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RESUMO

Una maneira de obtermos informações do espectro de neutrons
na região de energia de 1 eV - poucos keV i utilizamos sanduiches de
detetores de ressonância. Normalmente, um sanduíche i composto de três
folhas sobrepostas, de mesma espessura e mesmo material que deve apre-
sentar uma ressonância de absorção marcante. A espessura das folhas ê
escolhida tal que seja espessa com relação aos neutrons com energia em
torno da ressonância principal, mas fina para as outras energias. A di-
ferença de atividade entre as folhas externas e interna pode ser consi-
derada como unia medida relativa do fluxo para a energia da ressonância
principal. Obtemos um fluxo absoluto, se calibrarmos os sanduiches em
um espectro conhecido.

Para uma avaliação adequada, comparamos o "método do sanduí-
che" com o de um "detetor Isolado". Os resultados obtidos através de um
calculo teórico aproximado são verificados experimentalmente em um flu-
xo isotrópico l/E, no "Reator Argonauta", utilizando folhas de In, Au e
Mn.

Como aplicação pratica do método, medimos o desvio da distri-
buição l/E do fluxo de neutrons epitémicos no núcleo e no refletor de
grafite externo do "Argonauta", com os sanduiches previamente calibra-
dos em um espectro l/E.

Os resultados experimentais são apenas de natureza qualitati-
va.



ABSTRACT

A common method of obtaining information about the neutron
spectrum in the energy ranoe of 1 eV to a few keV is by usino resonance
sandwich detectors. A sandwich detector is usually made up of three
foils placed one on top of the other, each having the sane thickness and
being made of the sane material wich has a pronounced absorption reso-
nance. The thickness of the foils is chosen so that they are thick in
relation to neutrons which have energies in the reoion of the main reso-
nance, but appear to be thin for neutrons of all other energies. The
difference in activation between the outer and inner foils can be con-
sidered as a relative measurement of the flux at the energy of the main
resonance. One may obtain an absolute value of the flux if the sandwich
foils are calibrated in a know spectrum.

To make an adequate evaluation, the sandwich method was com-
pared with one using an isolated detector. The results obtained from
approximate theoretical calculations were checked experimentally, using
In, Au and Mn foils, in an isotropic 1/E flux in the "Argonaut Reactor"
at I.E.N.

As a praticai application of this method, the desviation from
a 1/E spectrum of the epithermal neutron flux in the core and external
graphite reflector of the "Argonaut Reactor" has been measured with the
sandwich foils previously calibrated in a 1/E spectrum.

The experimental results obtained are nore of a qualitative
nature.



RESUME

Des sandwiches de dêtecteurs de resonance sont u t i l i s e s pour

l a «esure de spectres de neutrons pour une plage d 'energie a l l a n t de

1 eV 5 quelques keV. Un sandwich se compose nomalement de t r o i s f e u i i l e s

superposies de none ipa isseur e t de composition i d e n t i q u e , 1e matêriau

u t i l i s e devant presenter uoe resonance d'absorpt ion n o t a b l e . L'epaisseur

des feuilles est choisie de te l ie sorte qu'elle soit importante par

rapport aux neutrons dont I'eneroie se situe aux alentours de la

resonance principale, mais faible en ce qui concerne les autres energies.

La difference d'activite entre les feuilles externes et interne peut

I t re assimilêe a une nesure relative de flux pour 1'éneroie de resonance

principale; calibrant les sandwiches a Vaide d'un spectre connu, on

obtient ainsi un flux absoiu.

Une evaluation de la methode du sandwich est effectués par

comparaison avec 1e procedi utilisant un dêtecteur isole. Les risuitats

obtenus au moyen d'un calcul theorique approche sont verifies

expirimentaiement sur un flux isotrope 1/E dans 1e Réacteur Argonaute de

1'I.E.N. en utilisant des feuilles de I n , Au et Mn.

En application pratique de cette methode, nous mesurons la

deviation de la distribution 1/E du flux de neutrons épithermiques dans

de noyau et dans le reflecteur de graphite externe de 1'Argonaute (les

sandwiches ayant í té preaiablement calibres sur un spectre 1/E).

Les résuitats experimental;* ne sont que de nature quantitative.
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I - INTRODUÇÃO

I . I - Generalidades

O espectro de neutrons en um reator tiraico ê* usualmente con-

siderado corcposto de um espectro de fissão, um epitérmico ou de modera-

ção e um espectro t i r a i co.

Enbora a parte epi térmica possa sempre ser aproximada por uma

distribuição de l /E , o fluxo de neutrons não segue exatamente esta dis-

tribuição para um reator térmico pequeno com refletor grande. 0 conhe-

cimento do desvio da distribuição l /E , é de particular importância para

a determinação da fuga e absorção de niutrons na região de moderação e

principalmente para o calculo da absorção de ressonância no combustível

de um reator nuclear.

Para medida do espectro em moderação, geralmente são ut i l iza-

dos detetores de ressonância. Estes detetores são sustãncias cuja se-

ção de choque, entre 1 eV e poucos IceV, apresenta picos estreitos para

energias particulares, chamados picos de ressonância, sendo que a taxa

de ativação para a região destas energias t excepcionalmente elevada.

Se estas regiões são bem definidas, como nas ressonâncias resolvidas, e

se uma ressonância marcante* contribui de maneira significativa para a

ativação, é possível obter-se uma informação quantitativa do fluxo na

energia desta ressonância, denominada principal.

Por exemplo, se irradiarmos em um fluxo 1/E uma folha de ouro



extremamente fina, recoberta de cSdmio para suprimir a ativação por niu
trons térmicos a contribuição da ressonância principal (4,906 eV) para
a ativação total i cerca de 95%.

Todavia» a situação fica menos favorável quando consideramos
folhas de espessura não fitas. Com efeito, a contribuição da ressonan
cia principal para a ativação decresce com o aumento da espessura devi-
do a uma autoblindagem nas ressonâncias, que é mais acentuada na prin-
cipal.

Neste caso, para reduzirmos o efeito da autoblindagem, tor-
ne -se necessário o uso de folhas extremamente finas, que são frágeis e
pouco sensíveis, ou aplicar correções, cujos cálculos são de difícil
tratamento teórico, para folhas espessas.

0 "método do sanduíche", ou da "autoblindagem", oferece una
maneira de evitarmos estas dificuldades.

Na aplicação da técnica de sanduíches, três folhas do materi-
al considerado, de mesma superfície e de mesma espessura, são irradia-
das sob cãdmio como uma folha única. A espessura das folhas e escolhida
tal que a autoproteção seja considerável para a ressonância principal e
insignificante para as outras energias.

Segundo Stewart e Gavin* ' nas folhas externas são absorvidos
neutrons com energia em torno da ressonância principal enquanto que a
folha interna é ativada, quase do mesmo modo que as folhas externas, pe_
Ia parte l/v da seção de choque de absorção, e ressonâncias secundarias.
A diferença da atividade entre as folhas externas e interna pode ser a-
tribuida ãs regiões de ensrgia em que as seções de choque são autopro-
tegidas.

Neste método, a contribuição da ressonância principal para a
diferença de ativação é bem mais elevada do que em um detetor isoladc
pois além de eliminamos praticamente a parcela l/v da ativação, a con-
tribuição das ressonâncias secundárias S amplamente reduzida.

Assim, o emprego de sanduíche de folhas nos possibilita dados



sobre o fluxo epitérmico bem mais exatos do que com o emprego de um de-
tetor Isolado.

Neste trabalho, fazemos Inicialmente uma analise das duas téc
nicas de medidas com a finalidade de mostrar as vantagens do "método do
sanduíche". Os resultados obtidos através de um calculo teórico aproxi-
mado são verificados experimentalmente em um fluxo isotrópico l/E, no
Reator Argonauta do Instituto de Engenharia Nuclear, utilizando folhas
do Tndio, ouro e manganês.

Em seguida, como aplicação do "método do sanduíche", medimos
o desvio da distribuição l/E do fluxo de neutrons epitérmicos para uma
posição no núcleo do reator e outra no refletor de grafite correspon-
dente i coluna térmica externa, em uma faixa de energias de 1 eV -
400 eV, Irradiando sanduíches de folhas de In, Au e Mn previamente ca-
librados em um espectro 1/E.

Os resultados obtidos são de natureza qualitativa e dão ape-
nas uma amostra do comportamento do fluxo nas duas posições de irradia-
ção.

1.2 - Objetivo

0 objetivo deste trabalho é introduzir do "I.E.N.V o método
de medida, do espectro de neutrons com sanduíches de folhas, visando em
futuro próximo o desenvolvimento e aprimoramento do método em todas as
variantes que ele permite, principalmente p»ra sua utilização em sis-
temas rápidos, como um complemento a métodos mais sofisticados.

A maneira mais precisa de se medir o espectro de neutrons na
região de baixa energia de um reator rápido é usar a técnica de "tempo-
de-voo". Entretanto, alem de nos dar apenas uma informação media espa-
cial do espectro, nem sempre podemos dispor deste processo de medidas.

Uma alternativa para obtermos informação do espectro no in-
tervalo de 1 eV - 3 keV é utilizarmos sanduíches de detetores de res-



II - REVISÃO DA LITERATURA

Fermi e Amaidv ', foram os primeiros, em 1935, a usarem o
processo de medida da absorção de ressonância baseado na "autoindica-
ção", cuja característica fundamental consiste em se poder utilizar
com o auxTiio de um sanduíche de folhas o mesmo material absorvedor não
sõ como substância detetora, mas também como filtro, tendo sido até o
desenvolvimento de reatores nucleares e de espectrômetros de neutrons,
a única possibilidade de se obter dados de ótima precisão sobre a seção
de choque com a ressonância principal. Aquela época, sõ se dispunha de
fontes radioativas de neutrons com fluxos baixos.

Em 1958, Snyder, Stewart e Gavin' ' tiveram a iniciativa, su-
gerida por Snyder, de aplicar a autoindicação na medida do espectro de
neutrons em um reator, na região de energia Intermediária (método de
autoblindanem), irradiando 3 (trls) folhas sobrepostas de um mesmo ma-
terial absorvedor de ressonância, e comparando as atividades específi-
cas das folhas individualmente.

0 método foi originalmente aplicado para espectro de reator
térmico, tie tem sido usado em vários países, mas o mais Importante tra
balho de desenvolvimento foi feito pelo "Kernforschunoszentrum Karlsruhe"
Alemanna. Descrições das essencialidades deste método foram dadas em
1961 por Ehret*2\ em 19G8 por Connolly et ai.*13' e em 1970 por
Muller<18>.

Ehret examinou alguns detetores de ressonância apropriados,



teórica e experimentalmente, e determinou » contribuição da ressonân-
cia principal para a ativação de um detetor Isolado e para um sanduí-
che. Entretanto, na utilização do método do sanduíche para a determina-
ção do espectro epitérmico do FR-2, reator de "Munchen", não foram ob-
tidos resultados experimentais tão precisos conforme o método exige.

0 trabalho de Connolly et ai. Inclui uma investigação teórica
de 24 (vinte e quatro) isõtopos para medidas com a técnica de sanduí-
ches. Os cálculos são baseados em dados de parâmetros de ressonância de
acordo com uma avaliação de J.J. Schmidt. A informação apresentada nes-
te trabalho é uma contribuição de grande importância pois são bem co-
nhecidas as dificuldades encontradas para o calculo do fluxo energético
de neutrons «(E), em casos particulares, devido a incertezas em medi-
das, parãretros de ressonância, etc...

0 método do sanduíche foi aplicado para a Investigação do es-
pectro em reatores rápidos, pela primeira vez, na USSR, por Golubev et
ai.' ' em 1961. Golubev usou sanduíches de folhas em que o detetor pro-
priamente dito era muito fino em relação aos detetores filtros. Esta
variante, porem, não apresenta qualquer vantagem, segundo Ehret.

Nos países ocidentais a técnica de sanduíches de ressonância
tem sido aplicada para reatores rápidos desde 1965'°'.

Uma característica desta técnica é que ela trabalha com óti-
ma precisão quando o espectro a ser medido é muito semelhante ao es-
pectro de calibração, normalmente utilizado neste tipo de medida. Um
espectro de calibração do tipo l/E pode ser usado com sucesso para me-
didas em reatores térmicos e rápidos, com espectros de neutrons relati-
vamente "moles". Para um espectro "duro", geralmente, e impossível usar
sanduíches de folhas calibrados em um espectro l/E, já que a contribui-
ção das ressonâncias secundárias e da parcela l/v da ativação se torna
bastante marcante.

Até 1965, o "método do sanduíche" foi largamente utilizado
para espectros de neutrons, em que •(£) segue rigorosamente uma distri-



bulção 1/E. Nelstzberg' ', em 1966, usou o método em dois reatores rá-
pidos nos quais t(E) desviou fortemente desta distribuição, sendo os
sanduíches previamente calibrados em um espectro 1/E conhecido. Entre-
tanto, os resultados publicados são apenas de natureza preliminar» mos-
trando qualitativamente que«a técnica do sanduíche da uma medida do es-
pectro de um reator rápido abaixo de 3 keV.

Desde então, grandes esforços titn sido feitos para aprimorar
a técnica dos sanduíches e desenvolver um método experimental para aplj.
car correções ãs ressonâncias secundarias.

Em 1970, Mulled 1 8) utilizou em suas medidas, no SNEAK-6 que
representa um sistema refrigerado a sódio, um espectro de calibração
diferente de 1/E, mas a precisão resultante foi sensivelmente pior.

No trabalho de Anderson e Qazv ', Suécia - 1970, o método
do sanduíche foi aplicado em alguns "núcleos" FRO com a finalidade de
desenvolver um método experimental para atenuar a influencia das res-
sonâncias secundárias e parcela l/v, irradiando os sanduíches sob fij_
tros de boro-10. Apesar da elevada incerteza nos resultados obtidos, p£
de-se observar que nos "núcleos" em que o espectro é relativamente "mo-
le", o uso deste método é bem apropriado, enquanto que para um espectro
"duro", as medidas são de difícil Interpretação, principalmente, na re-
gião de baixa energia.

Embora a medida do espectro em reatores nucleares, por ativa-
ção de folhas represente um processo tedioso, indireto e deselegante em
comparação com métodos mais sofisticados, tais como medidas de tempo de
vôo, contadores por protons de recuo, etc, as vantagens de medidas com
folhas sobre certas condições de energia do nêutron, exigências de re-
solução especial, acessibilidade, etc, dão incentivo ao contínuo de-
senvolvimento de técnicas de folhas.



I l l - CONSIDERAÇÕES TECRICAS

I I I . l - Base teórica para a ativação de folhas, detetoras de neutrons

t Para determinamos a taxa de "bsorção de um detetor de res-

sonância, é* conveniente considerarmos inicialmente um fluxo de neutrons

monoenergêtico. Os resultados obtidos sob esta suposição constituem um

ponto de partida para cálculos mais difíceis da absorção de ressonância

e para o tratamento de detetores recobertos com quaisquer fi ltros» em

particular filtros do mesmo material do detetor (método do sanduíche).

