78,2)

48,5)
54,6)

-1,0)
-2,8)

l,07( 35,4)
l,06( 45,2)

4,19( 95,8)
4,17( 75,1)

1,15( 43,3)
1,19( 48,3)

2,15( -7,1)
2,17( -8,1)

40

1,37( 98,2)
7,00(1075,3)

3,7O(
l,80(

0,84(
4,O3(

1,42(
0,66(

l,01(
1,47(

3,O7(
4,85(

0,82(
l,30(

1,5K
2,3K

92,9)
816,6)

23,D
472,0)

-21,2)
248,4)

46,1)
146,5)

59,9)
147,5)

18,9)
83,9)

-16,3)
21,8)

«Leia-se 1,63X10"



TABELA 13: Taxas de dose calculadas (em rad/h) para raios gama, nos vários pontos analisâ
dos da blindagem de ferro.

Prof.
Bldg
(cm)

0

20

40

60

0

20

40

60

Direção

" Norte
Leste

Norte
Leste

Norte
Leste

Norte
Leste

Norte
Leste

Norte
Leste

Norte
Leste

Norte
Leste

0

1,63E+O3(-16,9)
4,87E+O3(149,6)

6,17E402( 6,5)
2,03E403(251,l)

l,42E+O2(-23,3)
4,80E402(159,6)

2,34E4Ol(-54,5)
7,82E401( 52,3)

1,57E+O3(-19,5)
l,40E+03(-28,l)

5,39E402( -6,9)
5,46E+02( -5,7)

l,42E+O2(-23,4)
1,51E+O2(-18,4)

2,53E4-O1(-5O,7)
2,68E+01(-47,8)

Distância da linha de centro ( cm)

10 20 30
Fonte de contorno sem correção

* l,55(-2O,O)
4,65(141,1)

5,85( 4,6)
1,93(260,6)

4Í55(163l2)
2,22(-55,9)
7,42( 51,1)

l,38(-23,2)
4,12(136,9)

5,O5( 9,8)
1,65(239,3)

l,l6(-26,2)
3,89(151,2)

l,91(-57,3)
6,37( 40,7)

l,15(-23,2)
3,44( 82,8)

3,93( -3r3)
1,26(206,7)

O,9O(-25,O)
2,96(140,3)

l,47(-6O,5)
4,8O( 30,4)

Fonte de contorno com correção

l,5O(-22,6)
l,34(-3O,7)

5,11( -8,7)
5,17( -3,3)

1»35(-23,D
1,43(-17,3)

2,39(-5í?,3)
2,55(-48,l)

1,33(-26,1)

4,39( -4,5)
4,41( -9,2)

l,l6(-26,3)

2,O6(-53,8)
2,19(-51,8)

l,10(-26,4)
0,98(-47,7)

3,41(-16,2)
3,36(-l8,3)

O,89(-25,6)
0,93(-24,6)

l,59(-57,2)
1,65(-55,D

40

O,90(-5O,l)
3,50(151,5)

2,72(-31,2)
.1,01(135,1)

O,6O(-57,l)
2,33( 49,1)
l,OO(-74,O)" •'-
3,94( 3,1)

O,86(-52,O)
l,üb(-24,0)

2,36(-4O,3)
2,77(-35,6)

O,61(-56,7)
O,74(-52,6)

l!36(-64j2)

«Leia-se 1,63X10"
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CAPÍTULO V

CONCLUSÕES E SUGESTÕES

As taxas de reações, empregadas na análise do

experinento YAYOI, são valores integrais, na energia, defi -

nidos pela expressão

IB » I
Nt J

Rt » IB » I *(E) Ç t (E) dE (2)

onde

R a taxa de reação teórica em reação por se-

gundo por núcleo alvo do detector de a ti

vação (folha),

TR = taxa de reação em reação por segundo,

Nt = número total de núcleos alvo do detector,
2

<|>(E) » fluxo dependente da energia, em n/cm .s,

por unidade de energia,

at s seção de choque de ativação, microscópi-

ca, em cm ,

E.- « energia limiar para a reação.

