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por

Dante Luiz Voi

RESUMO

Para estudar-se a estrutura e a dinâmica moleculares de

amostras de baquelite calcinadas, foram determinadas as seções de

choque por medidas de transmissão e de espalhamento de neutrons.As

medidas de transmissão, com uma aproximação para compostos

moleculares desenvolvida neste trabalho, forneceram valores de

seções de choque totais que diferem menos que 5% daquelas

existentes na literatura. Prováveis fórmulas moleculares para a

baquelite foram estimadas através de correlações das medidas de

seções de choque com informações fornecidas por espectroscopia de

infravermelho, análise elementar e outras técnicas. No estudo da

dinâmica das amostras, as seções de choque duplamente diferenciais,

os valores da lei de espalhamento e as distribuições de freqüências

foram determinados com incertezas de 15% ,em média. Os espectros de

freqüências obtidos, bem como os resultados fornecidos por todas as

técnicas utilizadas, permitiram estabelecer um modelo estrutural

similar ao de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos para a

baquelite calcinada a 800°C.

Palavras-Chave; dinâmica molecular, estrutura molecular,

baquelite, seções de choque para neutrons, lei de espalhamento,

espectro de freqüência.
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MOLECULAR DYNAMICAL AND STRUCTURAL STUDIES FOR THE

BAKELITE BY NEUTRON CROSS SECTION MEASUREMENTS

by

Dante Luiz Voi

ABSTRACT

Neutron reaction cross sections were determinated by
transmission and scattering measurements, to study the dynamics and
molecular structure of calcined bakelites. Total cross sections
were determinated, with a deviation smaller than 5%, from the
literature values, by neutron transmission method and a specially
devised approximation. These cross sections vere then correlated
with data obtained with infra-red spectroscopy, elemental analysis
and other techniques to get the probable molecular formulae of
bakelite. Double differential scattering cross sections, scattering
law values and frequency distributions were determinated with 15%
error using the neutron inelastic scattering method. The frequency
distributions as well as the overall results from all experimental
techniques used in this work allowed to suggest a structural model
like polycyclic hydrocarbons, for calcined bakelite at 800°C.

Keywords; molecular dynamics, molecular structures, bakelite,
neutron cross sections, scattering law, frequency spectra.
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NOMENCLATURA

ALFABETO LATINO

A - cassa atômica d« um elementO químico

B - constante rotacional

E - energia do nêutron espalhado

B - energia do neutron incident*

I - intensidade de neutrons transmitida pela amostra
I - intensidade de neutrons incidente na amostrao
I - momento de inércia de uma Molécula

N - número de átomos por cm de uma amostra

N - número de Avogadroo
Q - troca de momentum escalar

S - função lei de espalhamento

T - função transmissão de neutrons ou temperatura absoluta quando

acompanhada da constante de Boltzmann

Z - função normalizada e adimensional de freqüência de modos

b - ampitude de espalhamento

c - velocidade da luz

h - constante de Planck

h - constante de Planck dividida por 2ir

k - vetor de onda do nêutron espalhado (módulo)

k - vetor de onda do nêutron incidente (módulo)

k_ - constante de Boltzmann

• - massa reduzida do sistema

p - função freqüência de modos

r - distância entre o centro de massa da molécula e o rotor

r_ - distância entre o eixo de simetria e c rotoro
x - espessura da amostra



ALFABETO GREGO

«t - variável adiaensional relativa a troca de Boaentro do nèutron
^ - variável adimensional relativa a troca de energia do néutron
c - variação de energia do neutron no espalhaaento
X - compr isento de onda do néutron
* - número de átomos por barn da amostra
p - densidade da amostra
£ - seção de choque aacroscopica para neutrons
<r - seção de choque Microscópica para neutrons
<r_ - seção de choque total
<r. - seçSo de choque do átoao ligado
<Tf - seção de choque do átomo livre
w - variável adinensional relativa à variação de energia nno

espalhamento de neutrons
Q - ângulo s61ido no espalhaisento de neutrons

índices

i - número do eixo de simetria
x - espécie atômica
y - espécie atômica
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1. INTRODUÇÃO

O conhecimento d* dados nucleares, coso seções d* choque para

neutrons, • de propriedades, coso estrutura e dinâmica da matéria,

é de interesse no cálculo de reatores à fissão • fonas a base para

a compreensão d* muitos processos, especialmente na moderação e na

termalizaçâo de neutrons. Entretanto, é na região de termalizaçio

que efeitos complexos ocorrem, fazendo com que haja a necessidade

de recorrer-se a diversos modelos para se explicar o processo. As

seções de choque de espalhamento de neutrons sâo os parâmetros qua

apresentam maiores dificuldades em serem obtidos, não havendo ainda

dados experimentais em quantidade satisfatória, para a solução de

problemas de termalização, embora tenha-se conseguido grande

progresso com o desenvolvimento de novas técnicas de deteçSo e de

produção de fontes intensas de neutrons.