Uma revisão da técnica de ativação de folhas é dada no Capí-

l iv

senvolvimento.

tulo 11 do livro de Beckurts e Hirtzs'1 6 ' . NÕs iremos seguir seu de-

I I I . 1 . 1 - Analise de um detetor Isolado de espessura qualquer, d_

I I I . 1 .1 .1 - Fluxo de neutrons monoenergéticos, campo isotrópico

Seja F(r, í i ) , o vetor fluxo representado por uma série de po-

l i nômi os de Legendre em ii • cose, onde e é o ângulo que a direção do

néutron faz com o eixo do campo.

F(r , o) - - * - J o (2£ • 1) F (r) P (p) ( I I I . 1 .1 )
4w i t



Em um sistema de coordenadas polares em torno da normal ao
detetor» temos:

F(r. o') . - J L tt0 (2i • 1) Ft (r) P£ (cose
1) P£ (cos*) •

• 2 J (* mnV' pm (cose1) P*

(III.1.2)

onde • ê o ângulo entre o eixo do campo e a normal a folha.
(F1g. III.1.1).

normal à folha

eixo do campo

direção do neutror

Fig. III.1.1



Para se calcular o número de neutrons absorvidos por segundo,
por uma folha de 1 cm de superfície e espessura d, fazemos as seguin-
tes suposições básicas:

a) A presença do detetor não perturba o fluxo Incidente. A
validade desta suposição i discutida no Apêndice B.

b) lrt(
r) nao varia apreciável mente ao longo da superfície do

detetor, podendo-se omitir o argumento r.

c) Não ocorre nenhum espalhamento - "scattering" - no interi-
or do detetor. Estamos supondo que o arterial do detetor ê um absorve-
dor puro (t « i^).

d) Nenhum nêutron penetra no detetor através de suas bordas,
ou seja, o raio da folha 5 bem grande comparado com sua espessura.

e) A distribuição angular do fluxo de neutrons, no meio que
envolve o detetor, é isotrõpica.

Em um campo isotrópico, os neutrons de qualquer direção coli-
dem sempre, com ioual probabilidade, com o detetor. Para se calcular as
absorções, deve-se, por conseguinte, integrar para todos os cossenos de
direção.

Chamando de N_(x) . dx, o número de neutrons absorvidos por
cm por seg. para uma espessura dx, entre x e x • dx temos:

N (x) dx « dx i,
w/2 2r

cose' sene'de1 d?1 +

• dx

2ir

•) e Icosew sene1 de1 d?1

(III.1.3)



onde i e z são, respectivamente, as seções de choque Macroscópicas de
absorção e total, do elemento considerado.

*
Na equação (III.1.3), o primeiro terno descreve a contribui-

ção, para a absorção dos neutrons provenientes do swni-piano inferior
(semi-piano dos x positivos na Fig. III.1.1), e o segundo terno, a con-
tribuição dos neutrons provenientes do semi-piano superior (dos x nega-
tivos).

Se substituímos F(Q') por seu desenvolvimento dada pela equa_
ção (III.1.2), a integração sobre ?' anula os ternos contendo os pol;-
nõnios associados de Legendre, e, obtemos:

»a(x) dx - - L £ (2l + l) F£ g£ ( V, d) Pt(cos*) (III.1.4)

con

9t (Iâ. x, d) - Eadx

ra(d - x)

e cõsê1 Pjícose1) sen e1 de1

E a d x

rax
e |cose*| PJl(cose') sene1 de*

(III.1.5a)

onde r., na exponendal, foi substituída por £ , levando em conta a su-
i a

posição (c).

Para ( « 0, 1, 2, e fazendo cose' « t,



<ta. x. d) . ra I it" ̂ - T • e" —T—jdt

9, < V x. d) - Eê te £ 4 e f~"| dt (111.1.5c)

a . x, d) « i a

OU

r- 1)
» ( d ' X) La2 r(3tz - 1) e l • e

(IH.I.Sd)

a . X, d) « I a - X)) (111.1.5b1)

(Ea, X, d) = Ea [E3(Ea(d - X)) - E3(Eax)] (111.1.5c1)

g2 (Ea, x, d) «(Ea/2){3E4(Ea(d - x)) • 3E4(Eax) -

- E2(Eft(d - x » - E2(Eax)] (IH.l.Sd')

A função En(x) é definida por:



du n * du

As propriedades das integrais exponenciais, E_(x), são trata-
das em muitas obras, principalmente por Le Caine e Placzek* ' . Sobre
os valores de ER(x) existem tabelas para n « 0 até n « 20.

A atividade de saturação, C, do detetor ê obtida pelo produto

de N (x) por tmjtm, integrado para toda a espessura da folha.

c *
l at dx (III.1.6a)

2L+ é a seção macroscópica de ativação e t««./!., indica a parcela rela-st ai a
t iva das absorções que conduzem a atividade examinada.

obtem-se:

Substituindo-se N íx) por seu desenvolvimento em ( I I I . 1 . 4 ) ,
s

- £ * - . J - | 0 ( 2 t • 1) F 9 ( I d ) P (IIU.6b)

onde

t ( I , . X.



M :a(d - x)
(t)dt dx •

I ft

,1

dt dx

Pode-se verificar que:

1) para t impar f « O

2) para i par

ri

\ (t) . (1 - e"~T~) t. dt (III.1.7b)

Em particular:

< E a d ) (111.1.7c)

Daqui por diante, limitar-nos-emos a campos de neutrons em
que o vetor fluxo e descrito apenas pelos dois primeiros termos na ex-
pansão em polinomios de Legend re, o que nos da um grau de aproximação
suficiente.
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Temos então:

C * —21- . .9 (Ld) (III.1.8)
z 2 ° a

com $ = F_, que representa o fluxo escalar

r1r
Fo = | F(x, v) dw (III.1.9}

ç (I . d) e a função de detetor de Bothe* ' , e indica oara niutrorso * a
da um campo isotrõpico, a probabilidade de absorção relativamente a uz.
detetor plano. 2E^(E . d) e, por conseguinte, a probabilidade de trans
missão.

Para uma folha extremamente fir.a (detetor fine ideal),

E, . d << 1, a atividade total de saturação è* proporcional a seu volu-

me, isto é, o fluxo de niutrons atravessa o detetor praticamente ser?,

atenuação.

Assim, podemos escrever para a atividade de saturação, por
2

cm , de um detetor fino ideal.

z
at

 # d • •

Através de uma outra ordenação para a equação (111,1,8), te-

mos:

C - E,t . d . • . — 2 — 2 — (111.1.8a)
2 lás



Esta representação penKte «aparar a atividade de saturação
de \m detetor de espessura qualquer, d - equação (III. 1.8a) - co» a de
in detetor fino ideal • equação (III. 1.10). A grandeza

6 *
(in.

indica, para o caso em questão, o fator de correção da auto-blindagem
- "self«shielding" - relativamente a vm detetor fino ideal (ver Fig.
I I I .1 .2) .

1.0.

Fig. III.1.2 ~ Fator de autoblindagem de um detetor em rela-
ção a neutrons monoeneroiticos em um campo isotrõpico (Eq. III.1.11)
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E importante salientar que, na equação {III.1.8a), $ ê o flu-
xo incidente não perturbado e não o fl'jxo, $ , sobre a superfície da fo
lha.

Ne realidade, o fluxo, na superfície, e menor do que o fluxo
nlo perturbado, em virtude da absorção dos neutrons pelo detetor. 0 seu
valor pode ser calculado e ê dado por^ • ':

-^-i 1* 4««.-"«

II1.1.1.2 - Fluxo de neutrons epitérmicos, campo isotrõpico

Para determinarmos a taxa de absorção de um detetor de res-
sonância, no campo isotrõpico de neutrons em moderação, partimos da re-
lação obtida no item anterior, para niutrons monoenergéticos

ÍSÍ i- ço (rft . d) (III.1.12) ; (III.1.8)
Ea

que deve ser equacionada numa forma dependente da energia, e integrada
para uma faixa de energia (E,, E2) a ser considerada

C(d) . - i -
2

<h atí)
#(E) - K ço (za(E) . d) dE (III. 1.13)

Vamos considerar uma folha, em um campo homogineo, recoberta
com cãdnrio para eliminar a contribuição dos neutrons térmicos para &s
absorções. Suponhamos um fluxo de niutrons cuja distribuição de energia
i dada por:



dE

e que •eD(E) varia muito pouco com a energia.

E2 1

com E. _> E^d, sendo Eg. a energia de corte do cãdmio.

A taxa de ativação para uma faixa total de energias é dada
por:

C max(d) « J -
bCd 2

max

onde E é a maxima energia que aparece no espectro.

I I I . 1 .2 • 0 efeito de espalhamento no material da folha

Até agcra, não consideramos a influência do espalhamento de

neutrons em um absorvedor de ressonância, uma vez que na região de ener;

gla em consideração, a seção de choque de espalhamento, da maioria das

substâncias utilizadas na prática, ê muito menor do que sua seção de

choque de absorção.

Entretanto, em alguns casos, a seção de choque na região de

ressonância, contém una contribuição significante proveniente do espa-



lhamento. Quando isto ocorre, o neutron pode ou não permanecer na re-
gião de ressonância, onde ele tem uma apreciável probabilidade de con-
tribuir para a ativação. Esta probabilidade depende da largura da res-
sonância em questão.

De um modo geral, a influência do espalhamento de neutrons e
insignificante se (2E /A) > r, isto ê, se a perda média de energia atra
vês de um choque elástico, no núcleo do absorvedor (número de massa A),
e maior do que a largura total, r, da ressonância. E ê a energia de re
ssonancia. SÔ no caso de (2E/A) < r, ê que existe para um nêutron es-
palhado no núcleo do absorvedor, uma considerável probabilidade de ser
absorvido nos limites da energia de ressonância.

Em uma análise mais detalhada, levando em conta as relações
entre a largura de radiação r , e a largura de nêutron r , da ressonân-
cia em questão (ver.Apêndice A), podemos distinguir os seguintes casos:

a) r » r , Isto ê, a ressonância ê predoiri nan temente de
captura (ativação).

(i) 2E /A > r: neste caso, os neutrons espalhados não contribuem
para a ativação.

(11) 2E /A < r: os neutrons espalhados têm uma possibilidade de
contribuir para a ativação; o espalhanento múltiplo não é importante,
e, geralmente pode ser desprezado, quando a seção de choque ê pequena
e, consequentemente, o caminho livre médio de espalhamento é grande.

b) r « rn, Isto e, a ressonância é predominantemente de es-
palhamento.

(I) 2Ef/A > r: neste caso, os neutrons espalhados não contribuen
para a ativação.

(II) 2E /A < r: os neutrons espalhados contribuem para a ativação;
mesmo quando a seção de choque de espalhamento é grande, ou seja, o li-



vre caminho médio de espalhamento ê pequeno» nao se pode desprezar o
espalhamento múltiplo.

Os erros Introduzidos no cálculo da ativação, sem levar em
conta o espalhamento na folha, são Investigados teoricamente por
Beckurts' . 0 calculo ê desenvolvido para um campo isotrõpico, consi-
derando que os neutrons sofrem apenas a primeira, ou uma segunda coli-
são na folha.

Seja uma folha de espessura í[, conforme a figura.

x ~* •" x • dx

De acordo com as equações (III.1.4) e (III.1.5a, b ) , o nume-
ro de neutrons que sofrem sua primeira colisão entre x e x + dx í:

Nt > 1(x) dx - - 4 - [E2 (rt (d - x)) + E2 (zt x)] . zt dx (III.1.15)

Destas colisões, a fraçãc £.*/£+ conduz imediatamente ã ativação, e a
fração £-/£» representa os neutrons que sofreram espalhamento. Supondo
um espalhamento isotrópico, a probabilidade de que um nêutron espalhado
para x, escape da folha sem sofrer outra colisão ê (l/2)[E2(it(d-x)) +
• E2(Etx)].

Logr, o mTnimo de neutrons que sofre uma segunda colisão na
folha i



tf2(x) dx « - ^ J N t J
Et >o

- -*- [E2 (r t (d . x) • t2 (lt x)))dx

ou

(III.1.16a)

N t f2(x) dx - - $ - z s . d x ( I t . d) (111.1.17a)

com

2l.d
(d - x)) + E2 (rtx)

{ 2 - [E2 (Et ( d - x)) +E 2 (r tx)]}r t dx

(III.1.17b)

Uma vez que, a fração £.+/£+ ^os neutrons que sofreram uma S£
gunda colisão também leva a ativação, a atividade da folha resultante
da primeira e segunda colisões é:

A - n .(x) dx*- i - i dxt# i 2
(III.1.18a)



que resulta em

»• -r*- - r k <Itd>• r s d * «*tfll (111.1.18b)

A figura ( I I I . 1 . 3 ) mostra a função K ( L . d ) , e a figura

( I I I . 1 . 4 ) mostra a quantidade A/l ^ . d . • , calculada de acordo com as

equações (I I I .1.18b) e ( I I I . 1.8), em função da espessura da folha, e

para l . t / í t = 0,01 e 0 ,1 .

Pela figura ( I I 1.1.4), podemos observar que o efeito do espa-

lhamento ê pequeno e que a ativação pode ser calculada pela equação

( I I I . 1.8), mesmo quando zs nâo é desprezível em relação a l&.

A razão física da pequena parcela da ativação to ta l , repre-

sentada pelo processo de espalhamento, é a seguinte: o l ivre caminho

médio, na substância da folha, dos neutrons que incidem normalmente,

cresce com o espalhamento, enquanto que, para os neutrons que incidem

obliquamente, o livre caminho médio decresce. Em primeira aproximação,

podemos dizer que os dois processos se cancelam mutuamente.

Para neutrons de ressonância, pode-se mostrar que o espalha-

mento so contribue para a absorção se i^ . d > 20, onde r é o valor m£

ximo da seção de choque macroscópica para a energia de ressonância.

Daqui por diante, em nossas considerações, nâo iremos levar

em conta o espalhamento na folha. A ativação devido aos neutrons de res_

sonãnda será calculada a partir das equações ( I I I .1 .14a, b) .

I I 1.1.3 - Cálculo aproximado da ativação de um detetor isolado, de es-

pessura qualquer d_, em tm fluxo de neutrons epitérmicos ( l /E ) .

Em geral, a Integral da equação (I I I .1,14b) é d i f íc i l de ser
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calculada con exatidão, M S » m Mitos casos» coso será mostrado, ela
pode ser avaliada con simples processos de aproximação.

Para o calculo aproxinado da taxa de absorção C(d), faremos
as seguintes suposições:

a) •çp(E) e constante, isto É, os neutrons tern um puro espec-

tro l/E

•(E) dE

b) A seção de choque de absorção da substância do detetor

pode ser descrita como a soma da contribuição de uma parcela l/v e de

uma ou várias ressonâncias, descritas pela formula de Breit-Wigner a um

sÕ nível, (ver Apêndice A).

(III.1.19)

Esta separação pode ser escolhida, sem que ocorra erro impor-
tante, se r « Ep. Na expressão da seção de choque l/v, kT = Ej e a
energia dos niutrons para uma temperatura T, e k 5 a constante de
Boltzmann. (T em °K).

c) A função f (r . d) pode ser substituída por uma função de
aproximação, que apresenta o comportamento assintótico correto, em se
tratando de valores muito pequenos ou muito grandes de z_ . d, não di-

a

vergíndo muito, na faixa intermediária, da função exata 1 - 2Ej(za . d).