Como as análises foram feitas, em multigrupos

de energias, as taxas de reações foram calculadas, em cada

posição, através de

*c - ü #i Çti (3)
i*1

onde R « taxa de reação calculada, em reação/s ,

por núcleo alvo do detector de ativação

82
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(folha),

$. s fluxo do grupo i, na posição analisada ,

em n/cm .s, fornecido pelo DOT 3.5,

CT = seção de choque de ativação, microscopi-
ati 2

ca, para o grupo i, em cm .

De maneira similar, as taxas de dose para raios

gama foram determinadas pela expressão

2 2 *i fdiTD « 22. *i fdi

onde TD = taxa de dose calculada, para raios gama,

em rad/h,

4>. = fluxo do grupo i, na posição analisada ,

em fõtons/cm .s, fornecido pelo DOT 3.5,

fdj • fator de dose do grupo i, em (rad/h)/(f6
2

tons/cm .s).

Assim, os valores calculados para as taxas de

reações do índio e ouro,e as taxas de dose de raios gama ,

são valores integrais, na energia, fornecidos pelas equa -

ções 3 e 4, com energia limiar de 0,351 MeV para o índio

e limites inferiores de energias de 1,00 x 10 MeV para

o ouro e 0,02 MeV para as taxas de dose. Por esse motivo ,

o erro associado a cada valor determinado não pode ser

atribuído a incertezas numa determinada faixa de energia .

Na realidade, representa um erro médio sobre todo o inter-

valo de energia.

A seguir, serão discutidas as prováveis fontes
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de erros da análise do experimento YAYOI, feita no presente

trabalho. Os erros introduzidos podem ser devidos a:

i) Dados nucleares

Os colapsos das seções de choque acopladas de

neutrons e gamas, de multigrupos finos de energia, para gru

pos mais largos, introduzem erros. Foram feitos dois colap-

sos. 0 primeiro de 171 grupos de neutrons e 36 de gamas para

100 grupos de neutrons e 22 de gamas pelo AMPX-II,partindo-se

dos dados do VITAMIN-C e o segundo de 100 grupos de nêu

trons e 22 de gamas, para a estrutura final de 13 grupos de

neutrons e 3 de gamas, com dependência espacial, pelo ANISN.

Uma outra fonte de erro provável, no colapso com o ANISN

pode ter sido o espectro de fissão utilizado. Conforme

mencionado no item 3.2, empregou-se o espectro de Watt ao

invés do fornecido pela equação 1. As figuras 9 e 10 mos -

tram que não houve boa concordância entre as formas dos es-

pectros calculados pelo DOT 3.5 e o experimentai, para os

grupos de menores energias. Como os códigos ANISN e DOT 3.5

utilizam os fluxos dos grupos anteriores para cálculos dos

grupos subsequentes, pode ter havido uma propagação de er -

ros, refletidos nos resultados dos grupos em questão.

ii) Modelagem

As modelagens unidimensional e bidimensional ,

na maioria das vezes não conseguem uma reprodução perfeita

do sistema. As condições de contorno refletida e vácuo, su-
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postamente as mais adequadas para as análises, não reprodu

zem, com exatidão, as condições reais. Ao que tudo indica,

a condição de albedo seria a mais adequada. Nas varias re

giões, os materiais, os vazios, os orifícios experimentais

e barras de controle existentes, foram homogeneizados.Fato

res dessa natureza introduzem erros que não são facilmente

quantificáveis.

iii) Ajustagem da fonte de contorno

Os ajustes das fontes de contorno para as dir£

ções norte e leste foram feitos conforme sugestão do autor

do experimento , ou seja, por tentativa e erro. Eles fo -

ram melhores para os grupos com energias acima de 0,351MeV,

porque todos os detectores apresentavam respostas nessa re-

gião. Nos ajustes dos grupos com energias abaixo desse va -

lor, contou-se apenas com as respostas dos detectores de

ativação de ouro. Quando das correções para esses grupos ,

optou-se por manter a forma geral do espectro, conforme mo£

trado nas figuras 11 e 12. Fato análogo ao do ouro ocorreu

para os ajustes dos grupos de raios gama. Talvez, essa for-

ma de correção, adotada para os grupos de neutrons, com me

nores energias, e grupos de raios gama, não tenha sido a

mais adequada.