A transmissão e o espalhamento de neutrons lentos (ENL) são

técnicas indicadas para se obter par&metros de materiais

selecionados para o uso em reatores.

Dentre estes materiais está a grafite, que pode ser

encontrada nas formas natural e sintética. A natural pode ser

compactada sem aglonerantes e atingir densidades de até 2,2 g/cm3,

mas contém rosíduos indesejáveis como o boro, cuja seçSo de choque

de absorção para neutrons é alta, tornando o material impraticável

para uso como moderador em reatores. A grafite sintética, por sua

vez, pode ser melhor controlada quanto a este aspecto, mas falha em

mostrar coesão entre lanelas. Isto é atribuído ao fato das

moléculas formarem uma estrutura tipo lâmina, na direção

perpendicular è direção de aplicação da pressão durante o processo

de compactação. Este problema pode ser resolvido usando-se uma

resina como agionerante.

No desenvolvimento de pastilhas usadas em elementos

combustíveis de reatores, algumas resinas fenólicas têm sido

empregadas como aglonerante, coso no reator TREAT (Transient

Reactor Test Facility ) [1], construído pelo Argonne National



Laboratory especialmente para gerar ua campo transients de fluxo

térmico de curta duração, produzindo ua fluxo integrado superior a

101$ n/ca* [2].

Aléa de sua função de moderador, a grafite tea dois

propósitos. Priaeiro, ela atua coao ua grande suaidouro de calor,

absorvendo a energia gerada nas aicro-partlculas de oxido de urânio

aais rapidamente do que ua sistema convencional poderia

transportá-la. Segundo, sob aquecimento, a grafite aumenta a

energia dos neutrons térmicos e portanto sua probabilidade de fuga,

gerando assia ua aaior coeficiente de temperatura negativo.

Para obter-se pastilhas de alta densidade de urânio ea

grafite, a serea utilizadas ea varetas de elemento combustível, ua

agloaerante de resina fenólica termorrlgida pode ser preparado numa

mistura com pó de grafite. O uso desta resina e do pó de grafite

sintética minimiza distorções e mudanças de volume durante o

cozimento. Produz também ua material com propriedades semelhantes

às da grafite, mesmo sem passar por usa grafitizaçâo a 2000-2500*C,

ua processo que pode produzir volatizaçâo indesejável do car bet o de

urânio resultante.

No Instituto de Engenharia Nuclear (IEN) da Comissão Nacional

de Energia Nuclear, CNEN-Rio de Janeiro, foram realizadas diversas

experiências visando-se desenvolver pastilhas compostas de U O , pó

de grafite e resinas fenólicas. Após ua longo estudo sobre os

agloaerantes, concluiu-se que a baquelite era a melhor resina para

manter a pastilha com boa resistência física a diferentes

temperaturas [3].

Uma série de experiências e cálculos teóricos foraa

realizados para desenvolver estas pastilhas. Os dados utilizados

nos códigos de Física de Reatores para os cálculos neutrónicos do

combustível, consideram a baquelite como composta somente de átomos

de carbono [4]. Esta aproximação pode resultar em um erro

considerável no valor da reatividade [5].



Considerando-se que a maior fonte de erro nos cálculos de
reatores deve-se ès incertezas nos dados nucleares utilizados,
restando aos métodos de cálculo uma fração menor, embora
considerável [6], o conhecimento de valores mais precisos dos dados
é fundamental para o êxito desses cálculos.

Inicialmente, procurou-se contrplar a seção de choque total
para neutrons em amostras de baquelite a diversos graus de
calcinaçáo [7]. À medida que estes trabalhos foram
desenvolvendo-se, novas pastilhas de combustivel foram
experimentadas. Um compromisso entre o grau de calcinaçâo e a
inclinação da curva de seção de choque total para neutrons foi
observado, sendo explicado isto pela persistência de átomos de
hidrogênio nas pastilhas de baquelite.