Utilizaremos a função de aproximação de Wigner' '
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2 I,(E) d -
( z a ( E ) á) " S ( IH.K20)

1 • 2 Ea(E) d

Substituindo z (E) tíeda por (III .1.19) a função de VÜgner p;s
a

sa a fonaa:

: z i (kT) ^-EL. d •

1 + 2 Za(E) d • L

(III.1.21)

'%-&

No desenvolvimento desta última equação, cumpre observar que:

1. não foi considerado a autoblindaoem da parte l/v da seção de
choque, desde que £a(kT). \j kT/E . d ê geralmente « 1 quando E > Z^.

2. separamos a função aproxinada 9 em contribuições de ressonâr;
cias isoladas supondo que estejam bem separadas entre si, (ver Apêndi-
ce A).

A atividade total de saturação de um detetor isolado pode
portanto ser escrita:

! P"max

I



'I'maxEcd ' * «-rrr->z •z «r d

(III.1.22)

onde >. « r / r , especifica a fração da absorção na 1-êsima ressonância,

que leva ã atividade considerada, x se refere ã absorção 1/v.

A inteoração sobre a absorção 1/v na equação (II1.1.22) pode

ser facilmente avaliada tomando-se Emax • • como limite superior para a

inteoral.

Podemos portanto escrever:

LCd

(III.1.23a)

ou

'l/v • "o *a <kT> (III.1.23b)

Temos então, para a atividade 1/v

C,/,(d) • 2 H d •



Da equação (III.1.22) a contribuiçío de uma única ressonância para •

atividade de saturação ê dada por:

C1(d) « *e p N oa d
max dE

•MM

E (III.1.25)

Se o fluxo *(E) varia pouco com a energia como foi suposto

anteriormente, as ressonâncias são multo estreitas em comparação com as

alterações de *(E); por Isso, é" em geral uma excelente aproximação su-

por constante o valor de *(E) nos limites totais de ressonância:

•(E)

De acordo com estas condições, sõ o limite de energia, para

o qual E /E - 1, contribui para a Integral.

Assim, fazendo em (III.1.25)

substituições

ecom o auxílio das

E - Ef

r /2
; dE . dx e t 1

2 N d o.
, a Integral

max
E - E

Cd d c>

dE
E

se transforma em:



r • t
1

dx

TTtO+x2)
(III.1.26a)

fazendo ainda

t r

2E Vt (1 • t)

ou

dy t r

l • y 2 Er Vt • (1 • t )
r arctg y

max

'Cd

(III.1.26b)

r arctg ( r-Z- i ,
max

'Cd

(111.1.26c)

Para a atividade de saturação, sobre uma faixa total de ener-

gias, e indiferente para o cálculo se escolhemos como limite inferior

ECd, 0, ou -» t e COITO limite superior +- , sem que haja erro considerá-

vel.

Se a inteoral é extendida de -« a +- obtemos

2 Nd



Podemos «bservar que o valor de I í Idêntico í Integral efe-
tiva de ressonância para una ressonância simétrica, exceto que o ê
substituído por 1/2 Nd* ' . Assin escrevemos a equação (HI.1.26d) na
forma:

•ef V1 • 2 Nd i ] .
(111.1.27a)

com

(III.1.27b)

Finalmente, obtemos para a atividade total de saturação de

uma folha isolada, em um fluxo l/E

Ctotal(d>e*eP
NdIefat<d>total eP
N d Iefat

Como vamos trabalhar apenas com medidas relativas, e sendo • • cons
. tante, a atividade total de um detetor isolado sera calculada por:

Nd Xef at<d> (III.1.29a)

com

«ef at ' *
2 Nd

(III.1.29b)



Se quisemos determinar, para detetores de ressonância, a at£

vação devido apenas Is contribuições das ressonâncias, devemos conside-

rar para o cálculo da atividade A*(d), intervalos de energia è^, da or-

dem de grandeza dos linites de eneroia das ressonâncias.

Neste caso:

Ar(d) = Nd (III.1.30a)

com

>;•
Vi • 2 Kdo]

^ arctg (-
E - E1

1 • 2 Kd ò

(HI.1.30b) * (111.1.26c)

supondo, como anteriormente, que as ressonâncias estão bem separadas en_

tre si.

III.2 - Análise de um "sanduiche" de 3 folhas de mesma espessura, d, em

um fluxo de neutrons epi térmicos (campo isotropico)

II!.2.1 • Visualização do "Método do Sanduiche"

C um processo de nedida do fluxo de neutrons para a energia

da ressonância principal, que se baseia na autoblindaoem na folha do

material detetor.

Consideremos um sanduiche corvosto por uma folha (detetor pn>

riatnente dito) recoberta em ambas as faces por folhas de ioual espessu-



ra e mesmo material (detetores-filtros). A seção de choque do material
deve apresentar uma forma adequada para um detetor de ressonância» ca-
racterizada por uma região l/v seguida de uma ressonância principal mar_
cante e em energias mais elevadas ressonâncias colaterais, substancial-
mente menores que a principal. A espessura do detetor deve ser esco-
lhida tal que tenhamos para a ressonância principal» I d > 1, mas
z d « 1 para a componente l/v e ressonâncias secundárias. Esta exigên-
cia pode ser facilmente satisfeita com um detetor/de ressonâncTaiusual.

Um detetor-filtro suficientemente espesso, absorve a waior
parte dos neutrons con energia nos limites da ressonância principal. Em
quaisquer outros limites da energia o detetor-filtro e o detetor pro-
priamente dito são finos em termos de física de neutrons e por isso, am
bos são ativados de modo quase igual.

Como mostraremos, a diferença entre as atividades do dete-
tor-filtro e do detetor propriamente dito ê uma excelente medida para
o fluxo de neutrons na energia da ressonância principal.

Este método poderá ter uma melhor visualização através da fi-
gura (III.2.1), que Ilustra o processo.

Por questões de simplicidade, suponhamos que um fluxo de neu-
trons, constante no intervalo de energia considerado, incida (conforme
a figura III.2.1.A) sobre o detetor filtro (folha externa), cuja seção
de choque apresenta uma ressonância principal e apenas uma secundaria.
A porcentagem da absorção de neutrons no detetor filtro ê representada
pela linha contínua desta figura. Como mostra a figura (III.2.1.6), as
absorções modificam o fluxo que e transmitido pelo detetor filtro. Este
fluxo modificado incide sobre o detetor propriamente dito (folha Inter-
na), provocando as absorções descritas pela figura (III.2.1.C). Se sub-
trairmos a atividade da folha Interna da externa, podemos verificar pe-
lo resultado indicado em (III.2.1.D), que a contribuição da ressonância
principal» na diferença que representa a autoblindagem da absorção, é
muito maior do que a contribuição da ressonância secundária.



j u a

ABSORÇÃO K D M fOlNA EXTERNA

100%

0%

100%

DA FOLHA EXTERNA

0%

ABSORÇÃO DA FOLHA «TERNA

100%'-

100%

DIFERENÇA DE ASSCrXÂO ENTRE I I » FOLKA EXTERNA E A
FOLHA INTERNA

. 2 . 1 - t o o 03 SAÍ::JÍCKE: R E P R E S E I V T A Ç Ã O G R Á F I C A

(SEGUNDO STEWART E GAVIN")



III.2.2 - Ativação das folhas de um sanduíche (campo Isotropico)

Para o cálculo da atividade das folhas de um sanduíche consi-
deremos um constituído de três folhas de espessura d_ e mesma superfí-
cie.

e i e

e sejam:

Cfi - a atividade/cm de superfície de uma folha externa

C. - a atividade/cm de superfície da folha interna

Agora, vejamos três folhas isoladas com as espessuras indica-

das na fiqura abaixo.

4d -f r2d 4 j 3d ;

As atividades destas folhas A(d), A(2d) e A(3d), são defini-

das como anteriormente» para um detetor isolado (C. f . I I I . l ) .

Segundo Ehret' ' , a ativação da folha interna ê dada por:

A(2d) - A(d) o. (III.2.1)

Se observarmos que a ativação de todo o sanduíche de três fo
lhas idênticas, com espessura d, e igual ã ativação de uma folha isola-
da de espessura 3d, a atividade de uma folha externa será:



Cj • 2 C e * A(3d) (III.2.2)

Então:

Ce = - L JA{d) - A(2d) + A(3d)l (III.2.3)

A diferença de ativação entre as folhas externa e interna re-

sulta em:

Ce - ^ - - L . Í3 A(d) - 3 A(2d) 4 A(3d)l (III.2.4)

e a relação entre as atividades ê:

A(3d)

[ A(2d) - A(d)
- 1 (III.2.5)

Ainda que se possa Impedir, com filtros de cãdnvio, uma ativa*
ção pelos niutrons temi cos, do ponto de vista da técnica de medidas é,
interessante que, com determinados materiais utilizemos detetores finos
(rfd « 1), em virtude das pertubações causadas pela componente epitér-
mica da seção de choque l/v e pelas ressonâncias secundárias. A equação
(III.2.5) não será necessária para uma posterior estimativa das espes-
suras favoráveis aos detetores com o "método de autoblindagem" ou "mé-
todo do sanduíche".

III.3 - Comparação entre o "método do sanduíche" e o de um detetor iso-
lado



HI.3.1 - Fundamentos teóricos

Pode-se fazer uma avaliação adequada das vantagens do "método
do sanduíche", comparando os resultados obtidos por ativação de sanduí-
ches de folhas com os da ativação deuma folha única. Teoricamente, isto
ê possível, pelo calculo da parcela da ressonância principal que con-
tribui para a ativação total.

Para um detetor isolado esta contribuição pode ser calculada
por:

*l (d) Ir (d)_I « 1 (III.3.1)
At (d) I 0 f at (d)

de acordo com as equações (III.1.29a, b) e (111.1.30a, b).

No caso de um sanduíche de folhas, a relação entre a contri-
buição da ressonância principal e a diferença de ativação total i dada
por:

< C . " V r . [ 3 AÍ (d) - 3 A1r (2d) 4 AJ (3d) ]
<Ce - ( f) t [3 At (d) - 3 At (2d) + At (3d)

Comparando os resultados obtidos com os dois métodos, podemos
observar as vantagens que a técnica do sanduíche oferece.

Antes de efetuarmos os cálculos, ê necessário fazer a seleção
dos materiais dos detetores de ressonância que serão utilizados no pre-
sente estudo.



I I I . 3 .2 - Escolha dos detetores

A escolha de um detetor de ressonância ? determinada por re-

quisitos relativos aos materiais, a dados de reações e ao nuclideo pro-

duzido. Os principais requisitos para as substâncias de um bom detetor

de ressonância são:

1 . A seção de choque deve possuir uma ressonância principal» pre

dominante em relação "as ressonâncias secundarias, na refi io epitérmi-

ca de energia.

2. A absorção de um nêutron deve levar a uma atividade B ou v

3. A meia-vida do nuclTdeo produzido deve ser apropriada (nem

muito curta nem muito longa).

4. Se possível, deve haver apenas una meia-vida do elemento con-

siderado. Se ocorrerem varias meias-vidas, àev&n distinguir-se o bas-

tante entre si para que a atividade desejada possa ser examinada sem

perturbações.

5. A natureza da substância deve permitir obte-la sob forma de

folhas mais ou menos finas e de espessuras bem conhecidas.

Considerando o critério "Ressonância principal predominante"

temos os elementos: Rhõdio, Prata, Iodo, Cobaito, Tndio, Ouro, Wolfrô-

nio, Manganês, Lantânio, e outros. Entretanto, considerando os outros

Requisitos, restam apenas o Tndio, Ouro, Wolfrônio, Lantânio e Manga-

nês. Como as propriedades do La puro são extremamente desfavoráveis,

JudcP ' recomenda substitui-lo pelo Co.

Devido a dificuldades encontradas quanto ã disponibilidade

conercial destes neteriais ficamos limitados a uti l izar apenas o In , Au

e fín, cujas propriedades principais estão resumidas na tabela I I I . 3 . 1 ,



Tabela III.3.1

Energia da Energias das Densidade
Substâncias ressonância ressonâncias Isõtopo Meia vida absoluta

principal secundárias N x 10-24

índio

Ouro

Manganês

1.456

4.906

337.

eV

eV

eV

3.86
9.12

60,2

1098
2375

eV
eV

eV

eV
eV

115ln

197Au
65Mn

54

2.

2.

min

7 d

58 hr

0,03832

0.05907

0,081

As seções de choque do In, Au e Mn são mostradas nas figuras
III.2.1, III.2.2 e III.2.3.

II1.3.3 - Comparação dos dois métodos

Vimos que para o cálculo da atividade devido ãs ressonâncias
devemos considerar intervalos de energia da ordem de grandeza das suas
larauras. Inicialmente devemos determinar, para cada material, os In-
tervalos t. * (E,, E«) que limitam a contribuição para a ativação das
ressonâncias consideradas. Esta determinação é feita, pelo estudo das
variações de A^/A t, e/ou de (Ce - C^)Aj/(Ce - C i ) t para diferentes va-
lores de (E,, Eg) e de íd, considerando um fluxo isotropico 1/E.

As tabelas III.3.2 a III.3.7 mostram, para o índio, ouro e
manganês os resultados do estudo da variação de (Cg - CJ)AJ/(C - C^) t

para os valores mais significativos de d_. 0 calculo foi feito segundo
a equação (III.3.2), e os parâmetros de ressonância utilizados são os
recomendados na referência (13) e indicados no Apêndice A, Utilizamos
o computador IBM-1620 do I.E.N. para os cálculos teóricos.
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TAHHLA - III.3.2

• E2
VARIAÇÃO DE (CE-CI) /(CE-Cl>TOTAL EM FUNCAO DE (E1.E2)

El
INOIO 115

ENtkGlA DA REASON. =
ESPESSUkA DA FOLHA =

E l

(EV)

1.45

1.40
1.35
1.30
1.25
1.20
1.15
1.10

1.00
. 9 5
. 9 0
• 65
. 8 0
. 7 5
. 70
. 6 5
• 60
• 55
• 50
• 45
. 4 0
. 3 5
. 3 0
• 25

1.456 EV
50.08 MICRONS

E2

(EV)

1

1.50
1.55
1.60
1.65
1.70
1.75
1.80
• 65

1.90
. 9 5

2.00
2.05
2.10
2.15
2.20
2*25
2.30
2.35
2.40
2.45
2. 50
2.t>5
2.60
2.65
2.70

E2
(CE-CI)

PI
(CE-CI)TOT.

(0/0)

20.34
54.61
76.07
87.26
92.65
95.24
96.52
97.18
97.53
97.73
97.8b
97.92
97.96
97.99
98.01
98.02
90.03
98.04
98.04
96.04
96.05
9B.05
98.05
98.05
98.05



TABELA - I I I . 3 . 3

E2
VARIAÇÃO DE ( C E - C l ) / (CE-C l )TOTAL EM FUNCAO DE ( E 1 . E 2 )

E l
ÍNDIO 115

ENEKGIA DA RESSON.