Após a apresentação e análise do~ resultados ,

feita no capítulo anterior, e as considerações sobre as pro

váveis fontes de erros das análises, feitas neste capítulo,

pode-se concluir que:
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i) Uma hipótese para tentar explicar a dimi-

nuição dos erros verificados na profundidade de 20 centime

tros, na* blindagem de ferro, é a de que ocorreu algum efeî

to combinado, nas regiões de interface, de elevação do flu

xo com as incertezas nas seções de choque.

ii) As taxas de reações para a reação

In (n,nf) m In são superestimadas na direção leste

porque a geometria (X,Y), escolhida para essa direção, é

considerada infinita na direção perpendicular aos eixos ,

não havendo fuga de neutrons. Contudo, próximo aos contor-

nos, os valores são subestimados porque as fugas passam a

ter influência. Na geometria (R,Z), empregada na direção

norte, não ocorrem valores superestimados porque é finita

e assume um cilindro azimutalmente simétrico. Em nenhuma

das direções adotou-se a condição de albedo. Os resultados

do índio servem para avaliar o comportamento dos cálculos

para os neutrons rápidos.

iii) As taxas de reações para a reação

197 198

Au(n,y) Au, apresentam comportamento semelhante às

do índio, mas os erros são maiores. As seções de choque de

captura radioativa para o ouro, conforme publicado na refe

rência 52 são maiores para os grupos de menores energias c,

conforme já constatado, os resultados para os fluxos nes-

ses grupos não foram tão bons como os verificados para os

grupos de maiores energias. Os resultados de ouro servem

para avaliar o comportamento dos cálculos para os neutrons

epitérmicos e térmicos.



iv) Nos cálculos das taxas de dose de raios

gama, com fonte de contorno corrigida,conseguiu-se ajustar

os valores superestimados da direção leste. Nota-se, no

entanto, que não produziram efeitos sensíveis na direção

norte. Ao que tudo indica, esse comportamento deve-se ao

fato de que são produzidos gamas secundários, nas intera -

ções dos neutrons com a própria blindagem e, conseqüente -

mente, as correções dos fluxos de nêutions influem nas de-

terminações das taxas de do_ , .; -?z que são 13 grupos de

neutrons e apenas 3 de gamas, e portanto mascaram as corre

ções dos grupos de gamas.

v) Quando se ajusta a fonte de contorno, há

uma melhor concordância dos valores calculados com os expe

rimentais, diminuindo os erros. 0 procedimento adotado pa-

ra a correção da fonte de contorno, na direção leste, mos -

trou ser uma técnica de cálculo mais eficiente, produzindo

os menores erros.

vi) Como em projetos, o que se procura de -

terminar são as doses de neutrons e raios gama, que são pa_

râmetros integrais na energia, foi então possível fazer-se

uma avaliação da metodologia de cálculo empregada. A con-

cordância razoável entre os valores calculados e os dados

experimentais publicados, principalmente após a correção

da fonte de contorno, permite afirmar que a metodologia de

calculo da S7/IME, empregada na análise do problema é váH

da e apresenta resultados coerentes, podendo ser utiliza-

da em análises de problemas semelhantes. Entretanto, da
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análise de erros realizada, aconselha-se seguir a sugestão

ii.

As sugestões que podem ser apresentadas são

as seguintes:

i) Avaliar a possível utilização dos fatores

de auto-blindagem de Bondarenko.para as seções de choque

microscópicas, em diluição infinita, para verificação de

comportamento. Esses fatores não foram empregados no pre -

sente trabalho.

ii) Utilizar, não como regra, mas sim como uma

orientação que pode ser observada, um fator de segurançade

1,01, por centímetro de blindagem de ferro,nos cálculos

de penetrações das radiações.

iii) Sempre que for possível e conveniente, di'

vidir a modelagam em partes e usar de informações experi -

mentais, quando disponíveis,para corrigir os valores dos

fluxos e ajustar melhor os cálculos, antes de continuar a

resolução de um determinado problema.

iv) Estabelecimento de padrões experimentais

para obtenção de medidas experimentais, que permitiriam o

refinamento dos cálculos teóricos.

