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Neste trabalho o fator de conversão Fc foi medido no reator Argonauta. Paro um

determinado local no núcleo do reator, Fc é a razão das taxas do novo elemento combus-

tível formado pelo combustível do reator que é consumido através da fissão e captu-

ra radioativa.

Para as medidas utilizou-se alvos finos de Urânio preparados pelo método de ele-

trodtposição, irradiados no núcleo e na coluna térmica onde o fluxo de neutrons tér-
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micos e máximo. Os dados foram obtidos através da radiação -y emitida pelo U atra-

vés da reação:
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Em termos de fluxo de neutrons Fc pode ser escrito CODKT ':
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onde oc e õf é a seão de choque média de todo o espectro e a(5) é a razão de captura

235para a fissão do U (dado tabelado). Para o Argonauta Ng/Ng é conhecido, portanto,
-8 -5o empenho experimental está na determinação de oc/ãf que, através da atividade do

239 235
U e da atividade dos fragmentos de fissão do U, pode ser escrita, desenvolvendo

as equações, por:
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5f Apf5 núcleo 7 V 5 coluna térmica

onde ory^/o^j5 é encontrado na literatura.

Técnica Experimenta!

239
1» Determinação da atividade do U (numerador)

A figura 1 mostra o espectro Upico de uma folha de urânio (19,91%) da composí
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Figura 1. Espectro típico de una folha de Urânio

irradiada por neutrons.

Contribui para as janelas Fj e F3 as atividades dos produtos de fissão do ""'U e

U, para a janela
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as atividades dos produtos de fissão do U e li mais a
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vidade do U formado pela captura do neutron pelo U.

0 background e o decaimento natural são eliminados através da medida das folhas

antes da irradiação.

Numa segunda irradiação, duas folhas de Urânio natural (contendo o mesmo número
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de átomos de U que a folha do elemento combustível são irradiadas nos mesmos lo-

cais da primeira, usando-se um detetor qualquer como testemunha da potência. Do es-

pectro obtem-se Jl, J2 e J3 (contagem integral nas janelas 1, 2 e 3).
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Para obtenção da atividade somente devido ao U, as atividades das folhas de

Ucomb. e unat. são"plotados"para cada janela em função da fração isotópica (enrique-

cimento) obtendo-se as atividades do Urânio com enriquecimento ZERO para cada janela:
F'l» r 2 e r 3
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U.Figura 2. Atividade em função do conteúdo do

As atividades dos fragmentos de fissão nas janelas 1, 2 e 3 designados por P ] ,

P2 e P3 são obtidos através da diferença das atividades do Uer,riqUecido
 e d* atív1da

de dp Urânio no enriquecimento zero, para cada janela:



h * F! - (1 - fenr) F'l ^

P2 - F2 - (1 - fenr) F'z $ (§) Jp Jf
P3 •

 F3 " d - fenr> F'3

Com isso calcula-se a atividade do 2 3 9U pelos métodos:

a) janela inferior £i * ̂  A 2 3 9U * F2 . F1 {£

b) janela superior Ji - {£ A " S U - F2 - F3 -£
F3 P3 K3

2. Determinação da atividade dos produtos de fissão do U (denominador)

Obtida de maneira similar ã determinação de P], P% e P3 só que usando a contagem

integral de todo o espectro.

Os espectros relativos aos detetores irradiados no núcleo e na coluna térmica, fo-

ram obtidos alternadamente usando um detetor de Ge - Li calibrado previamente por uma

fonte de Am que emite um -( de 59,5 KeV.

Para cada amostra foram obtidos vários espectros para se fazer a correção do de-

caimento.

Resultados

0 fator de conversão obtido por esta técnica foi:

a) método da janela inferior; Fc = (3,3 + 0,5)%

b) método da janela superior; Fc = (3,03 + 0,25)%

Através de uma expressão simples obtida pela analise do ciclo de neutrons , po-

de-se obter um valor estimado para o fator de conversão Fc * 2,99% o que não diferen-

cia muito dos resultados experimentais.
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