O controle do conteúdo de hidrogênio no combustível é muito
importante, pois este átomo possue seção de choque muito alta para
neutrons na região de baixas energias, devido principalmente à
contribuição do termo de espalhamento incoerente. Por outro lado, a
sua seção de choque de absorção também é alta se comparada à da
grafite e, embora isto não seja um problema grave para o uso do
polímero em reatores, a razão atômica (H/C) deve ser controlada e
minimizada. Para avaliar esta razão, utilizou-se a técnica de
análise elementar de CHN que, em complemento às medidas de seções
de choque, indicou a necessidade da fabricação de pastilhas em
novas condições de tratamento térmico.

Medidas de espectroscopia infra-venselho foram também
efetuadas, mas com o aumento da temperatura de calcinaçâo e
conseqüente aumento da razão carbono-hidrogênio nas pastilhas, o
uso da técnica mostrou espectros contínuos para tratamento térmico
acima de 600°C. Nesta temperatura, o material que é originalmente
amorfo, passa também a ser infusivel, características que frustram
quaisquer tentativas de obter informações sobre a ocorrência de
modificações na estrutura molecular.



As pastilhas de combustível foram fabricadas com controle
paralelo sobre suas características, através das técnicas de
medidas citadas, incluindo as correlações destes dados com os de
outras técnicas. Ao final de uma série grande de experiências,
ficou definido o melhor procedimento para a fabricação de
pastilhas de combustível [8] e as pastilhas selecionadas foram
introduzidas em tubos de Zircalloy e de alumínio, selados e
enviados para testes de irradiaçSo no reator IEA - RI do Instituto
de Pesquisas Energéticas e Nucleares, IPEN, da CNEN - São Paulo.

As pastilhas de combustível fabricadas no IEN tem 20% de
baguelite na sua composição original mas, após a calcinaçSo a
800°C, este teor reduz-se para 5%.

pastilhas de baquelite para a presente pesquisa,
visando-se una análise mais rigorosa, foram fabricadas pelo mesmo
procedimento utilizado para as pastilhas de combustível. A resina
na forma original, é obtida a partir da reação dos monõmeros fenol
e forroaldeido, com as adições do ativador hexametilenotetramina
(HMT) e do estabilizador carbonato de cálcio. Sob açSo de calor e
pressão, o composto transforma-se num plástico termofixo, duro, de
boas qualidades mecânicas e excelentes propriedades dielétricas.
Sua unidade repetitiva é constituída por um anel benzênico, dois
radicais metileno (-Ciy, um radical hidroxila (-0H) e dois átomos
de H.

Com um tratamento térmico adequado [9], os radicais hidroxila
e outros átomos de hidrogênio ligados ao anel benzênico da
baquelite desprendem-se, havendo também quebras das cadeias de
ligações anel-anel efetuadas por grupos metileno. A temperaturas de
até 300°C acima da temperatura de polimerização (160°C),
informações qualitativas da alteração da estrutura molecular podem
ser observadas pela espectroscopia de absorção de infravermelho. 0
infravermelho só é ativo enquanto perduram movimentos assimétricos,
tanto dos modos externos como dos modos internos da molécula nos
graus de calcinaçSo iniciais. Com auxilio dos dados de



infravermelho, informações quantitativas podem ser obtidas por
espectronetria de neutrons, determinando-se seções de choque totais
• seções de choque de espalhamento [7].

A graus de calcinaçSo mais elevados (acima de 300°C), a
análise por técnicas espectroscõpicas normalmente utilizadas para
determinação de estrutura e dinâmica moleculares de resinas
fenólicas, fica mais difícil, ou até mesmo impossível.

A técnica de espalhamento de neutrons lentos (ENL) [10]
fornece informações tanto sobre a estrutura, como também sobre a
dinâmica dos átomos ou grupos de átomos que compõem a molécula,
sendo uma técnica complementar às demais. A técnica do ENL permite
observar, simultaneamente tanto trocas de energia quanto de
quantidade de movimento do neutron com o sistema [11] e os dados
obtidos quando apresentados de forma adequada, permitem decidir
sobre a dinâmica do sistema espalhador e definir propriedades como
a lei de espalhamento e o espectro de freqüências, funções
importantes para o cálculo de reatores [12].

Este trabalho teve por objetivo estudar as propriedades da
resina fenólica baquelite, visando sua utilização em elementos
combustíveis de reatores e procurando-se obter os parâmetros
utilizados nos cálculos desses reatores. Procurou-se também
otimizar os processos de fabricação de pastilhas de combustível.