As metodologias de cálculo para blindagens

das radiações do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nu -

cleares, de São Paulo - IPEN, e da S7/IME, são semelhantes

às metodologias empregadas pelos demais centros de pesqui-
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sas mundiais. Anteriormente, o IPEN já desenvolveu traba -

lhos nessa área, como os das referências bibliográficas 5,

37 e 47, onde sempre procurou-se obter soluções de proble-

mas padrões teóricos, comparando-os com soluções apresenta^

das por outros centros de pesquisas,não se preocupando em

comparar as respostas teóricas com os dados medidos experi

mentalmente.

0 trabalho apresentado nesta tese testa,pela

primeira vez, a metodologia das instituições acima cita -

das, contra dados experimentais, proporcionando uma avalia_

ção mais realista da metodologia de cálculo empregada. No

entanto, o trabalho possui restrições e limitações, pois

analisou-se apenas uma blindagem de ferro, com uma determi

nada forma. 0 ideal seria que se montasse uma bancada ex-

perimental, para obtenção de medidas, possibilitando a

avaliação da metodologia de cálculo nas análises de outros

tipos de materiais e modelos de blindagens.

0 IPEN tem procurado desenvolver trabalhos ex

perimentais com essa finalidade. No momento, está sendo

desenvolvido naquele instituto, um trabalho para medir es-

pectro de neutrons e gamas, em blindagens, as quais serão

irradiadas por neutrons de 14MeV, produzidos por um gera -

dor Van de Graaff, através da reação D-T, para, posterior^

mente, medir os espectros de energias dos neutrons e gamas

secundários, emergentes da blindagem e compará-los com os

obtidos em cálculos, .cm uma simulação desse experimento ,

utilizando-se um coTijunto de códigos computacionais dispo-
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níveis no IPEN

Em face das necessidades de obtenção de dados

experimentais para testar e avaliar as metodologias de cal

culo, propõe-se também a montagem de um conjunto experimen

tal para estudos de blindagens, que utilizaria como fonte

de neutrons e raios gama, o núcleo do reator de pesquisas

IEA-R1 do IPEN e que poderia ser desenvolvido em conjunto

pelo IME e IPEN. A proposição desse experimento encontra -

•se no apêndice A e, através dele, poder-se-ia obter medi-

das experimentais para vários tipos de materiais. Mesmo

assim, embora tratando da análise de uma blindagem com um

único tipo de material, o ferro, esse trabalho proporcio

nou a possibilidade de se avaliar a metodologia de calculo

para transporte de radiação da S7/IME, praticamente em to-

das as suas fases, desde a geração de seções de choque ,

até o transporte da radiação, em geometria bidimensional ,

constatando-se a sua validade.



APENCICE A

PROPOSIÇÃO DE UM EXPERIMENTO PARA ESTUDO DE BLINDAGEM

A.l. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

Neste apêndice apresenta-se uma concepção de

um experimento padrão, que poderia ser realizado em conjun

to pelo IME e IPEN , para obtenção de medidas experimen -

tais.

Os principais objetivos do experimento seriam:

i) estabelecer um tipo de experimento pa-

drão para estudos de blindagens,

ii) obter dados experimentais,

iii) avaliar modelagens e códigos de transpcrr

te de radiação,

iv) testar materiais empregados em blinda -

gens,

v) treinar e formar pessoal especializado na

ãrea de blindagens das radiações.

vi) possibilitar a criação de outros experi-

mentos padrões.

Os modelos de blindagens propostos seriam cons

tituidos por placas de materiais justapostas. Esse tipo de

montagem, bastante flexível, possibilitaria o teste de vã -

rios materiais, em diferentes seqüências, para atender às

necessidades de estudos teóricos ou projetos em realizações.

91
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Com base nesse experimento padrão, seria pos-

sível estabelecer-se um programa experimental de extremais

portância para os grupos de projetos de blindagens.Através

desse programa experimental, uma grande quantidade de da -

dos experimentais poderia ser obtida e serviria para ava -

liaçoes das hipóteses de cálculos estabelecidas, modela -

gens adotadas, bibliotecas de dados nucleares básicos e códi-

gos de transporte de radiação empregados. Um programa expe-

rimental dessa natureza possibilitaria uma análise mais

realista da eficiência dos projetos de blindagense propor-

cionaria ao projetista a confiabilidade da metodologia de

calculo empregada.