ESPESSURA DA FOLHA

El

(EV)

9.11

9.10

9.09

9.08

9.07

9.06

9,05

9.04

9.03

9,02

9.01

9.00

6.99

8.9U

8.97

8.96

8.95

8.94

8.93

8.92

8.91

8.90

8.69

8,88

8.67

9.120 EV
50.08 MICRONS

E 2

(EV)

9.13
9.14
9.15
9.16

9.17
9.18
9.19

9.20
9.21
9.22

9.23
9*24
9.25

9.26
9.27
9.28

9.29
9.30
9.31

9.32
9.33
9.34

9.35
9.36
9.37

E2
(CE-CI)

F l
(CE-CI)TOT.

(0/0)

• 45

• 85
1.18
1.41

1.58
1.69
1.76

1.81
1.84
• 86

• 86
• 89
• 90

• 90
• 90
• 91

• 91
• 91
. 9 1

• 91
. 9 1
• 91
• 91
• 91
• 91



TABELA - I I I . 3 . 4

E2
VARIAÇÃO DE ( C E - C I ) / ( C E - C l ) T O T A L EM FUNCAO DE ( E 1 . E 2 )

E l
OURO 197

EMERGIA DA RESSON.
ESPESSURA DA FOLHA

El

(EV)

4.90
4.85
4.80
4.75
4.70
4.6b
4.60
4.55
4.í>0
4.45
4.40
4.3b
4.30
4.25
4.20
4.1B

4. 10
4.05
4.00
3.95
3.90
3.65
3.80
3.75
3,70
3.65
3. 60

3.bü
3.4b

4.906 EV
50.U8 MICRONS

E2

(EV)

4,95
5.00
5.05
5.10
5.15
5.20
5.25
5.30
5.155
5.00
5.'4 5
5.50
5.55
5*60
5.65
5.70
5.75
5.60
5.B5
5.90
5.95
6.00
6.05
6.10
6.15
6.20
6.25
6. 30
6.35
6.40

E2
(CE-Cl)

F1
(CE-Cl HOT.

(0/0)

9.35
27.34
43.35
56.69
67.20
75.17
81 .04
85.30
88.35
90.53
92.09
93.2?
94. 03
94.63
95.07
95.39
95.64
95.62
95.96
96.07
96.16
96.22
96.27
96.32
96.35
96.38
96.40
96.42
96. A 3
96.44



TABELA - I I I . 3 . 5

€2
VAKIACAO DE (CE-CI) /(CE-CI)TOTAL EM FUNCAO OE <fcl,E2)

El
OURO 197

GIA DA
FbPfcSSURA DA FULHA =

El

(EV)

60.00
59.95
59.90
59.8b
59.80
59.75
59.70
59.65
59.60
59.55
59.50
59.«5
59.40
59.3b
59.30
59.25

59.20
59.15
59. 10
59.05
59.00
58.95
58.90
5C.85
56.60

60.2 EV
50.08 MICRONS

E 2

(EV)

60.50
60.55
60.60
60.65
60.70
60.75
60.80
60.65
60.90
60.95
61.00
61.05
61.10
61.15
61.20
61.25
61.30
61.35
61.40
61.45
61.50
61.55
61.60
61.65
61.70

E2
(CE-CI)

F í

(CE-CI )TOT
(0/0)

2.88
3.08
3.22
3.30
3.36
3.39
3.41
3.43
3.44
3.45
3.45
3.46
3.46
3.46
3.46
3.47
3.47
3.47
3.47
3.47
3.47
3.47
3.47
3.47
3.47



TABELA - I I I . 3 . 6

E?
VARIAÇÃO DE (CE-CI ) /(CE-C!JTOTAL EM FUNCAO DE (E1 .E2)

ti
MANGANÊS 5 5

ENERGIA DA Ri-SSON, =
ESPtSSURA DA FOLHA*=

E l

CEV)

330.00
320.00
310.00
300.00
290.00
280.00
270.00
260.00
250.OC
240.00
230«OU
220.00
210.00
200.00
190.00
180.00
170.00
160.00
150.00
140.00
130.00
120.00
iio.oo
100.00
90. OC

337. EV
82.60 MICRONS

E2

(EV)

340.00
350.00
360.00
370.00
360.00
390.00
400.00
4 10.00
4PO.Ü0
4 30.00
440.00
4SQ .00
460.00
470 .00
4 80.00
490.00
500.00
510.00
520.00
530.00
540.00
55Ü.00
56Ü.U0
570.00
560.00

E2
(CE-CI)

F 1
(CE-CI)TOT

(0/0)

21 .87
55.85
73.51
81 .05
84.13
85.44
66.03
86.31
66.46
86.54
86.58
86.61
66.63
86.64
66.64
86 • 65
66.65
86.65
66.66
86.66
66.66
86.66
86.66
66.66
66.66

* espessura efetiva



TABELA - 111 .3 .7

ti?
VARIAÇÃO DE (CE-CI) /tCE-CI)TOTAL EM FUNCAO DE (E1.E2)

El
MANGANÊS 55

ENKRGI* DA RFSSON. = 1098. EV
ESPfcSSUkA DA FOLHÂÍ = 82*60 MICRONS

E l

IEV)

1096.00
1094.00
1092.00
1090.00
1066.00
1086.00
1064.00
1052.00
1OB0.00
1078.00
1076.00
1074.00
1072.00
1070.00
1068.00
1066.00
1064.OU
1062.00
1060.00
1058.00
1056.00
10S4.00
1052.00
1050.00
1046.00

E 2

(EV)

2000.00
200 2.00
2004.00
200 6.00
200d.00
2010.00
2012.00
2014.00
2016.00
2018.00
2020.00
2022.00
2024.00
2026.00
2026.00
2030.00
2032.00
2034.00
2036.00
2038.00
2040.00
2042.00
2044.00
2046.00
2048.00

E2
(CE-CI)

F l

(Ct-Cl)TOT
(O/O)

7.23
8.40
9.36

10.10
10.65
1.03
1.29
1.47
1.60
1.68
1.74
1.78
1.61
1.83
1.85
1.86
1.87
1.67
1.88
1.88
1.68
1.88
1.89
1.89
1.89

* espessura efetiva



No quadro abaixo estão tabelados os erupts teóricos de ener-

gia» selecionados para o cálculo da contribuição das ressonâncias para

a stivação total.

Detetor Ressonância Ressonância Grupo teórico
principal (eV) secundária (eV) correspondente (eV)

In 1.456

Au 4.906

Mn 337

9.12

60.2

1098

0.9 -
8,98-

3.5 -

59.5 -

200 -

1070 -

2.0
9,26

6.4

60.9

470

2026

As curvas das figuras III.3.1, III.3.2 e III.3.3, correspon-

dentes âs tabelas II1.3.8 a II1.3.13, representam para o In, Au e Mn

a contribuição da ressonância principal para a ativação total de uma

folha isolada e diferença de ativação de um sanduiche de três folhas i-

denticas, em função da espessura.

Hã uma considerável vantaqem para o sanduiche de folhas. A

contribuição da ressonância principal, na diferença total, dos três ma-

teriais, ê muito próxima da unidade; principalmente para o mano&nês o

método do sanduiche representa um importante aperfeiçoamento em relação

a uma folha isolada.

II1.4 - Aplicação do "método do sanduiche" na medida do espectro epi-

térnvico

III.4.1 - Teoria das medidas

A base teórica das medidas com sanduíches foi vista nos itens
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TAPFLA - I I I . 3 . 8

CONTRIBUIÇÃO DA KESSflNANClA PRINCIPAL PAKA A ATIVAÇÃO
DE UM ÜfcTETOK. ISULAÜU

ÍNDIO 115

El =0.9 LV
fct: = Ü.Ü tV

ESPESSURA DA FOLHA

(f-ilCRONS)

1,01
b.Oò

10,16
15,24
20 • 32
25,40
3Ó,4ó
40.64
50. cO
60.96
71.12
t;i.2c
91,4',

101 .60
lb2.4Ü
2U 3.20
?b4 .Oü
304.80
3b5.60
4Ü6.4Õ
4b7.20
bOc.OO
5í.->ti.oü
6UV.bC
büu.40
711.20
7ok »'ú j

(NILS

• 04
. 2 0
• 40
• 60
. 6 0

1.00
1.20
1,60
2,00
2.40
2.80
3.2Ü
3.60
4.00
6.00
£.00

10.üü
12.00
14.00
16.00
lü.üü
20.OU
22.00
24.00
2b«00
2 b . CU
3vi . 0 J

A
TOT

2
(N/CM,)

• 11019L-01
•40164E-01
.64317Ü-01
•e316nE-01
•992Ü9E-01
• 1 134ÓE + 00
• 12646E+00
• 14S«>Jc + 00
•17067E+00
•18ÇblE+00
.20763E+00
»2244í"t£"* 00
• ií403òí; + 00
.25563E+00

.384blc+00
•43vyãE+00
.49144E+00
•540ÜÔE+00
•56651E+00
• 63112c+ 00

• 71oü3E + 00

• 7 V ó ** ij L*. + 0 0
»fcj3biíüti+t)0
• ó7 j JVi: + 00

A
E l

P.

(N/CM.)

,y9970E-02
.35093E-01
•54264E-0I
•66202E-01
•79396E-01
•8bÔb7E-01
•97102E-01
.11lOwE+00
• 1226yE+00
•13270E+00
•14 15 0E+00

•16294E+00

•20754E+00
, 2 2 k l bti + OO

,24379fc+00
•25210E+00
• 2by.?ófc + 00

•27bb6E+00

.2cV72E+00

E2
A / A

E l TOT

(0/0)

90.72
87.37
84.36
82,00
60,02
78,31
76.78
74. 14
71.88
69.91
66. 15
66.55
65.09
63.73
56. 18
53.93
50.49
47.61
45.14
42.98
4 1,07
39.37
37.«4
36.45
35. IB
34.01



TALKLA - III.3.9

CUNTKlUUlCAU ÜA RESSONÂNCIA PM1NCIPAL PARA A DIKEKENCA
Ut ATIVAÇÃO DL UM DETETOW SANUUICHE

O lib

E1=O.9 EV
fc2=2.0 EV

E2
(CE-CI)

ESPLSiükA DA FOLHA £_L
(CE-CI)

TOT

(0/0)

99.97
99,85
99.63
99.3 V
99.12
98.B7
9a.65
96.23
97.£>6
97.53
97*22
V»6,93
96.6b
96.3B
95.07
93.7o
92.42
91 .06
89.70
88.36
87.03
85.74
84*46
83.25
82.06
tO .',"0
79.7V

(KlCkDNS)

1.01
S.Oò

10.16
15.í:4
20*32
25.*0
30 .ca
40.64
5 0 . SO
6 0 . 9r*
7 1 . 1 2
6 1 • '.' c
9 1 . 4 4

10 1 .60
1 Sir. 40
2o:o.^j
254.00
304.CO
3bt>.60
406.40
457.2Ü
sot.oo

toü4-/ « O J
66U.40
7 1 ! . -
7 o n • u 0

(f-.]LS

• 04
• 20
. 4 0
• 60
• &0

1 .00
l.iu
1 .60
2.00
2.40
2.bU

3.60
4 .00
b.00
ti.t'u

10.00
12.00
14.00
16.00
lb.00
20.00
22.00
2 4.00
26.ÜÜ
Sfi.C'.J
2.» »í)ü



TAEELA - III.3.10

CUNTKIdUlCAU DA RtSSONANClA PRINCIPAL PAKA A ATIVAÇÃO
DE UM DETdTOK 1SÜLADU

OURO 197

t-l = 3.5 LV
t2=6.4 tV

L bpESSUKA

(KlCRUNS)

1*0 1
5.0b

10*16
lb.24
20.:->*
25.40
30.4 d
4U .OH
50.80
t>0 • V b

7 1 * 1 2
ttl.2i-
V1.44

101 .60
1ÒH.40
203.20
>-54 .00
304 .60
3bb.6O
4 06.40
4b7.20
508.00
Shb.üO
609.60
660.40
711 .20
762.00

DA FOLHA

(.V.ILS)

• 04
. 2 0
• 40
• 60
• bO

1.00
1.20
1.60
2.00
2.40
2 »oO
3.20
3.60
4.00
6.00
b.00

10.00
12.00
14.00
16.00
16.00
20.00
22.00
24.00
26.00
2 c . 0 0
üü .CÜ

A
TOT

2

(N/C.-.. )

•77b66fc-02
•265b4t—01
.41577E-01
• 53243t£-01
•6317bL-01
.72019Í-U1
•80094E-01
•94641t-01
.1076VL+ÜO
.11y7u £+ 00
• 1 ÕÜ '̂  Õ t + 0 0
.14ibJt+00
•15163L+00
• 16121ÍÍ+00
.20516L+Ü0
.2440b£+00
•279olE+00
•31330E+0O
•34510L+00
• 37bboif+00
• 40 493I.-.+ 00
.43ÕÍ9S+00
•46106H+00
• 4ÍÍÒ0 7Ü+00
• Sl44t\t + 00
• 54037F.+ 00
•b6b7vü+0Ü

E2

A
E l

2
(N/CNi»)

•7040BE-02
•23125E-01
• 34950E-01
•43533E-01
• 504ÍÍ6E-01
•56336E-01
•61487E-01
•Y027UE-0I
•7764 7E-01

• 9479CE-01
•99413E-01
•1036bfc+00
• 12076E + 00
•13351E+00
• 14;-i5bE+00
• 1518bE4-00
• lbbaoE+oo
•164 76E+00
•1699bE+00
•17451E+00
• 17b56E + 00
• 1821bt + OO

• 1 titsi'sE+OO
•19112E+Ü0

E 2
A /A

E l TOT

(0/0)

90.77
87.08
84.06
6 1.76
79.86
7U.22
76.76
74.24
7 2.09
70.20
66.51
66.97
65.56
64.25
58.65
54.69
51.31
48.46
46,01
43.87
4 1.97
40.26
38.72
37.32
36.04
34.86
33.77



TABELA - I I I . 3 . 1 1

CUNTKlüUlCAO DA KESSONANCIA PRINCIPAL PARA A DIFEHENCA
Dfc ATIVAÇÃO DE UM DETETUH SANDUÍCHE

OURO 197

E l = o . b EV
t 2 = £>.4 EV

E2
( C E - C I )

DA FOLHA

(MICKOMS)

1.01
5.0L

10.16

2U.52
25.&0
30 .4i
40.6^
50.80
60.96
71.12
81.20
9 1 . 4 4

101.60
15:̂ .40
203.20
254.00
304 ,t>0
35Ü.60
406.AO
457.20
50fc.OO
55».80
60V.Ó0
6t>0.''0
711.20
7c»i'.t)i>

(PlLS

• 0 4
• 20
• 40
• 60
.60

1.00
1 .20
l . b O
2.00
2.40
2.fc.'j
3.20
3.60
4.00
6.00
8.00

10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00
22.00
24.00
26.00
28.00
30 .&J

( C E - C I )
TOT

(0/0)

99.56
99.59
97.66
97.45
97.16
96.96
96.81
96.5b
96.41
96.27
96.15
96.03
95.92
95 .80
95,17
94.44
93.61
92.72
91 .7»
90*82
69.83
88.65
87.66
86*69
65 ,9^
64.97
64.04



TABELA - I I I . 3 . 1 2

DA Kb'SSONAK'CIA PRINCIPAL PArtA A ATJVACAÜ
Dfc Uí- DETETOR ISOLADO

KANGANES 55

Ei:='i70 EV

.KESSUP.A

KICRONS]

1 .0 1
5.Co

10*16
15.24
2Ü.32
25.Í-0
3U • 4rf
4tl .t;4
fcO.fcO
60.9^
71.12
0 1 . 2b

101.60
162.40
20 3.20
üi:f .CM)
304.tO
356.bO
4v>ò.4(Jf
457.2Í)
DÜO.ÜJ

604.60
660 . '<'õ
711.20

DA FOLHA

) (.-lLS>

• 04
• 20
• 40
. 6 0
• oO

1 .00
1.20
1.6 j

2.-JÜ

2.4G
2.t 0
3.2'J
3. ou
4.00
6.00
b.l»ü

lü.Ou
12.-JÜ
14.CO
16 .00
lt>.{.-0
20 tu-J
22.00
24 .00
2 o . GO
kti »Ü0
30 .,..õ

A

TOT
2

(N/CK,)

•93653E-04
•44977E-03
•«6263E-03
• i:í4y3E-02
•16164E-02
•196Õ2E-02
•23Ü76E-02
• 2v:.63E-02
.3s797E-02
•4 1792E-02
•47615E-02
•5329VE-02
• 5ÓCÓ7É:-02
•64339E-02
•9ÕO30E-02
•11574E-01
• 14U0 9&-01
•16392E-01
.1B735E-01
•21Ü47fc-01
•23a33E-01
• 2bt>Vcfc-01
•27tí45E-01
•30ü7&t-01
• 322 94E-01
•34Ü00E-01
. ÍÒO^i^V.— 01

E2
A

E l
2

IN/O..)