Por tratar-se de um material com estrutura molecular
complexa, não existe na literatura qualquer trabalho referente às
modificações que têm lugar, à medida que tratamentos térmicos a
temperaturas elevadas são efetuados. Isto ocorre porque a
baquelite, um material originalmente amorfo, COM o tratamento
térmico passa a ser também infusivel.

Não há informações na literatura sobre a condutividade
térmica da baquelite calcinada, entretanto existem algumas
informações sobre a pastilha de combustível contendo a resina



[13-14]. As medidas efetuadas com pastilhas de combustível, mostram
uma melhora na condução de calor quando a baquelite é incluída como
agi omer ante, talvez porque com tratamentos térmicos a altas
temperaturas um empacotamento de anéis benzénicos aumente a
mobilidade dos elétrons, facilitando a transferência de energias
térmica e elétrica dentro do material.

Estas modificações de estrutura e de propriedades fazem deste
material um importante objeto de estudo, e foram uma das motivações
deste trabalho.

Como em uma pastilha de combustível, incluindo baquelite em
sua configuração e tratada térmicamente até 800°C, o processo de
grafitização não se completa, torna-se necessário um estudo das
fórmulas moleculares que ocorrem a cada temperatura e o
conhecimento da dinâmica molecular no processo de espalhamento de
neutrons.

As mudanças da fórmula molecular a cada tratamento térmico,
podem ser observadas pela correlação entre medidas de seções de
choque obtidas com o espectrõmetro de cristal do IEN e dados
obtidos pela espectroscopia de infravermelho, pela análise
elementar química e outras técnicas [15].

A dinâmica molecular da baquelite pode ser estudada
realizando-se medidas experimentais no arranjo de tempo-de-võo e
filtro de berilio do IPEN, pelas determinações da lei de
espalhamento e de espectros de freqüência para este material.

As leis de espalhamento e as distribuições de freqüências de
neutrons sSo funções importantes na determinação da dinâmica
molecular de materiais e são úteis nos cálculos de reatores para
gerarem valores de leis de espalhamento, com trocas de energia e de
quantidade movimento não alcançadas pela experiência, bem como no
cálculo de fluxos de neutrons a qualquer temperatura desejada.



O tratamento dos dados do espalhanento de neutrons foi

efetuado pelo formalisno de Bgelstaff e os resultados sfto

comparados com os dados existentes na literatura. A validade dos

resultados foi verificada pela comparação das seções de choque e

leis de espalhamento derivadas das medidas experimentais, COB

aquelas calculadas pelos dados da literatura e modelos teõricos.

Finalmente através da interpretação dos resultados de

espectros de freqüência e dados da literatura, foi definido um

modelo molecular mais provável para a baquelite.

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1. S Método da Transmissão de Neutrons na Determinação

de. Seções de Choque Totais.

O método da transmissão em medidas de absorção [16] consiste

em determinar-se as intensidades inicial (IQ) e transmitida (I) de

um feixe de neutrons, incidente sobre uma amostra. Obtem-se a

transmissão pela seguinte relação

" XOBg

(2.1.1)

onde 1_ e IOfi são respectivamente as contribuições de neutrons da

radiação de fundo, com e sem a amostra no feixe.

A seção de choque total pode então ser dada por

onde 7} é o número de átomos por barn da amostra

No o x .10~24



onde H é o número de Avogadro,

p ê a densidade da amostra,

x 6 a espessura da amostra,

A 6 a massa atômica.

O erro na seçSo de choque total (A<r_) pode ser obtido

aplicando-se a teoria da propagação de erros,

r
com Aló «

í AIo,

considí

(

i

AI

(

t

AI°Bg
arados

Io

( (

+

' A I e A I
Bg

simplesmente

í AIoB l
2 \1/2 (2.1.5)

(2.1.6)

Os erros AIo, AIo_, AI e AI_ são estatísticos, do tipo

Poissoniano, considerados simplesmente como a raiz quadrada do

respectivo valor. O erro em i) 6 função da espessura da amostra e da

ordem de 0,3%, podendo ser considerado desprezível.

Seções dje Choque para Compostos Molaculares. Para uma mistura

de duas espécies nucleares X e Y contendo Nx e N átomos/cm3 de

cada tipo, sendo <r e cr as seções de choque dos dois núcleos, as
x y

probabilidades parciais e total, por unidade de caminho, de um

neutron interagir com os núcleos são

Nx ax %m Ny °y
I " N x <rx + N y <ry (2.1.7)

Se os núcleos estão em átomos ligados a uma molécula, pode-se

definir uma seção de choque equivalente para a molécula.