A.2. DESCRIÇÃO DO EXPERIMENTO

Seriam realizadas medidas experimentais das

penetrações de neutrons e raios gama, em modeles laminados

hipotéticos de blindagens para radiação, utilizando-se co-

mo fonte o núcleo do reator IEA-R1 do IPEN. Vários modelos

poderianser estudados, conforme interesses dos grupos de

pesquisas. As várias regiões de materiais seriam constituí

das por placas justapostas, desses materiais, e montadas so

bre um carro suporte, conforme ilustrado nas pranchas 1 e

2.

Para as determinações dos fluxos de neutrons e

raios gama, no interior uos modelos, seriam empregados os

detectores de ativação, tipo folha, propostos na tabela 14,

onde a indicação (cd^sígnifica que os detectores devem ser
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revestidos com cãdmio, a energia para a região intermdiá-

ria é a energia da ressonância principal e a energia para

a região rápida é a energia limiar/ abaixo da qual a seção

de choque de ativação é praticamente nula, e dosímetroster

moluminescentes de CaSO.-Tm.

Os detectores e dosímetros seriam instalados

nos orifícios de irradiação, formados pelas justaposições

das placas de materiais. Os modelos experimentais seriam

instalados na coluna térmica do reator, conforme croquis. das

pranchas 4 e 5 e, nessa posição, irradiados. Apps a irra -

diação, as atividades induzidas nos detectores de ativação

seriam medidas com um detector semicondutor de Ge(Li) e

as taxas de dose para raios gama obtidas através de um

leitor de dosímetros termoluminescentes.

As análises dos modelos experimentais pude

riam ser feitas empregando-se as redes de cálculo de trans

porte de radiação da S7/IME, conforme figuras 1 e 2, ou do

IPEN, uma vez que são semelhantes. Os resultados teóricos

seriam confrontados com as medidas experimentais, propi -

ciando uma medida eficiente para se avaliar a metodologia

de cálculo empregada.

A.3. TÉCNICAS DE MEDIDAS

As medidas experimentais obtidas seriam as ^

vidades saturadas < dos detectores, após ativados. As ativi
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dades saturadas são calculadas en função da atividade de -

terminada em laboratório, através da expressão .

C4)

- e~Xti) e

onde A = atividade saturada em desintegrações/s ,

A = atividade determinada em laboratório em

desintegrações/s,

X s constante de decaimento do elemento do

detector de ativação.

ti = tempo de irradiação,

te = tempo de espera, até a contagem em labora

tõrio.

As taxas de reações experimentais, para nêu -

trons, seriam determinadas pelo formalismo de Westcott ,

através da expressão

R _ As ~ Fcd>Ascd # R' (5)

F . (g +r.s ) ( R'-1)

onde R. = taxa de reação, em reações/s, para a rea-

ção de ativação do detector de ativação ,

A * atividade saturada do detector, em desin-

tegrações/s, sem revestimento de cádmio ,

FC(j • fator de cadmio,

A j * atividade saturada do detector, em desin-
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tegraçoes/s, co» revestimento de cádmio ,

F = fator de perturbação do fluxo, devido a

presença da folha,

g,r,s « fatores de Westcott,

razão entre as densidades de neutrons to-

ll' -1 tal e de subcádaio.

As determinações desses fatores e razão estão

detalhadas na referência bibliográfica 56.

As taxas de reações experimentais, para nêu

trons epitérmicos, seriam calculadas por

R , *scd (6)
Gt

onde R = taxa de reação, em reações/s, para a rea

ção de ativação do detector de ativação,

A * = atividade saturada do detector, em de sin

tegrações/s, com revestimento de cádmio,

Gt = fator de correção para perturbação de

fluxo, em uma folha de espessura t, devi

do aos neutrons ressonantes.

As taxas de reações experimentais, para nêu -

trons .rápidos seriam determinadas por

Rr - Ascd

onde R = taxa le reação, em reações/s, para
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reação de ativação do detector de ativa-

ção,

A » = atividade saturada do detector, em desin

tegrações/s, com revestimento de cãdmio.