•45521E-04
•21022E-03
•3Ò604E-03
•S37fclt-03
•671òüE~03
•79211E-03
•90155E-03
•10ybot~02
•12639E-02
..14139E-02
. 15«-93E-02
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III . l e I I I . ? , Em essência, a taxa de ativação de uma folha pede ser
dividida em duas partes: ura devido as ressonâncias pronunciadas, e ou-
tra devido a ressonâncias riais fracas e seção de choque l/v. Usando ur.a
representação diferente da utilizada anteriormente, podenos escrever
para a taxa de ativação da folha.

A(d) = d zà (E) * (E) dE + J Ares . , (III.4.1)
J ã res.

cr.de A . representa a taxa de ativação para una ressonância particu-
lar i , A integral é" tomada sobre as energias onde a autoblindaçem co
fluxo e pequena, isto e, onde a taxa de ativação e linear corn d. 0 so-
matório representa as contribuições das ressonâncias mais fortemente
autoprotegidas.

Se um sanduíche de 3 folhas idênticas e irradiado, a diferen-
ça de atividade entre as folhas externas e interna e dada por.

D = Ce - C1 = — [3 A(d) - 3 A(2d) + A(3d) j (III.4.2) = (III.2.4)

Substituindo a equação (III.4.1), na equação (III.4.2), vi-se
cue o tênrfl integral se anula, já que e linear com d_. A diferença de
atividade restante, D, ê devido ã contribuição das ressonâncias mais
pronunciadas e pode ser expressa como: •

(HI.4.3)

or.de a é uma constante típica de cada material. Ela inclui a eficiência
do detetor, quantidade do material, bem como o fator de normalização do
fluxo.



•3O

K̂  - [3 I (d) - 3 I(2d) + I(3d}] , onde I é a integrei e f e t i va
de captura na i-êsima ressonância, tonada para ume, duas e t rês e spes -
suras da fo lha .

Na anál i se de r.cdidas cor. sanduíches, ( I I I . 4 . 3 ) ê* a equeçÜc
fundamental. 0 f luxo para unia energia E, é obtido de:

D/o - . ? . K4 r(E.j)
ep j 1/

Venos ser necessário conhecer as contribuições das outras res

Pare obterrr.os o nível do fluxo em uma escala absoluta, pode-
nos f&zèr uma determinação absoluta da atividade- da folha e usar valo-
res publicados dos parâmetros da ressonância, ou calibrar os sanduíches
em um espectro bem conhecido, tal como um espectro l/E.

Por irradiação úc sanduiche tís folhas no espectro de calibra-
ção l/E, a constante a e determinada por:

(III.4.5}

onde D(l/E) é a diferença de atividade neste espectro. Então, um fluxo
desconhecido $ , para a ressonância de energia mais baixa, pode ser
expresso como:

(E) k^^j (in.4.6)

onde D(x) é a diferença das atividades medidas no fluxo desconhecido.



III.4.2 - Otimização da espessura das folhas de um sanduiche

Até agora, estabelecemos como condição para a espessura da
folha, apenas que, £ d > 1 para a ressonância principal. Porem, na anli_
cação prática do método, ê útil que conheçamos dados pais detalhados
para determinarmos a espessura Ótima. Com este propósito, vamos obser-
var o erro rédio da diferença de ativação nos sanduíches, dado pelo er-
ro médio estatístico da contaoem necessária.

Se C e C. são as taxas de contagem, por unidade de tempo,
das folhas externa e interna, o erro médio estatístico será, respecti-
vamente, c = yC c c. *\'c.|. Secundo "a lei de proDaqação de erros",
o erro relativo da diferença das atividades ê:

/ 2 2
(III.4.7)

ce C1 V c
e
 + ci vue + L1

ce S ce ci ce

Da representação:

e ' ' (III.4.8)
Le Li ci — i - - 1

deduzimos que o erro médio estatístico de (Cg - C^) será menor quanto
maior for o valor de C'/C.. Como a ressonância principal fornece a
contribuição essencial para a relação Ce/C{, é interessante conside-
rarmos esta grandeza em função da espessura do detetor. No trecho re-
lativo ã ativação das folhas de um sanduiche, encontramos una equação
para Cg/C^



[
Ci 2 I A(2d) - A(d)

A figura ( I I1 .4.1) apresenta os gráficos da função ^ / C . . . para

o In , Au e fin, determinados por ( I I I . 4 . 9 ) e ( I I I .1 .29a, b) para as a t i -

vidades A(d), A(2d) e A(3d).

As curvas partem de Cç/Ci * 1 para d = o, crescem, atinoem um

rcaximo e decrescent levemente paraespessuras maiores. 0 valor da espes-

sura do detetor, no qual Ce/C. atinoe o máximo, conduz a um mTnimo de

erro estatístico.

Assim, encontramos para a espessura ótima dos detetores os

valores:

In - 5 0 v

Au - 40 v

Mn - 100 p

Estas espessuras ótimas foram também determinadas por Ehret* '
baseadas em considerações semelhantes às nossas. Entretanto o valor de
d que encontrou para o Au, 25 p, difere do nosso. Esta discordância po-
de ser devido i diferenças entre os parâmetros de ressonâncias utiliza-
das neste e em seu trabalho.

Da forma da função Ce/C«* observamos que acima deste valor ma
xliro, C /Cj varia pouco, sendo assin o erro estatístico insignificante-
mente maior. Entretanto, nso convém escolher a espessura do detetor
muito maior que os valores acima mencionados, uma vez que a contribui-
ção indesejada das ressonâncias colaterais tartbéV1. aumenta.

Aqui, cabe observar que se a ativação de ressonância fosse um
r.ero efeito de superfície, cono se supunha anteriornente a relação
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C /C. deveria alcançar valores cada vez maiores com o aumento da espes-
sura do detetor. Seaue-se, no entanto, da figura (III.4.1), que os
"flanços* da ressonância contribuem de forma/considerive 1 para a ativa-
ção das camadas mais profundús.



IV - MÉTODOS EXPERIMENTAIS

IV.1 - Verificação da Teoria

As relações A,. /A. e (C -C-)res.p./(C-C,k que foram cal-
cuiadas e mostradas nas figuras (III-3.1), (II1-3.2) e (III-3.3) repre-
sentam, respectivamente, a aplicação do método de ativação de um dete-
tor isolado e "método do sanduíche". No entanto, não ê possível testar
a teoria através destas grandezas, por não serem diretamente mensurá-
veis.

0 teste da teoria será feito pela verificação experimental de
A.(d), para um detetor isolado, e de Ce(d)t.j{d) para um sanduíche de
folhas, em uma faixa total de energia (E.j=Efd,E2=«), irradiando-se em
um fluxo isotrópico l/E, detetores de diferentes espessuras sob cádmio.

IV.2 - Medida do espectro epitérmico

Em um campo de neutrons de espectro desconhecido,

(E)

podemos escrever para a diferença de ativação de um sanduíche, de açor-
do com a equação (V-1.3), a relação:



D = R 'T- W E r } ' L [1^2.2)

corn:
? e o(E r) - c t e

£ = ^ K.. (constante de ativação)

R = eficiência do sistema de contagem
T - fator de Terr.po
E - energia de resscnincia

Se R, T, e L
t são bem conhecidas, podemos usar a equação

(IV-2.2) para determinarmos o fluxo epitérmico, na energia E , de um
espectro desconhecido. Entretanto, R geralmente é conhecida com mui-
to pouca precisão, além de não ser constante corr: o tempo, e 4 sÕ I cĵ
tida de cálculos devido a dados nucleares não muito precisos.

Como de um moco geral não se pergunta pelo valor absoluto de
4-eD(E), podermos efetuar a normalização do fluxo por um processo bas-
tante simples.

Elimina-se a influência ce R, e ao mesmo tempo de T, rcedin-
co-se o fluxo epitérmico em relação a um fluxo térmico padrão. Para
is to , colocô-se simultaneamente com o santíuiche uma folha isolada no
espectro térmico. Para a atividade deste folha, tem-se

Ath = R • T • «th ?

onde:

?0(za . d) = função do detetor de Bcthe, em que n indica a
média sobre a distribuição KaxwelHana.



A divisão da equação (IV-2.2) pela equação (IV-2.3) -di a di-

ferença reduzida

(IV.2.4}

• o
l a

OJ

Dred * ' irsd <IV'2-5>

Irradiando todos os detetores err. um messx local, os Dre£l se-
rio proporcionais ao fluxo epi térmico. Podemos taròên elisr.inar f ornai-
r.=nte o fluxo térmico da equação (IV-2.5) normalizando os D d para a
energia da ressonância principal do ouro (4.906ev).
Temos assim:

qq cc f

red ^-red *e r v

Au to *on (4.905 eV)
red /-red e*

(cr.de D^^ indica o valor para un-a ressonância qualquer)

(IV.2.6}

reo

eu

WV (IV.2.7)
Dnorm " Knorm • ^ (4>9C5 e V )

As constantes K são obtidas diretamente por determinaçãonorn _
experimental. Tratanco-se cie uir. espectro l/£, os D R O r m são iguais ãs

constantes K,,.^, desce que $ i constante,

Uma vez que com isso, cs detetores em um espectro conhecido
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poder, ser normalizados relativamente a <j>.. , ou uns em relação aos ou-

t ros , dispões de un íncio auxi l iar para exar.ir.ar ir. expectro c£sccnheci_

co. De acordo corri (IV-2.1) traçamos <?eo(E) «n unidades arb i t rár ias. Da

atividade dos "sancuiches" de folhas obtemos por comparação os valores

c'£ ^ ( E , ) , í 6 0 (E 2 ) . . . . <JeD(E
r.)i E,, E2 > . . . En são respectivamente as

energias das ressor.ãncias principais ccs diversos detetores.

Desta fonr», podemos ver i f icar se surgem divergências GO es-

pectro l /E , e erri q-úz crdex de grandeza.

IV.3 - Técnica exoerimental

IV.3.1 - Composição dos detetores

Os detetores sao folhas metálicas tíe forma plano ci rcular .de

2,54 cm de diâmetro e foram obtidos da "Reactor Experiments, Ir.c", Ca-

l i f o r n i a , U.S.A. As proporiedades dos materiais fornecidas pelo fabn.

cante estão indicadas na tabela (IV-3.1).

Tabela IV.3.1: Propriedades dos materiais das folhas

Isotopo

1 1 5 l n

198Au
5V.n

Material

For.-a FÍS/L;U*I

Metal

»

Kn (81,3%) - Cu

Esr>essjra
(cm)

.0127 e 0.0254

.00127 e 0.00508

Q0C508*

Pureza
(S)

99,927

29.993

99,724

* A espessura efet iva do manganês é de 0,00413 cm

Os pesos das folhas são fornecidos com aproximação de 0,0001

çrs. A variação de peso para folhas de mesma espessura e tnêsmo materi-

a l , não ultrapassou a 2%.

IV.3.1.1 - Detetor isolado



O detetor isolado i constituído de uma folha de espessura <l,
que é Irradiada sob cobertura de cãdmio. As folhas mais espessas são
obtidas por superposição de outras mais finas. Por exemplo, para uma
folha de espessura 5d, são utilizadas 5 folhas de mesma espessura à.

IV.3.1.2 - Construção do Sanduiche

0 sanduiche consiste em uma pilha de três folhas de mesma es-
pessura, recoberto em ambas as faces por cãdmio (fig. IV-3.1). De for-
ma análoga a um detetor isolado, sanduiches de folhas mais espessas são
obtidos por superposição de outras mais finas. Para formar um sandui-
che foram utilizadas folhas cuja diferença de peso é menor do que IX,
onde a(s) folha(s) interna(s) é (são) de peso intermediário.

detetor isolado sanduiche

i'

caixa de (a) (b) caixa de
cãdmio cãdnio

Fig. IV.3.1 - Detetor isolado (a) e sanduíche de folhas (b)
em caixas de cãdmio

IV.3.1.3 - Coberturas de cãdmio

As coberturas de cãdmio foram construídas de acordo cora as re
comendações para caixas de cãdmio da A.S.T.M.(25). A espessura de 0,05
cm, para o cãdmio, foi considerada apropriada, apesar de que, segundo
Martin28 coberturas de cidmio com espessuras abaixo de 0,076 cm (0,030')
permitem a fuga de neutrons térmicos. No método do sanduiche, este fato
não é tão importante, uma vez que, na diferença das atividades da folha
a parcela referente aos neutrons térmicos se anularia.

Como, durante a irradiação, i necessário o ajuste da pilha de
folhas, foram construídas varias caixas de cãdmio, de forma que,ao va-



riamos a espessura do detetor (isolado ou sanduíche)» a c»ixa utiliza-
da» quando fechada, possibilitava o ajuste necessário sen deformação nas
folhas. A caixa de cadraio foi mantida fechada con auxílio de fita ade-
siva.

IV.3.2 - Condições de Irradiação

IV.3.2.1 - Investigação de um espectro de calibração 1/E no "Reator Ar-
gonauta".