8



Dividindo-se a seção d* choque da mistura pelo número de
moléculas por unidade de volume, obtém-se para o composto de
fórmula molecular )L Y a seçSo de choque

»rx + n<ry (2.1.8)

As equações (2.1.7) e (2.1.8) baseiam-se na hipótese dos
núcleos X e Y atuarem independentemente um do outro quando
interagem com neutrons. Estas equações somente sSo válidas para o
caso da energia (E) do néutron incidente ser alta, comparada à
energia de ligação química (Bm). Neste caso, a molécula é
geralmente quebrada quando o néutron é espalhado por um dos átomos,
• o fato dos átomos (ou núcleos) serem ligados para formar a
molécula pode ser ignorado. A seção de choque para este tipo de
interação é chamada de núcleo livre.

Quando a energia do néutron (E) é comparável ou menor do que
a energia de ligação química (Bm) de um átomo, a seção de choque da
molécula não é igual à 6eção de choque dos núcleos livres.

À temperatura do zero absoluto, quando E/Bm tende a zero, a
seção de choque para núcleo livre (<rf) relaciona-se com a seção de
choque de núcleo ligado (<rb) pela expressão

!*•»••)

Para temperaturas acima do zero absoluto, o espalhamento de
neutrons de baixa energia é influenciado pelo movimento térmico dos
átomos e a seção de choque de espalharoento tem comportamento (l/v),
aumentando sem limite quando (E) tende a zero.

Pelo fato da molécula ser um sistema dinâmico complexo, ao
colidir com a mesma o neutron excita um ou mais de seus modos de



vibração, fazendo-a rodar ou balançar e, em alguns casos, até
transladar. Estes movimentos podem ser impedidos pela presença de
«oléculas vizinhas, em virtude das várias forças intemoleculares
existentes. A seção de choque de espalhamento depende portanto do
acoplamento da molécula ao meio que a circunda, bem como da
estrutura da própria molécula.

Aproximação de Agrupamento para a. Seção de Choque Total
Compostos. Uma boa aproximação para estimar-se a seção de choque
de um composto molecular complexo, a baixas energias, ou quando as
ligações químicas sSo importantes, é separá-lo em grupos [17].

A baixas energias de neutrons, o espalhamento ó muito
acentuado para compostos contendo átomos de hidrogênio. Com boa
aproximação, os compostos hidrogenados podem ser divididos em
grupos, para que seja determinada a seçSo de choque total do
composto a partir dos mesmos.

A seção de choque total do átomo de H ligado a qualquer
molécula pode ser considerada como se o mesmo estivesse isolado. As
medidas de seções de choque para o átomo de H, no entanto, sáo
obtidas a partir da molécula de H2 [18], e a seção de choque de um
átomo apenas, mostra um comportamento (l/v) a baixas energias de
neutrons [16].

Quando temos dois ou mais átomos de H conectados a grupos
(p.ex. do tipo CH-, CH-, etc,) ligados entre si para formarem um
composto ou a uma molécula maior, as seções de choque de cada grupo
podem ser tratadas como se os mesmos fossem isolados.

A seção de choque do grupo CH, pode ser determinada por
medidas do polietileno [20] e a do grupo CH- por medidas do
metanol, CH3OH [11].

10



A seção de choque total de U D composto de fórmula molecular
bem conhecida, como a lucite, a baquelite, a parafina, onde
apareces muitos grupos contendo H, pode ser separada es grupos e
calculada com boa precisão (7] usando-se dados disponíveis na
literatura.

O cálculo da seção de choque total do benzeno C O B esta
aproximação, a partir de valores conhecidos da literatura, pode ser
efetuado utilizando-se a seçSo de choque do radical CH ,
desconsiderando-se a sua ligação ao polietilenc. Assim, o benzeno
pode ser dividido em seis grupos C-H, podendo a seção de choque
total de cada grupo ser estimada, como

a C H ( E ) " ~2 + T" a C ( E ) (2.1.10)

e a seção de choque total da molécula do benzeno, ser considerada
como sendo seis vezes a <r .

CM

2.2. Espalharoerto ge Neutrons por um Sistema Atômico.

O espalhamento de neutrons por um núcleo 6 governado pela
seção de choque de espalhamento microscópica, descrita através da
amplitude de espalhamento nuclear, que pode ser obtida
utilizando-se as aproximações de Born e do pseudo-potencial de
Fermi na solução da equação de Schrodinger, que descreve a colisão
entre o neutron e o núcleo espalhador [21].