As taxas de dose, para raios gama, em Gy/h, se

riam determinadas através das leituras feitas com leito -

res para dosímetros termoluminescentes.

Nas análises dos modelos experimentais, feitas

com o código de transporte de radiação, bidimensional ,

Sn, DOT 3.5, seria possível determinar, em cada ponto on-

de se obteve experimentalmente as taxas de reações e de do

se, os fluxos de neutrons e raios gama, em multigrupos de

energias. Tendo-se os fluxos e as seções de choque de at_i

vação para as reações dos detectores de ativação e os fa-

tores de dose, também em multigrupo de energias, as taxas

de reações e de dose poderiam ser calculadas por meio das

expressões

n

R * N t

onde R » taxa de reação, em reações/s, para a rea

ção de ativação do detector de ativação,

Nt « número total de núcleos alvos do detec-

tor de ativação,

ati » seção de choque de ativação, microscõpi-

2ca, para o grupo í, em cm ,
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fluxo do grupo i em n/cm .s
e

n
TD =2L fdi • i

TD = taxa de dose para raios gama em Gy/h,

fd- » fator de dose do grupo i, em (gy/h)/( fõ -

tons/cm . s), determinado

DOSE do sistema AMPDX-II,

tons/cm .s), determinado pelo programa

- 2= fluxo do grupo i em fõtons/cm .s,

A.M. PRE-DIMENSIONAKENTOS DOS MODELOS EXPERIMENTAIS

As modelagens inidimensionais empregadas nos pr£

dimensionamentos dos modelos experimentais e as identifica

ções das regiões são mostradas nas pranchas 5 e 6. Os ele-

mentos constituintes de cada região, com as respectivas

densidades atômicas estão indicados nas tabelas 15 e 16

Os elementos e as densidades atômicas para o núcleo do rea

tor foram obtidos na referência bibliográfica 57. Os ele -

mentos e as densidades atômicas para o concreto foram con-

sideradas iguais aos do experimento YAYOI, constante da

tabela 1. Os materiais das demais regiões foram considera-

dos quimicamente puros.

As seções de choque acopladas, com 100 grupos

de neutrons e 22 grupos de gamas, para os vários materiais,

foram obtidas do conjunto de seções de choque .uilizadopa-

ra a análise do experimento YAYOI, o mesmo sucedendo com
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as seções de choque de ativação dos detectores de ativação.

0 transporte da radiação foi feito con o código unidimensio

nal, Sn, ANISN, com aproximações Pc-S», geometria cilíndri-

ca e fonte fixa.

Face às limitações impostas pelo sistema de medi

das, para determinação das atividades indu2idas nos detect£
58res de ativação , optou-se por calcular, para cada interva

Io espacial,aatividade saturada para folhas de ouro, índio,

níquel, ferro, alumínio e magnésio, que apresentam as se-
197 198 115guintes reações de ativação: Au(n,y) Au, In ( n,n')

1 1 5 mIn, 58Ni(n,p)58Co, 54Fe(n,p)54Mn, 27Al(n,a)24Na, 24Mg

(n,p)24Na.

Adotou-se as seguintes hipóteses de cálculo:

i) detector de ativação: diâmetro = 0,80 cm

espessura» 0,05 cm

ii) atividades mensuráveis: mínima» 3,7X10 Bq

máximas 3,7X10 Bq

iii) tempo de irradiação: 8,0 h

iv) tempo de espera : 2, 0 h

v) potência do reator: 100,0 kw

As atividades previstas, para as várias folhas

testadas e em cada intervalo, foram então determinadas, em

função dos fluxos fornecidos pelo ANISN.

Constatou-se que as folhas de ativação de ní -
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quel, ferro, alumínio e manganês, empregadas para neutrons

rápidos, apresentaram respostas satisfatórias até a profun

didade aproximada de 25 centímetros de blindagem, o que

corresponde a aproximadamente 56 livres caminhos médios pa

ra o modelo 1 e 10 livres caminhos médios para o modelo

2.