Como foi mencionado anteriormente, para testar a teoria, os
detetores devem ser irradiados em um fluxo isotrõpico l/E. Entretanto,
não existia no I.E.N. dados experimentais que possibilitassem a escolha
de um local de irradiação no "Reator Argonauta", onde se verifica este
espectro. 0 "Argonauta" é um reator térmico de pesquisa, de pequeno por
te, tendo urânio enriquecido como combustível, água leve como moderador
e refletor de grafite. Apesar de ter uma configuração bastante simples
tal que se poderia predizer com certa segurança as regiões de moderação
onde existe uma distribuição l/E, ou que pouco divirja dela, tomamos o
cuidado de investigar experimentalmente as regiões de fácil acesso onde
poderia existir esta distribuição.

Quando estamos diante de um espectro l/E, a relação *eD/ t̂h é
constante. Com o auxilio do método da "Razão de Cádmio" (ver Apêndice
E ) podemos determinar uma posição de irradiação em que se verifica es
ta constância, ativando detetores de ressonância dos materiais ora em
estudo.

Encontramos através deste método, um espectro l/E na primeira
posição de irradiação, da barra de grafite do canal lateral de irradia-
ção J-9 (ver figuras IV.3.2 e IV.3.3).

A suposição de fluxo isotrõpico é assegurada desde que os de-
tetores ao serem irradiados ficam completamente envolvidos pela grafite.

IV.3.2.2 - Normalização do Fluxo



Para evitar erros de reprodutibilidade devido às irradiações
sucessivas, foram usadas folhas de Au padrão como monitor, a fim de IK>£
Balizar os níveis do fluxo e tempo de duração das irradiações. A folha
•onitora foi localizada na segunda posição de irradiação do J-9.

IV.3.3 * Arranjos experimentais

IV.3.3.1 - Disposição dos detetores para a medida de A.(d) e Ca/C{

0 canal de irradiação J-9 é constituído por uma barra de gra-
fite de 1,845 metros de comprimento e com 10,3 cm x 10,3 cm de seção
transversal (figura IV.3.2). A barra possui 4 posições de irradiação,ca
vidades de forma cilíndrica, fechadas por tarugos removíveis de grafite
para conservar a homogeneidade do meio.

Para a irradiação dos detetores (isolado e sanduíche), foram
confeccionados tarugos cilíndricos do mesmo material e com as mesmas á±
mensÕes do original, mas com características particulares de forma a
fixar a posição e proporcionar um ajuste eficiente do conjunto detetor-
cobertura de cádmio. Um croquis do cilindro pode ser visto na figuraIV.3.
b. Ele foi seccionado em duas partes, nas quais foram feitos rebaixa-
mentos de igual profundidade e de diâmetro suficiente para conter o d£
tetor e sua cobertura.

Com a finalidade de minimizar os erros de posicionamento de
irradiação, confe cionamos vários cilindros com diferentes profundida-
des de rebaixamento, tal que ao variarmos a espessura das folhas, al-
terando assim a espessura do conjunto, o cilindro utilizado proporcio-
na um ajuste praticamente perftito, quando unidas ambas as partes.

IV.3.3.2 - Medida do espectro epitêrmico no "Reator Argonauta"

Sanduíches de In, Au e Kn foram irradiados no núcleo e no re
fietor de grafite da coluna térmica externa do reator Argonauta, sendo
previamente calibrados no espectro l/E.
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A configuração do núcleo e do refletor ê mostrada na figura
(IV.3.3). 0 núcleo i limitado pelas paredes de dois tanques de alumí-
nio concêntricos onde estão situados os elementos combustíveis, separa-
dos por cunhas de grafite.

Os elementos estão distribuídos em apenas um segmento de anel,
sendo constituídos de 17 placas paralelas, com dimensçoes externas de 15
cm e 7,3 cm x 61 cm, feitas com uma mistura prensada de pó de alumínio
e U^Og enriquecido a 202, revestida por uma matriz de alumínio.

As cunhas, com 61 cm de altura, possuem uma seção transversal
aproximadar^ente triangular com 4,1 cm de base e 15 cm de altura.

A região do núcleo ê envolvida por blocos de grafite empilha-
dos, que formam um conjunto de 1,20 m de altura e base quadrada de 1,50
n de lado que garante uma espessura mínima de refletor de 29 cm. A una
das faces do refletor se justapõe a coluna térmica externa de seção
1,20 m x 1,50 m e 1,60 m de profundidade, constituída de peças de gra-
fite empilhadas em camadas cruzadas, sendo que 13 delas são removíveis,
dando acesso ao refletor. 0 "J-9" corresponde a uma das peças centrais
removíveis e permite o acesso através de todo o refletor.

Para uma irradiação no núcleo do reator, a cunha de grafite
que separa os elementos combustíveis centrais foi substituída por outra
especialmente preparada para conter os detetores. Nela foi feito um fu
ro de 2 cm de diâmetro e com profundidade até a meia altura da cunha que
recebeu um tampão de grafite removível, em cuja extremidade inferior é
fixado um dispositivo cilíndrico oco para conter o detetor envolto em
cádmio. Infelizmente este dispositivo não pode ser confeccionado em
grafiLe devido ãs suas dimensões reduzidas e paredes extremamente finas.
Em substituição ã grafite, foi utilizado lucite, que por ser um materi-
al com propriedades diferentes do meio de irradiação, perturba o fluxo.
Todavia, a influência desta perturbação nos resultados foi minimizada,
irradiando-se os detetores com o mesmo dispositivo, no espectro de ca-
libração e no refletor.



A figura (IV-3.4) detalha o arranjo de Irradiação na cunha

especial de grafite.

\ A posição de irradiação no refletor, corresponde i cavidade mi

mero 3 do "J-9". 0 fluxo timico de referência foi medido na cavidade

número 2.

Devido a dificuldades técnicas, e a não disponibilidade de

material, não foi possível rodear os detetores con un anel de proteção

do mesmo material, para evitar a incidência de neutrons nas bordas. A

influência deste efeito é discutida no Apêndice C.

IV.4 * Técnicas de contagem

IV.4.1 - Sistema de contagem

0 sistema de contagem consistiu de:

1 - Detetor de cintilaçao PH.4119, formado por

a) cristal de Nal(Tl) - PW 4117/01 com 4,45 cm de diâme-

tro x 5,08 cm de espessura

b) fotomultiplicadora PHILIPS - Tipo 53 AVP

2 - Fonte de alta tensão: PW - 4025/10,0 - 3 kV

3 - Pré-amplificador: ORTEC - mod. 113

4 - Amplificador linear: ORTEC - mod. 410
5 - Analisador muiticanal

A figura (IV-4.1) mostra o diagrama esquenãtico do sistema de

contagem
1

* \"
\\

Det. de
Cinti l .

A.T.

Pré F -• Amo. f-- A.M. Impressora !

Fio. IV.4.1



Na contagem, foram utilizados dois muiticanais. Inicialmente
dispúnhamos apenas do rculticanal RIDL» mod. 24-2 com memória total de
400 canais» subdividida em 4. 0 tempo morto de armazenamento de pulso
i de * 0,1 u s e o tempo morto de mudança de ~ e de 12,5 ys. Uti-
lizamos este mu H i canal na parte do traK . -ionada com a avalia-
ção do método do sanduíche.

0 mui ti canal HEM.ET-PACKARD, mod 5422 B com memória de 1024
canais, tempo morto de armazenamento de pulso de •*• 0,1 ys» e tempo
morto de mudança de canal de *v. 2,2 ps, foi empregado na parte referen-
te ã medida do espectro.

Mesmo quando a reprodutibilidade entre diferentes irradiaçõ-
es nâo foi necessária, calibramos o sistema de contagem antes de cada
medida usando fontes padrão.

Um disco de alumTnio de 0,95 cm de espessura foi colocado en
tre as folhas e o cristal para absorver os raios beta.

IV.4.2 - Reações observadas na contagem

Preferimos a contagem gama a contagem beta, uma vez que os
problemas de auto-absorção nas folhas são minimizadas.

As atividades gama observadas em cada material são provem'en
tes das seguintes reações:

115ln <n.Y)
 116ln "

197Au (n.Y)
 198Au

55Mn (n,Y)
 56Kn

Reação 115In (n,y) 116In

0 Tndio é um elemento que conduz a dificuldades na interpre-



taçao dos resultados, por causa da complexidade do esquema de decaimen-
to do isôtopo 1 1 6In, (figura IV.4.2); 802 das capturas de neutrons no
1 1 5In levam a um estado isomirico do In que decai para o estado fun-
damental do 116Sn com meia vida de 54 minutos por emissão 0,Y, e os 20%

* ^ * •

restantes formam o In jã no estado fundamental, que decai com meia
vida de 13 segundos, por emissão B, diretamente para o estado fudamental
do 1 1 6Sn.

».<•

0.S3

X. L _1
30-1. |
- 1 V

1.10

4

2.11
Ifh

116Sn estável

Fig. IV-4.2 - Esquema de decaimento do In.

_2BO

J,53
.2,39

2,12

4.S1 1 li
ft. 1fi

I I 1.29

Embora conheçamos a razão entre as duas alternativas para a
captura de neutrons térmicos (23 -24 ) não podemos determinar pela lit£
ratura se ela i diferente para a captura de neutrons epitérmicos. En-
tretanto, como esta razão entre a formação dos dois estados isomericos
do In depende da ressonância em questão' ', e afortunadamente a
ressonância de 1.456eV é praticamente responsável pela seção de choque
total de ativação na região de interesse, pode-se supor que as razoes



°res^°th Pard ° P r o c e s s o de captura e para a formação do estado Isonê-
r1co de 54 minutos sejam iguais' '. Isto nos permite considerar ape-
nas as capturas que levam i formação deste estado.

0 gama escolhido para a contagem da atividade foi o de 0,41

HeV.

Reação 197Au (n,Y)
 198Au

198198
0 esquema de decaimento do Au e bastante simples, (figura

IV-4.3). 99% do decaimento beta i acompanhado por um raio-gama de411,8

keV, através do qual é medida a atividade

198Au 2.7 d
\ .29
v* 1X)9.%

35 V.

137

\

A

t

09

r

1 9 8HO

.6?

O411

-

estável

198
Fig. IV.4.3 - 0 esquema de decaimento do Au.

Reação 55Mn (n,Y)
 56Mn

Como usamos o manganês sob forma de liga (Hn 81%-Cu)tornou-se

necessário tomar precauções para assegurar que somente a atividade do

manganês fosse contada. 0 esquema de decaimento para o Mn é mostrado

na figura (IV-4.4).

As atividades do cobre se comportan da seguinte maneira: 69,li

do tempo:



6 3Cu (n.Y) 6 4Cu 6 4

64,

Zn (tstivel)

Ni (estivei)

0,05X do tempo:

de 1.34 MeV

30% do tempo:

5Cu(n,Y)
 w uCu65,...,_ , 66,... 5.1 min 66Zn (estivei)

640s beta do Cu têm uma energia maxima de aproximadamente
0,57 MeV.

56Mn 2.58 hrs

\
M'

\ \.Ti

\ \?'A

28L \

ÍC'/.

339

296

2B6
Í !

MeV

\ I5V.

\ I
2.52 3.39 ZU Z.% 1 í 1

li.

56

,845

•PtS

Fe estivei

Fig. IV.4.4 - Esquema de decaimento de 56Mn

Na contagem da atividade do manganês, foi isolado no espectro
de desintegração o gama de 0,845 MeV de forma a evitar possível Interfe



renda do positron de aniquIlação de 0.51 MeV do Cu. Iniciamos a
contagem após um perTodo de decaimento da atividade das folhas de, pelo
menos 50 minutos, eliminando-se desta forma a atividade do Cu. Quando
a meia vida medida do Kn ê comparada com o valor publicado, confirma-
mos que a atividade do cobre não contribui na contagem efetuada.

IV.4.3 - Geometria de contagem

A fim de assegurar reprodutibilidade de geometria de contagen,
as folhas foram colocadas em uma depressão vazada, de uma placa suporte
de lucite, com diâmetro o suficiente para contê-las. A posição da pla-
ca foi fixada para uma distância de •*. 1,5 cm do cristal. Observamos que
o cristal era muito sensível a mudanças em ângulo sólido, quando folhas
de diferentes espessuras eram colocadas diante dele. Por esta razão,
para cada material, contamos folhas da mesma espessura, sempre que pos-
sível. Os prováveis erros de posicionamento e contagem, foram minimiza
dos contando as atividades das folhas em lados alternados, de 4 a 10 ve
zes cada. Mantivemos a taxa de contagem em um nível de 2.000 a 50.000
contagens por minuto.

IV.5 - Tratamento dos dados primários

As taxas de contagem foram aplicadas correções de decaimento
"background", e tempo morto, quando necessário. Reduzimos o "background"
a uma fração praticamente desprezível da atividade total, da qual foi
subtraído, protegendo-se o cristal com um "castelo" de chumbo. A corre
ção de tempo morto sõ foi importante para o In. Não fizemos correções
devido a auto-absorçao gama, porque para as energias dos gama contados,
ela é desprezível (



V - RESULTADOS EXPERIMENTAIS

V.l - Medida de At(d) e C ^

As figuras (V.1.1) ã (V.1.3) apresentam os resultados experi-
mentais de A.(d) em comparação com as curvas teóricas. Os pontos experi-
mentais são normalizados em relação ao valor correspondente ao da menor
espessura - 50 y para o In, 12,7 » para o Au e 50 p para o Mn - que ê
feito coincidir com o valor teórico aproximado (curva contínua).

Observamos que, para o Au, os resultados experimentais estão
de bom acordo com a teoria. Para o In a atividade real i superestimada
pelo cálculo teórico aproximado, enquanto que para o Mn ê subestimada.

Os resultados da verificação experimental de Ce/C^, em função
da espessura das folhas do sanduíche, são mostrados nas figuras (V.l.4)
ã (V.l.6). Aqui também, para o Au, notamos uma orande identidade entre
teoria e experiência. Para o Mn, os valores de Cç/C^, calculados de
forma aproximada, são um pouco mais elevados que os valores experimen-
tais e para o In existe uma grande discordância entre teoria e experi-
ência, principalmente para espessuras mais elevadas.

V.2 - Medida do espectro

A tabela (V.2.1) e fípuras (V.2.1) e (V.2.2) apresentam os
resultados da aplicação do método do sanduíche na medida do espectro
epitênrico do Reator Argonaut*.
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Na tabe'a estão relacionados os valores de K _. para o es-
nona

pectro de caiibraçao, em comparação com os valores teóricos. A concor-
dância ê boa para o Au e Hn, nas o mesmo não se dá com o In.

Aqui, cabe observar q».ie a espessura da folha de In não corres_
ponde ã espessura ótima determinada teoricamente, pois não dispunhamos
do número necessário de folhas.

Tabela (V.2.1).

Material

In

Au

Mn

Espessura
(microns)

127

50,8

101,6*

1

4

E r
(eV)

.456

.906

337

nora
(teórico)

0.71

1

0.036

K
norm

(exper.)

0.924 • 0,037

1

0,0385 4 0,0031

* A espessura efetiva í de 81,3 p.

A figura (V.2.1) mostra o resultado da medida do espectro <f~
calibração con ossanduiches, em conparação com o espectro de Fermi
(l/E), normalizados para o Au. A fórmula básica para o cálculo é:

YD * a K, *ep(E) . (V.2.1)

de acordo com a equação ( IV.2.2) .