Quando tem-se um sistema de átomos químicamente ligados, o
nêutron pode perder parte de sua energia cinética na excitação de
graus de liberdade do sistema atômico, ou ao contrário, aumentar
sua energia às expensas dessa energia cinética.

11



Vm neutron incident* COM vetor de onda k passa a ter ua
vetor de onda k após o espalhamento, onde k * 2ir/A, sendo X o seu
coaprisento de onda.

Neste processo há trocas de quantidade de movimento h$ e de
energia hut definidas como

h$ - h (£A - £) e hu « 4 - (k? - k2) (2.1.11)

Segundo Van Hove [17], a forma de representar-se a seção de
choque de espalhamento duplamente diferenciada, é

X [Binc Ss<Q'w> + bcoer Sd<Q'w>]dO do

onde S_(Q,u) e S.(Q,u) são as leis de espalhamento incoerente e
coerente, respectivamente. A forma de apresentação desta equação é
importante por definir S(Q,u), o termo que contém as
características dinâmicas do sistema espalhador, denominado "lei de
espalhamento" [21]. Os outros termos multiplicativos trazem
informações características da partícula e do potencial espalhador.

A contribuição do termo Sd(Qlu) é proporcional à seção de
choque coerente, sendo nula para materiais espalhadores
completamente incoerentes.

Lei fle. Espalhamento e. Espectros fle. Freqüências. A lei de
espalhamento pode ser apresentada de formas variadas [17] e, con
isto, mostrar efeitos diferentes como resultado da interação do
neutron con o material espalhador. São eles os efeitos de
coerência, de difração, de trocas de energia, etc, os quais são
enfatizados de acordo com as variáveis envolvidas. Algumas formas

12



representas a lei 4« esptlhafeento possuem maior ou »«ror número

d* variáveis, resultando ei vantagfr.s ou desvantagens sob

diferente tf aspectea.

A representação de EGFLSTAFF r SCHOFIELD [«&] para materiais

como polícristais, sólidos &mor*os « líquidos (vide apêndice A), dá

a relação en*,re a lei âe e^palhamento o as seções de choque como

•£- 'k»T TT1- e P / 2 4rJ& » (2.1.13)

hw E-EO
, w « , (2.1.14)

<r. é a seção de choque para o átomo ligado,

k- é a constante de Boltzmann,

T é a temperatura absoluta,

Q é a troca de momentum escalar,

senio a e & variáveis adinensionais referentes respectivamente, às

trocas de momentum e energia. Ainda nesta equação a variável u é

igual a c, com kfiT unitário.

Desta lei de espalhamento resulta um espectro de freqüências,

também adimensionai e normalizado, dado por

P(P) (2.1.15)

sendo

13



^ 2 lia s(afP) (2.1.16)
o * 0 a

Testes de Consistência g a. Utilização de Valores da Lej de

Espalhainento e. ai Distribuição de Freqüência. Para a apresentação

de dados nas formas de S(o, fi) diversos testes de consistência

devem ser verificados. Um dos modelos mais utilizado para

comparações de valores da lei de espalhamento de materiais, que

pode ser usado como um teste de consistência, é o do gás livre

ideal, que satisfaz a aproximação de 1- ordem da relação dos

momentos [23] (Vide Apêndice A).

As experiências de espalhainento de neutrons, das quais

resultam as leis de espalhamento e as distribuições de freqüência

de materiais, dão informações de transferências de energias da

ordem de diversos k_T e têm aplicação fundamental nos cálculos da

Física de Reatores.

Apôs a verificação de testes de consistência sobre os dados

obtidos, estes estão prontos para serem aplicados. Porém, nem

sempre são tão exatos ou extensivos, como o físico de reatores

necessitaria para os seus cálculos.

Uma aproximação usual, então é ajustar-se curvas teóricas aos

dados disponíveis, usando as respectivas teorias para fazer-se

extrapolações onde os dados experimentais são inexistentes [24].

Para adequar estes dados aos cálculos de espectros de reatores,

EGELSTAFF e SCHOFIELD [25] desenvolveram o forma li smo apresentado

por VOI [17], que permite estender-se as leis de espalhamento ao

plano inWiro de a e fi. 0 código GASKET [26], desenvolvido com

bases nesse formalismo, é utilizado neste trabalho para gerar

valores de seções de choque e auxiliar na análise dos espectros de

freqüência obtidos.