Quando a atividade induzida numa folha for maior

que 3,7x10 Bq, deverá ser aumentado o tempo de espera, até

que, por causa do decaimento radioativo, sua atividade po^

sa ser determinada pelo sistema de medidas. Por esse moti-

vo, as folhas de índio poderiam ser empregadas até a pro -

fundidade de 80 centímetros no modelo 1 (215 livres cami -

nhos médios) e 100 centímetros no modelo 2 (161 livres ca-

minhos médios). As melhores faixas de utilização foram as

das folhas de ouro, podendo ser empregadas ao longo de to-

do o modelo de blindagem 1 (425 livres caminhos médios) e

até a profundidade de 170 centímetros (392 livres caminhos

médios) no modelo de blindagem 2.

Para esses mesmos modelos experimentais, essas

faixas de utilização dos detectores poderiam ser modifica-

das; desde que se alterasse a geometria do detector, tempo

de irradiação, tempo de espera e potência do reator. Contu

do, nas condições do pré-dimensionamento, não seria aconse

lhável empregar-se raodelos com espessuras maiores que 30

centímetros.
i

i

As idéias de concepção de um experimento, bem
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coao o pré~dimensionamento do mesaio, constantes deste apên

dice, poderia» servir como subsídios para um projeto defi-

nitivo, quando então as idéias lançadas aqui seria» amadu-

recidas, aperfeiçoadas e complementadas por estudos e pla-

nejamentos de desmontes e ajustes na coluna térmica do rea

tor, segurança de operação do reator e segurança rio local

onde seria realizada a experiência.
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PLACA TIPO PLACAS TIPO JUSTAPOS-
TAS

TISTA SE FRENTE VISTA BE CIMA

VISTA DE CIÜA
DETALHES DO ORIFÍCIO
DE IRRADIAÇÃO

Placa Tipo isolada

r2

Placas Tipo justapostas

SEU ESCALA
Cotas em centímetros

Prancha 1: Croqui de concepção da placa tipo dos modelos

experimentais de blindagem propostos.
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B

CARRO SUPORTE

/ • ? }

i 4'
VISTA DE CIMA

VISTA LATERAL

DETALHE A

DETALHE B

VI

\

VISTA DE FRENTE

DETALHE C DETALHE D

1
2
3
4
5
6
7
8

IDEiiriPICAÇÀO
MONTANTES
TRAVEJAÍÍEKTO SUPERIOR
TRAVEJAMENTO FROHTAL
TRAVEJAMEHTO LATERAL
PLACAS PARA IRRADIAÇÃO
PRANCHA SUPORTE
RODAS
TRILHOS

MATERIAL
FERRO
FERRO
FERRO
FERRO
VÁRIOS
FERRO
FERRO
FERRO

Prancha 2: Croqui da concepção do carro suporte com o mo -
Io experimental de blindagem.
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TABELA 14 : Detectores de ativação a serem ut i l i zados nos

modelos experimentais de blindagem.

Energia do
Neutron

Integral de
Ressonância

Ouro

Cobre

0,025eV

0,025eV

Região Térmica

1 9 W T ) 1 9 8 * U
63Cu(nfY)

2,69d

12,8h

Região Intermediária

Ouro(Od)

Ccbre (Cd)

Ferro(Cd)

índio (Cd)

Níquel (Cd)

Ferro (Cd)

Magnésio

Alumínio

4,906eV

580eV

230eV

l,2MeV

2,8MeV

3,lMeV
6,8MeV

7,2MeV

197Au(n,y)198Au
63Cu(n,y) 64Cu

^Feín^y) 59Fe

Região Rápida

U5ln(n,n.)lia*ln

^Niín^) ̂ C o

^FeGifp) *S*\
24Mg(n,p) 24Na

^AKn.o) 24Na

2,69d

12,8h

45, ld

4,5h

72d

310d

15,06a

15,06h

1565b

5,6b

1,58b
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IDENTIFICAÇÃO
1 NÚCLEO DO REATOR
2 MODELO DE BLINDAGEM COM PRANCHA SUPORTE
3 GRAFITE DA COLUNA TÉRMICA
4 CONCRETO DA PAREDE DA PISCINA
5 PISCINA
6 PISO EXPERIMENTAL
7 TRILHOS
8 CABOS DE AÇO PARA POSICIONALÍEHTO DO I10DEL0
9 PONTE ROLAHTE UÓVEL PARA 5 , 0 TONELADAS

1 0 TRAVAtíENTO HORIZONTAL DA PONTE ROLANTE
1 1 BLINDAGEM EXTERNA

Prancha 3: Croqui da posição de irradiação dos modelos ex

perimentais de blindagem.