No cálculo levamos em conta apenas a contribuição da resso-

nância principal, representada por Y» cujos valores são os determinados

pela teoria e correspondam a 96,2%, 96,42 e 86,85», respectivamente

para o In , Au e V.n.



rj
V4

• U

•3 u

4(E)

— - ) Espectro de Fermi: 1/E

•) Ponton experimentais normalIrados para 6,906 «V (pelo "méto-

do do sanduíche1')

•) Pontos corrigidos

10-1

.-2

10

In Au
102

E, eV
. V.2.1 - Espectro de calihrnção



Apesar da pouca precisão de a , y e Kj. aqui se repete a mesma

concordância observada com os resultados da tabela (V.2.1).

Finalmente a figura (V.2.2) mostra o resultado da medida do

desvio da distribuição l/E do fluxo no núcleo do reator e no refletor

de grafite. Os pontos experimentais representam a razão do fluxo de

4.906 eV/ 1.456 eV e 337 eV/ 1.456 eV. Vê-se nitidamente que no núcleo

+ (E) aumenta con a energia e que $(E) decresce mais lentamente que

l /E , enquanto que no refletor ocorre o inverso

Nenhum calculo foi feito para este caso.

Na avaliação dos erros experimentais levamos em conta apenas

a flutuação estatística da contagem, incerteza na espessura da folha e

erros de normalização. Os erros relativos foram calculados por meio da

lei de propagação de erros.

U. - certa desvantagem do rétodo do sanduiche reside na In-

fluência sobre a atividade, de um gradiente de fluxo (corrente de nêu-

trcns) que, possa surgir. Esta perturbação foi minimizada, estabeie-

cendo-se o valor médio das atividades de ambos os detetores-filtro para



o
X

o
I»

1.2

l . l t

1.0

4 - cunha de grafite

• - cavidade 3 do J-9

— - espectro de callbraçao l/R

l/E

.8

.7

In Au
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E, eV Mn
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VI - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

VI. 1 - Comparação com o cálculo aproximado

As verificações experimentais em um fluxo isotrópico l/E nos
pemite constatar, para o ouro, a validade das hipóteses e das aproxi-
mações (notadamente para o espalhamento) que fizemos para o calculo da
atividade A.(d), no caso de um detetor isolado, e de C /C- para o san-
duíche.

0 nesroo não acontece com o índio e o manganês. No In, a dis-
cordância reside no fato de supomos a seção de choque de absorção di-
vidida em ressonâncias isoladas e uma parte l/v, o pue não corresoonds
ã realidade. As ressonâncias estão muito próximas umas das outras.ealém
disso, a ressonância principal perturba a parcela l/v, mesmo abaixo da
energia de corte do cãdmio. 0 erro introduzido Dela nealicênciã do es_
palhanento na folha, não ? importante pois z. « r_.

5 a

Para o manganês, a atividade calculada sem levar en conside-

ração o espalhamento, subestima a atividade verdadeira uma vez que para

este material i s » i a - Os valores calculados de Ce/C^, mais elevados

que os valores pedidos, confirmam o fato de que uma parte dos neutrons

espalhados na folha é absorvida em sepuida. Por exemnio, m neutron ten

do uma energia vizinha de 337 eV perde en râriia 1? eV por colisão, o

que não í suficiente para que ele escape da faixa de enerqia da resso-

nância.



Em nossas considerações teóricas, não levamos ea conta • In-
fluência da temperatura (efeito Doppler) no cálculo da ativação de res-
sonância. Isto £ valido para a maioria dos materiais en un espectro l/E,
ou que pouco divirja dele, onde as contribuições das ressonâncias nas
altas energias são pequenas.

Todavia, o índio, o ouro e principalmente o manganês possuem
varias ressonâncias para energias mais elevadas, que ficam importantes
no espectro de un reator rápido. Neste caso, a expressão de Breit-Higner
com alargamento Doppler, tem que ser considerada para o cálculo das con
tribuições relativas das ressonâncias.

VI.2 - Comparação com os resultados de outros autores

Pearl stein e Keinstoclc' ' utilizaram um método de cálculo
mais apurado para a taxa de ativação de folhas de In e Au, recobertas
com cãdmio, levando em conta o efeito do câdmio no fluxo incidente no
detetor. Nestes cálculos consideraram todas as ressonâncias resolvidas
(do cãtínío e do dois detetores de ressonância) com alargamento Doppler,
incluindo o efeito do espalharcento com degradação de energia para uma
primeira aproxiração (isto é, somente uma segunda colisão), tanto na
cobertura como nos detetores. As seções de choque de absorção e espa-
lhamento foram obtidas da formula de Breit-Wigner a um só nível.

Os resultados de acordo rom Pearlstein e Keinstoclc correspon
dem ã curva tracejada das figuras (V.1.1), (V.1.2), (V.1.4) e (V.1.5).

Ooservanos que para um fluxo isotrõpico o espalhamento faz
com que a atividade At(d) decresça com o aumento de jd, efeito este de*
vido quase inteiramente ao espalharcento nas coberturas de cãdmio, em
vez do detetor. A concordância com os pontos experimentais é muito boa
para o índio, havendo um ligeiro desvio para as folhas de ouro mais es-
pessas.

Para o sanduiche de folhas de In a relação Ce/C^, calculada



61

por este «todo, sofreu um acrescido marcante, estando eu boa concordam
cia COR os pontos experinentais. Entretanto, para o ouro, os resultados
de C /O, apresentas naior discrepância em relaçío «os experimentais, do
oue os obtidos COR O cálculo aproximado.

• Isto pode ser devido ao fato de que nos cálculos de Pearlstein
considerou-se una espessura de 1 ran para a cobertura de cãdnio, enquan-
to que nossas medidas foram feitas com coberturas de 0,5 em de espes-
sura. Para uma menor espessura, o efeito do espalhamento no cadmio de-
ve diminuir provocando assim, un acréscimo nos valores de A.(d) e um
decréscimo de Ce/C^ em relação aos obtidos considerando-se uma espessu-
ra de cádmio de 1 na. Neste caso é esperado una melhor concordância en-
tre a teoria e a experiência.

Com o manganês, nós comparamos os resultados do cálculo apro-
ximado sem considerar o espalhamento, com aqueles obtidos por Selander '
através de uma resolução numérica da equação de Boltzvann no interior
das folhas, levando em conta a perda de energia dos neutrons devido ao
espalhamento. O efeito Dorpler também foi considerado.

As atividades de um detetor isolado obtidas de acordo com
Selander são mais elevadas do que as calculadas desprezando-se o espa-
Iharento na folha, e estão em bon acordo cot» os valores experimentais
(curva tracejada da finura (V.1.3)). Selander obtém uma atividade supe-
rior de - 20% devido a ressonância principal (faixa de 180 eV - 480 eV)
e de - 101 para a atividade total de um detetor de 200 v.

Para os sanduiches, os valores de C /C., calculados por este
último nétodo (fioura V.1.6), são mais baixos do que os obtidos pelo
cálculo sem levar em conta o espalhamentof que superestima a autopro-
teção, e ajustam-se muito bem aos resultados experimentais. Do ponto de
vista da atividade, apesar desta diferença, obten-se a mesna inportãn-
cia relativa da ressonância secundária (1080 eV) para a ressonância
principal pelos dois métodos de cálculo.



Ka tabela (VI.2.1) estio Ifstados osvalores de C^/C^ de nos-
sas aedidas, e* comparação coa osresuitados teóricos que não considera-
ra» o espalhamento, e os de Pearlstein' ' para o In e Au, e de
Selandert?0\ para o Fh.

Tabela VI.2.1

Material

In

te

•

Mn*

Espessura

da folha
(nícrons)

127
254 1

508 1

12,7 1

25,9 1

38,1 1

50,8 1

63,5 1

127,0 1

50,8 1

101,6 1

152.4 1

experimental

1,631 +0,034

1.642 + 0,035

1.67 +0,04

1.346 + 0,021 1

1.392 + 0,026 1

1.409 + 0,025 1

1.405 + 0,024 1

1.393 + 0,024 1

1.382 + 0,022 1

1.06 +0,02

1.07 +_0,02 1

1.079 + 0,018 1

Ce /Cf

calculo
iprox.

1.337

1.362

1.317

1.369

1.409

1.415

1.413

1.409

1.382

1.087

1.094

1.091

calculado
(19) t

- 1 , 6

- 1 , 6 7

•

-

- 1

1.36

1,42

1.438

1.442

1.443

1.443

-
-

calculado
(20)

•

-
-

-

-
-
- •

-

-

1.06

1.074

1.075

* A espessura efetiva do mannanês corresponde a 81,32 da indicada na
tabela e nos grãficos.
i Valores aproximados obtidos de grafico;

Os poucos casos disponíveis na literatura en que os dados ex-
perimentais de C /C. podem ser cornarados con os resultados de nossas
medidas estio indicados na tabela VI.2.2.



Tabela VI.2.2

Materiel

In

Au

Mn

Espessura
(microns)

15
50

127 1

12,7 1
25,4 1

38,1 1
50,8 1

63,5 1

101,6 1

127,0 1

50,8 1

101,6 1

152,4 1

tste

1.631

1.346

1.392

1.409

1.405

1.393

1.385

1.382

1.06

1.07

1.079

trabalho

•

-

+ 0,034

• 0,021

+ 0,026

+ 0,025
+ 0,024

• 0,024
• 0,024

• 0,022

+ 0,02

• 0,02
+ 0,018

C /Cj exoerimentai

Ehret
(2) *

- '

- '

—

-

1.43

1.57

1.64

1.34 1

1.4 1

- 1.43

- 1.41 1

-

-

- 1.107 1

1

Costa
(12)

-

-

1.35 •
1.46 +

1.47 +

1.48 +
1.46 +

1.37 •

1.37 +

1.08 •
1,08 •_

0,02
0,02

0,02

0,02
0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

f Valores aproximados obtidos de grifico.

E h m ( 2 ) irradiou cs sanduíches, com cobertura de cídtnio de
1 um de espessura, entre duas fontes de R - B em parafina, supondo

a e
que a distribuição l/E se verifica a 11 cm da fonte, enquanto que
Costa (12), utilizando tarbém uma espessura de 1 mm rara o cádnio, fez
suas irradiações no canal axial do "ZOE" (urânio natural - água pesada)
onde o espectro foi suoosto l/E, baseado nas medidas efetuadas por
Jirlow e Johansson* ', com um espectrchetro de ter*po de vôo em um sis-
tema anãlono ÍO ZOE.

Infelizrsnte, con os detetores de In não ê possível fazer una
avaliação adequada, comparando as nossas medidas com as de Ehret, pois



•branoeoos usa faixa de espessuras diferentes da sua. Cntretanto. se

observamos a figura (Y.1.4) , veeos que seus resultados ajustan-se «in-

to ben aos cálculos de Pearlstein e Ueinstocfc, assi» CORO as medidas do

presente trabalho.

Cow os sanduíches de *u , existe wa melhor concordância entre

nossas medidas e as de Ehret, do que com as de Costa. A rcnuena dife-

rença observada nas pedidas de Ehret pode ser justificada pelo efeito

do esoalharento no cídrio, que neste caso para una espessura de 1 nu,

provocaria uri acrescido nos valores de C /C. em relação aqueles por nos

obtidos. Esta suposição pode ser comprovada pelo melhor ajuste.de suas

cedidas ccn os valores calculados oor Pearlstein, figura (V.1.5). Não

encontramos justif icativa para a discordância dos valores medidos por

Costa, com espessuras de - 25 u até - 100 i».

Para o Hh existe uma nelhor concordância con os resultados de

Costa do que COR OS de Ehret, embora nossas medidas esteja» em nelhor

acordo com o calculo teórico mais acurado (20). As divergências poden

ser explicadas por usi possível desvio do espectro epitérmico da dis-

tribuição l /E , una vez que apenas em nosso trabalho foran feitas nedi-

das da distribuição do espectro epitêncico no local de irradiação.

VI.3 - Comentários sobre a medida do espectro

Os valores experimentais de K
norm» Par* *> espectro de cal i -

bração l /E , sao considerados satisfatórios apesar da enorme discrepân-

cia observada para o In . Esta discrepância jã era esperada e as causas

são as mesmas que foram expostas para os valores de At(d) e C^/C^.

*horm teórico é subestimado se supormos as ressonâncias isoladas.

No manoanis, aügeira diferença entre os valores teóricos e

experimentais e ocasionada pela neoligincia do espalharcento, no calcu-

lo.

A mesma justificativa se aplica aos resultados obtidos usando



cs

t equação (V.2.1) .

Se aplicamos correções para os valores de K{ baseadas nos
resultados de Pearls te in para o In e nos de Seiander para o Manganês,
vanos obter ir?a «elhor concordância ent.-e teoria e experiência, e isto
pode ser verificado na tabela (VI.3.1) e figura (V.2.1).

Tabela VI.3.1

Material Espessura Kn(

corrigido

Incerteza

exrería.

In

Au

127 0,89 0.9Z4 +0.037 «

50,8 1 1

101,6 0,039 0,0385 • 0,0031 85

As aedidas COM O "Método do sanduíche" vê» então confirmar a
suposição de una distribuição l/E do espectro de calibração, previamen-
te determinada pelo Método da razão do cãdnrio.

A Medida do desvio do espectro da distribuição 1/E, no nú-
cleo e no refletor de grafite da coluna térmica externa do RaatorUrpo-
nauta", representa a aplicação do "método do sanduíche" para um espec-
tro desconhecido. Estes resultados oferecem apenas una informação qua-
l i tat iva do comportanento do fluxo.

EM um refletor, espera-se que para altas energias o espectro
seja da forma E~m, com n >1,devido ã ausência dos neutrons de fissão e
absorção, e fuça do meio. 0 desvio deve crescer em direção ao interior
do refletor, fio núcleo, a forma do espectro l com m < 1 , significa a
contribuição em excesso dos neutrons de fissão no processo de modera-
ção.



Este cor?ortaaento foi "revisto pelos cálculos de aultiarupos
de Pearce e Biohan* '. Ele ncs Indica a necessidade de se conhecer a
distribuição espacial do fluxo de neutrons epi tirei cos en «• reator.

Os Unites de erros nos resultados finais são da ordea de
31 a 155 evòora qrandes esforços tenham sido feitos para Binieizar svas
diferentes fontes. Para o nançanês, a principal fonte reside no valor
fui to baixo da diferença de atividade das folhas do sanduíche, acarre-
tando uo erro de contaoem relativaaente or ande.



VIII - CONCLUSÕES

Os resultados experirentais de *Aá) e CVC-, e» um fluxo iso
trópico l/E, comparado con o cálculo aproximado e outros «ais elabora-
dos, nos leva» Is seguintes conclusões:

- Para o estudo de um detetor de te, isolado ou ai sanduíche,
sio válidas as hipóteses e aproximações (principalmente para o espalha-
•ento nas folhas) Que foras feitas no desenvolvimento teórico.

- Co» detetores de In, o fato de não considerandos o espalha-
oento não introduz erro relevante (is « i a ) , mas a sunosição de que a
seção de choque de absorção pode ser descrita coro a sona de una parce-
la l/v e ressonâncias isoladas, invalida totalmente o cálculo.