14



3. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS £ RESULTADOS

3.1. Seções de Choque Totais Obtidas.

Para determinar-se a formula molecular e a estrutura provável

de cada anostra, fora» medidas as seções de choque totais de
baquelites calcinadas a 400 (BC4), 600 (BC6) e 800*C (BC8), e de
usa amostra na forma polimerizada (BP), correspondente a um
tratamento térmico a 150 C . As medidas foram realizadas com o
espectrômetro de cristal instalado no canal de irradiação J-9 do
reator Argonauta do IEN.

Na figura (3.1.1) são apresentadas, as seções de choque de
padrões de absorçSo e de espalhamento, e sua comparação com as
curvas obtidas a partir de valores existente na literatura [7-16].

Na figura (3.1.2) sSo apresentadas as seções de choque totais
medidas de todas as amostras de baquelite.

Análise das Seções de Choque Totais. As seções de choque
totais, tanto dos padrões monoatõmicos como dos compostos
moleculares, foram determinadas pelo método da transmissão [16].

A comparação das medidas dos padrões monoatõmicos com os
valores da literatura é efetuada diretamente. Entretanto, quando se
tem um composto molecular, o procedimento nos cálculos torna-se
complexo, pois deve-se considerar o efeito das ligações químicas
nas seções de choque [17].

Não existe na literatura um tratamento padrão para cálculos
envolvendo compostos moleculares, na região de energias de neutrons
menores que a energia de ligação de átomos em moléculas. Con esta
finalidade, foi desenvolvido neste trabalho um procedimento simples
(vide item 2.1.1.), para comparar os valores medidos, com aqueles
encontrados na literatura.
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O valor da seçSo de choque para um único elemento pode ser
encontrado em manual do BNL [24]. As seções de choque de alguns
compostos, com mais de um átomo, como da água leve e da água
pesada, podem ser encontradas em versões mais antigas deste mesmo
manual.

* « • * •

40

2 0

•0

SECio OE CMOOUE TOTAL

IPEN

e »CA

EXPERIMENTAL: IEN

• F O •
IC4 V

' * »C* 0 •

»Ct A A

CALCULADA

0,001 0,009$ 0,01 0,1 f í t V J

Figura 3.1.2. Seções de Choque Totais das Amostras BP, BC4, BC6 e
BC8, e Ajustes Efetuados para Obtenção das Formulas e
Estruturas Moleculares

17



Quando átomos de hidrogênio estSo envolvidos, uma boa

aproximação para o cálculo da seção de choque de um composto

molecular, é separá-lo em grupos. Os átomos de hidrogênio

pertencentes a um mesmo radical, fazendo parte de compostos

diferentes, apresentam valores de seções de choque totais muito

próximos.

0 cálculo da seção de choque total do benzeno com a

aproximação de agrupamento 6 realizado pela equação (2.1.10) e pode

ser considerada como sendo seis vezes a o . Para confirmar-se esta

hipótese, a seção de choque total do benzeno na faixa de 3,5 a 200

meV foi comparada à seção de choque da aproximação, ambas geradas

pelo código GASKE1 . O desvio médio observado nesta faixa de energia

foi de 4% , tomando- se como constante a seção de choque do carbono

nesta região.

As seções de choque totais de outros compostos como parafina,

acrílico e nylon, de fórmulas moleculares bem conhecidas, foram

medidas e comparadas pela aproximação acima, confirmando a validade

do procedimento [7-15-27].

A seção de choque total da amostra de baquelite BP também foi

medida, figura (3.1.2). Sua fórmula molecular é bem conhecida [8] e

a seçáo de choque utilizada para comparação foi obtida também pela

aproximação descrita. A molécula unitária repetitiva foi dividida

em seis grupos, sendo dois CH2, dois CH, um OH e um de quatro

átomos de C, estes considerados como livres. A comparação com os

dados da literatura, utilizando-se a mesma aproximação, mostrou um

desvio médio da ordem de 4%.

Para chegar-se às fórmulas e estruturas prováveis das

moléculas das baquelites calcinadas, foram efetuadas correlações

entre resultados de análise química elementar de CHN • de

espectroscopia de infra-vermelho, obtidos no Instituto de

Macrorooléculas (IMA) - UFRJ, e valores fornecidos pelas medidas de

seções de choque totais.
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Os resultados de análise química elementar de CHN são

mostrados na tabela (3.1.1) e permitem definir as fórmulas

moleculares mínimas ( Cfi H 1 # 9 4 ) 9 8 4 *x e ( Cfi H 1 1 0 ) 1 2 ? »x

para as BC6 e BC8s, com as relações (C/H) de 3.09 e 5,45,

respectivamente. Foram levantadas hipóteses de que os resíduos

poderiam ser átomos de oxigênio adsorvidos pela amostra, ou cinzas.