10S

n'w
- 1--» V í/

I í 1
i!í": í
; : t

•*; *

_JI»fiW

VISTA DO TOPO DA PISCINA

Prancha 4: Croqui da posição de irradiação dos modelos ex-
perimentais de blindagem.
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MODELO EXPERIMENTAI DE BLINDAGEM 1

1(
111

1

1

13 15
1

17
l£

1

i

2C

<

21
22

23

REGIÃO IDEHTIFI-
CAÇÃO

MATERIAL ESPESSURA
(cm)

INTERVALOS
ESPACIAIS

1
2
3
4
5
6.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

flucleo
Refletor

*Divisória

H

a
o>
SPCD

Si
o
•0

1
Í
0)

0

M
o
H
V

a

Vide tabelai;
Grafite
Perro
Ferro
Água
Ferro
Água
Perro
Água
Ferro
Ferro
Água '
Ferro
Água
Ferro
Água
Ferro
Chumbo
Ferro
Água
Perro
Água
Ferro

5,00
1,00
1,27
8,70
3,00
3,50
8,00

11,20
10,00
5,00

30,00
5,00

15,00
5,00

15,00
5,00
7,50
2,50

12,50
2,50

10,00
2,50

1
18

24
30
33
36
42
50
57
61
81
85
95
99

a
a
22
2:
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

10S
112
117
119
128
130
137

a
a
a
a
a
a

1 /
21

>

29
32
35
41
49
56
60
80
84
94
98

108
)
116
118
127
129
136
138

Corresponde ao raio do núcleo*

Prancha S: Geometria adotada para o Modelo Experimental de
Blindagem 1, com as identificações das regiões,materiais em
pregados, dimensões e intervalos espaciais utilizados, para
análise com o ANISN.
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MODELO EXPERIUENTAL DE BLINDAGEM 2

1 2 3

REGIÃO

~ 1
2
3
4
5
6

IDENTIFI-
CAÇÃO

Núcleo
Refletor
Divisória
ílod. Exp.

Bldg. 2

MATERIAL

Vide tabela 15
Grafite
Perro
Grafite

Água
Concreto

ESPESSURA
(cm)
25,00*
5,00
1,00
60,00

100,00
180, CO

INTERVALOS
ESPACIAIS

1 a 17
18 a 21

22
23 a 62
63 a 129

130 á 249

* Corresponde ao raio do núcleo

Prancha 6: Geometria adotada para o Modelo Experimental de

Blindagem 2, com as identificações das regiões, materiais em

pregados, dimensões e intervalos espaciais utilizados, para

análise com o ANISN. • . •„•
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TABELA 15 : Elementos e densidades atômicas das regiões do

Modelo Experimental de Blindagem 1 (ãtroos/cm.b)

El.

REGIÃO

3, 4, 6f
8,10,11,
13,15,17,
19,21,23

5, 7, 9,
12,14,16,
20,22 18

H

C

0

Al

Fe

Pb

U235

U238

4,70E-02*
-

2,35E-02

1,11E-O2

-

-

1,O1E-O3

7,53E-02

8,02E-02

l,12E-02

2,23E-02

8,48E-02

3,30E-02

*Leia-se 4,70 x 10-2

TABELA 16 : Elementos e densidades atômicas das regiões do

Modelo Experimental de Blindagem 2 (átomos/cm.b)

El. 2 e 4
REGIÃO

3 5

H

C

O

Al
S i

Ca

Fe

U235
U238

4,70E-02
-

2,35E-02

1,11E-O2

-

-

-

l,01£-03

7,53E-06

8,02E-02

l,12E-02 5,00E-02

2,23E-02

8,48E-02

4,38E~02

l,89E-04

l,04E-03

2,20E-03

2,55E-02

* Leia-se 4,70 x 10-2
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