- Para o Hh, não se pode desprezar nos cálculos, o efeito do
espalhêcento uma vez que l_ » r . Aqui a consideração de um espalha-

5 o

rento múltiplo é aconselhável.

Todavia, urr^interpretação precisa das medidas, exige que nos
cálculos se considere serore, o efeito Ooppier e o efeito de esoalhamen^
to com deoradação de energia, tanto nos filtros de cãdmio quanto no
detetor, mesmo quando I$ << £g.

Enfim, o estudo desenvolvido neste trabalho nos rostra que
para a nedida do espectro de neutrons tf. moderação e preferível util i*



zarmos detetores de ressonância, relativamente espessos, sob forma de
sanduíches, do que detetores isolados.

Através dos resultados obtidos da aplicação do "método do san_
duiche? constatamos que é possível medir um espectro de energia qual-
quer a partir de um espectro de referência l/E. A principal vantaoem
deste rtitodo ê que se pode fazer uma interpretação não duvidosa das ne-
didas, sem qualquer suposição detalhada sobre o espectro de niutrons ou
da função da seção de choque (isto é, claro, desde que não apareça ne-
nhum erro sistemático, tal como efeite- anisotrõpicos).

Apesar deste método possuir a incoveniência de apresentar um
limite de erros elevados (sobretudo para o estatístico), principalmente
para o manoanes, acreditamos que os resultados experimentais obtidos
neste trabalho são bastante encorajantes e com um esforço adicional po-
demos aprimorar a técnica de sanduíches de folhas no "I.E.N.", para me-
didas quantitativas tanto em espectros de um reator térmico quanto de
um reator rápido.



Apêndice A

FORMULA DE BREIT-W1GHER A UM SO MVEL (17)

No caso de uma ressonância Isolada, a forma da seção de cho-

que em função da ene rei a ê* dada pela fórmula de Bre1t-l!ioner a um sõ

nível. Caso a eneroia dos neutrons seja tão baixa que satisfaça à con-

dição > » R (A é o comprimento de onda dos neutrons), R o alcance das

forças nucleares), dentre aqueles que reagem com os núcleos alvo en-

contram-se quase exclusivamente neutrons da onda s_, Isto é", os que cor-

respondem ã onda pardal do sistema nêutrons-núcleo com o número quân-

tico rotadonal i « 0 . Podemos, assim, limitar nossas considerações a

neutrons com i • 0, uma vez que eles constituem a principal parcela da

seção de choque nos limites de energia que nos Interessam (neutrons ep£

térmicos).

Normalmente, para os neutrons da onda £$5 3 captura da ra-

diação tem uma Importância fundamental ao lado do espalhamento.

A seção de choque total ot de núcleos médios e pesados se com

põe então, nos 1'mites de eneroia de neutrons epi temi cos, da seção de

captura de radúção a e da seção de espalhanento o , portanto:

ct
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sendo,

(A.2)

r • rn + ry (A.3)

significando,

E1 - a energia cinética do movimento relativo entre neutron e
alvo no sistema centro de massa,

E - a energia de ressonância,

r - a largura do neutron (reemissao de um nêutron),

r - a largura de radiação (orocesso (n, y)\

r - a largura total do nível,

X > 2*\ - o comprimento de onda do sistema nêutron-núcleo no sis-
tema centro de massa,

2 1 * 1
— - fator estatístico, com J « I £ 1/2 ( I ê o spin do nú-

(21 • 1) c j e o > j 0 s p í n do nUcieQ intermediário, 1/2 o spin do

nêutron).

Se existem alouns níveis de enernia, juntos uns dos outros, a

formula a ura só nível já* não pode ser aplicada. Sua oeneralização para

este caso tem uma forma rccis compelxa. Mas vamos considerar as resso-

nâncias isoladas como independentes entre s i , descrevendo cada uma de-



n

las com a formula aim ) nível. Isto i valido desde que as ressonân*
2 1 1

cias estejam bem separadas entre si (Er - E' » - £ - (r^ 4 r2)) e mesmo

quando as distâncias forem renores, desde que r « r .

A seção de choque de espalhamento tem a forma:

Z E1 - E
r n ( E ' ) • »A2g =—«- * 4wAg R r

n

(A.4)

A primeira expressão descreve o espalhamento de ressonância,
a secunda representa a interferência entre o espalhanento de ressonân-
cia e o espalhamento potencial e a terceira descreve o espalhamento po-
tencial o » que caracteriza utna simples deflexao dos neutrons sob a in-
fluência do campo de forças nucleares.

0 valor da seção de choque para E' • E_, com x — — • resulta
VEpara a captura de radiação.

r r
V

e para o espalhamento:

*-•

com o Tndice r caracterizando os valores na posição da energia de res-
sonância E .
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A seção total de ressonância para E' « C e definida por:

r -
(A.7)

e vale, conforme as equações (A.5) e (A.6):

V \r (A.8)

Como estamos considerando as ressonâncias de absorção, pode-
mos pressupor: rfl « r . Temos, por conseguinte (rj^r- 1.

Com a ajuda de o r a seção de absorção e a seção de espalhamen_
to de ressonância podem ser reunidas em um só tirmo. Isto apresenta
vantaçens, na maioria dos casos, quando se trata de ressonâncias, pois
o espalhanento potencial e o de interferência na área da ressonância
é tão pequeno que chega a ser desprezível, restando assim apenas a soma
dos dois processos de ressonância. De (A.2) e (A.4) resultam inicial-
mente, com (A.8),

(A.9)

r/2

r/2
r/2 j

• o.

(A.10)
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Para ondas £ no caso de w única ressonância isíada a seção
total é

! • < -
(A.ll)

r/2

Se examinarmos apenas o ponto de ressonância e o que lhe esta
Inediatarente próximo, podemos deixar de lado o fator '\}í/£', que des-
creve a conponente l/v da seção de choque e que, nas proximidades do
ponto de ressonância, apresenta uma insignificante diveroência de 1. As_
sto:

r/2

X(C'} = No(E') é a seção de choque macroscópica onde N i o número de

átomos/cm .

Parâmetros de ressonância

Na tabela a seguir, estão resumidos os •alores dos parâmetros

de ressonância que são utilizados nos cálculos, retirados da referên-

cia (13).
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Material
f - r

r
(eVJ

Curo

Kanganês

1,45c

3,S£

9,12

4,906

00,2

337

1098

2375

3,14

0.35

1,57

15,6

72.

22

14,6

400.

x 1

4 x

X

X

X

iG"3

l<f3

IO"3

IO"3

72

El

80

124

127

0

0

c

X

X

X

X

X

,5

c*"

,5

10 '

IO"5

IO"3

TC"3

IO"3

0,55

0,45

0,55

0,625

0,625

0,4167

0,5822

0,5833



Apêndice B

PERTURBAÇÃO DO FLUXO

Na tnãlise teórica da ativação de un detetor de ressonância
fizemos a suposição de que a presença do detetor não modifica o fluxo.

A depressão do fluxo í importante, quando consideramos ativa-
ção po- neutrons térmicos. Com efeito, o detetor absorve neutrons e pro
voca a sua volta uma "depressão de fluxo", em virtude da difusão no roe-
io; a folha forma» de certa maneira, uma "fonte negativa" de neutrons
térmicos.

Quando estamos considerando ativação de ressonância a depres-
são do fluxo tem apenas um significado secundário. Um nêutron, que atra
vesse o detetor, com a energia epitérmica E, não é reesnalhado do meio
difusor, pára o detetor, com a mesma energia, uma vez que todo espalha-
mehto,nos limites epitérmicos, conduz sempre a uma perda de energia. De
um modo geral, esta perda e substancialmente maior do que a largura to-
tal da ressonância; r « ç E r (ç é* a perda média logaritmica de ener-
gia, no meio de espalhamento).

Se o valor de rrd não for pequeno, haverá por certo uma per-
turbação do fluxo con a energia (1 - ç)Er, <•>« não diretamente do fluxo
com a eneroía Er.



Fitch e Dromond*35* mostraram, que existe uma probabilidade

f ini ta de vm neutron sofrer UM qrande número de pequenos esnalhamento

angulares e retornar con um decréscimo total de enenria muito pequeno»

•as esta possibilidade, por si sõ, ? ni l to remota. Estes autores mos-

traran ainda ove% o efeito de depressão de i m ressonância para outra

de energia mis baixa, ê pequeno, desde que a primeira ressonância seja

estreita, e elas estejan separadas entre s i , por 3 ou 4 C Er>

t de se esperar una depressão do fluxo, ainda que vuito redu-

zida, con a enerçia da ressonância, E , uni carente ei" conseqüência do

valor pequeno, nas não nulo, de i(E).d para enernias em torno de

d • C) E r .

Assim, CORO una aproxinação prática,ê nelhor determinarmos c

fator de correção da depressão do fluxo, r*D(E), de E(E).d, exceto para

a energia da ressonância, onde Fp(E) seria calculado de r f .d para una

energia imediatamente superior a da ressonância.

Entretanto a correção da depressão do fluxo i aplicada ape-

nas para medidas absolutas, uir* vez que sempre encontraremos F̂  - 1 , a

não ser para energias térmicas.



Apêndice C

EFEITO DE BORDA

Em MI meio isotrõpico, os neutrons pode* chocar-se nas bordas
das folhas em form de disco. A apreciação desta influência exige con»
si de rações ã parte, «as só se faz necessária eu medidas de precisão, u-
•a vez que a incidência de neutrons em ambas as áreas das faces i bem
naior do que a incidência sobre a área da borda.

A contribuição, para a ativação, dos neutrons incidentes nas
bordas das folhas foi cuidadosamente investigada por Hanna' '.

Se uma folha, de um absorvedor puro» de área infinita e espes^
sura d, ê irradiada em um fluxo isotrópico, a ativação ê *[l/2 - E3(t)j
por unidade de área, onde « é o fluxo de neutrons e T • E.d. Puncionan-

a
do um disco de raio R, da folha infinita irradiada, sua ativação será
R 4(1/2 - E 3 ( T ) ] . Se em vez disso, este disco ê irradiado no mesmo fljj
xo, a situação difere somente em que o disco não está mais rodeado de
•ateriai absorvedor. Comparando as duas situações, pode-se ver que neu
trons penetrando no disco através de qualquer uma de suas faces planas
não são afetados por este material circundante, até que posteriormente
tenham atravessado o disco e saído através de suas bordas. Desde que
o material não espalhe neutrons, esta subsequente travessia no material
circundante não afeta a probabilidade de absorção do disco. Em outras
palavras neutrons penetrando no disco através de suas bordas estão su~



Jeitos a serem previamente absorvidos, quando existe material circun-
òante.

Então, a ativação de uma folha de raio finito será maior que
lTé[l/2 - E 3 ( T ) ] , a contribuição extra sendo devido a neutrons penetran
do através de suas bordas.

Hanna determinou para um campo isotrõpico de neutrons monoe-
nergêticos, uma relação para esta contribuição extra, que na maioria dos
casos práticos pode ser escrita como:

*0 (ra . d) , . R
. (1 zm . d)

Nos procuramos determinar, experimentalmente, a influência da
ativação devida aos niutrons que penetram pela borda da folha, em rela-
ção a ativação total. Como islustração, passamos a descrever o método
com os resultados obtidos com folhas de ouro.

Dois detetores de 1,0 e 2,54 cm de diâmetro e de mesma espes-
sura d « 0,02 an, foram irradiados sob cádmio, em um mesmo fluxo. Após
a irradiação, uma folha de 1,0 cm de diâmetro foi puncionada daquela de
2,54 cm. Encontramos para a relação das atividades medidas o valor:

\o
97.5* • 0.8X

Se estimarmos em 1% a correção devido a depressão relativa do
fluxo, encontramos para o efeito de borda em um detetor de 1,0 cm de
diâmetro e 0,02 cm de espessura, o valor de 1,5%. Repetindo a experten
cia para um detetor de 0,5 cm de diâmetro e espessura de 0,02 cm, o va-
lor do efeito de borda é de 2,5%.



Após U M serie de experiências seaelhantes, feitas a » o Au,
In e hn, verificados que as perturbações causadas pelos neutrons que
penetras pelas bordas das folhas de 1,0 oi de diwetro. podca ser evita
das COB UP anel protetor de 0,3 ca de largura, do aesao Material e «es-
sa espessura do detetor.



Apêndice D

ENERGIA EFETIVA DE CORTE DO CXDMIO

O valor da energia efetiva de corte do cãdmio, E w , freqüen-
temente usado na literatura ê de 0,5 eV. Entretanto, cálculos «ais re-
centes (30,34) indicas que o valor de E ^ depende da espessura e foraa
do cádmio, espectro de neutrons, seção de choque do Material da folha,
espessura da folha e da técnica empregada na Medida.

Normalmente, os estudos desenvolvidos para o cálculo de E ^
são limitados a um absorvedor con una seção de choque l/v e, iaplicite-
nente, para Kdidas de ativação em fluxos de energia l/E.

Os cálculos de Westcott' ', que reproduzem os valores típicos
da energia de corte do cádmio, são mostrados na figura (D-l).

0 problema das energias de corte do cadmio para absorvedores
que possuem ressonâncias marcantes, na região de baixa energia, foi es-
tudado por Martin*28*, Tittle*33) e m i s detalhadamente por Brown e
Connolly' '. Para estes absorvedores, E ^ pode ser apreciavelmente ái_
ferente do valor encontrado para um absorvedor l/v.

No presente trabalho, são utilizados os resultados de Westcott
que são bastante precisos. Os valores encontrados por Brown e Connolly
para o In e Au, com a espessura de interesse do cãdrcio, não diferem mui_
to do valor relativo a un absorvedor l/v.
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Fig. D.1 * Energia efetiva de corte do cádfrio para deteto-
res finos l/v (ref. 31)



Anexo D

MEDOTO DA RAZÃO DE CRDMIO

A razão de cadmio i definida como a razão da atividade de uma
folha "nua" para sua atividade quando Inteiramente coberta de cadmio.

(17)Para uma folha espessa podemos escrever

Jffi.-2L.-Ja j (01J
•th °ao Fth ' GCd Rcd " FCd

onde
oth - seção de choque térmica

0. • «
ao

ali) d = Integral de ressonância

6.. - fator de autoblindagem para neutrons térmicos

GCd - fator de autoblindagem para neutrons epitérmicos
Fth " c o r r eÇ*° da Opressão do fluxo térmico

Fcd - correção devido a absorção, pelo cadmio, dos neutrons

epitérmicos

ILj - razão de cadmio



Com o auxílio da relação (D-1) tiramos conclusões sobre a di£
tribuição do fluxo medindo HrÀ% e usando para os outros fatores valores
publicados, como os da referenda1 '.

Escolhemos então alguns detetores de ressonância (j=l,2 ...n)
para a região de eneroia que queremos examinar, com a ressonância prin-
cipal em Ej, E2t ... E R.

Supondo a distribuição

na região onde hã um fluxo l/E devenos ter •ep(E1) • *ep(
E2) " •••••o^

sob a suposição do valor constante.

Isto nos leva a uma relação *eJi^ constante Independente do
local de irradiação desde que o fluxo seja da forma l/E.
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