A técnica CHN, associada à análise de diagramas de Krevelen para

querogêneos [17], permitiu ainda concluir-se haver um empacotamento

de anéis benzênicos nas amostras calcinadas a 800 °C, similar ao

que ocorre no processo de grafitização.

Tabela 3.1.1. Resultados de Análise Química Elementar
de CHN das Amostras de BC6 e BC8s

composto

BC8

BC8S

c o n c e n t r a ç ã o ( t )

C

69,50

72,07

H

1,87

1,10

N

1,38

1,05

resíduos

27,25

25,78

Os resultados de análise de infravermelho para a BP mostram o

espectro previsto na literatura [28]. Para amostras calcinadas até

4OO°8 observam-se reduções de intensidades das linhas

correspondentes aos radicais OH e CH_, e as amostras BC6 e BC8

resultam em espectros contínuos com uma única banda em 1400 cm*1.

As seções de choque totais das amostras de baquelite BC4,BC6

e BC8 s5o mostradas na figura (3.1.2). Pelo fato das mesmas nSo

serem conhecidas, foram efetuados ajustes dos dados da literatura

aos valores experimentais encontrados. Foi utilizado o programa

SECPAR , que usa a aproximação do agrupamento sobre os valores de

seções de choque, e possibilitou a obtenção das fórmulas
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moleculares e estruturas prováveis, conforme mostrado na tabela

(3.1.2). As relações (C/H) encontradas sSo 2,57 e 4,52 para as BC6

• BC8, respectivamente.

Tabela 3.1.2. Fórmulas e Estruturas Moleculares
Prováveis da Baquelite

T(°C)

150

400

600

800

COMPOSIÇÃO

PROVÁVEL

( C8 H? O )

(C18 H5 CH2 O H ) 0 # 3 3 3

(C18 H5 CH2)0,333

ÍC19 H4.2)0,625

ESTRUTURAS

PROVÁVEIS

~;On0r:

J0

A comparação das relações (C/H) obtidas pela técnica de CHN e

pelas medidas de seções de choque mostra que os resíduos da análise

de CHN! pelo comportamento l/v observado nas medidas de seções de

choque, além de conter átomos de C, o que os identifica como

cinzas, podem conter também átomos de H.

Outras técnicas também auxiliaram na definiçáo destes

resultados, porém em menor grau. As determinações de massa, volume

e densidade das amostras BC8 e BC8s, mostraram reduções em volume

de até 42%, associadas a reduções em massa de até 50%. Este fato,
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pela análise das dimensões geométricas da molécula unitária
repetitiva, leva & hipótese de formaçSo de polinficleos.

3.2. ObtençSo dos Valores da. l£Í â£ Espalhamento e. dos
Espectros de Freqüência.

O arranjo experimental utilizado para obtenção dos dados foi
o espectrometro de tempo de vôo/filtro de berllio, instalado no
canal de irradiação n?3 do Reator IEA-R1 do IPEN-CNEN-SP.

As amostras utilizadas para medidas foram de baquelite
polimerizada (BP), baquelites calcinada a 600 °C (BC6), a 800°C
(BC8) e a 800°C desumidificada (BC8s).

Os valores relativos da lei de espalhamento, S(oc,j9) foram
determinados a partir dos resultados obtidos para as seções de
choque duplamente diferenciais corrigidas dos efeitos
experimentais, d2a/àíl dt, figuras (3.2.1) a (3.2.4) [17].

A lei de espalhamento da baquelite BC8s por átomo de H foi
determinada no intervalo de a de 0,1 a 0,7 eV e em seguida foram
determinados os seus valores em funçSo de fi e comparados con a
teoria.

Para estender-se esses resultados sobre intervalos de valores
de cr e 0 maiores que os acessíveis na experiência, as distribuições
de freqüência Z(w) foram determinadas a partir dos espectros
experimentais [29].

Valores d£ ^ej jje. Espalhainento. Esses valores sSo obtidos
pelo uso das equações (2.1.13) e (2.1.14). Os únicos valores da lei
de espalhainento importantes para o nosso trabalho, sSo aqueles
relativos & amostra BC8s, pois medidas anteriores [15] já definiram
ser esta amostra a que apresenta características técnicas adequadas
à utilização en pastilhas de elementos combustíveis.
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A) Lei de Espalhamento por Átomo de H

Os valores da lei de espalhamento por átomo de H, con o e fi
variando, à temperatura ambiente e no ângulo de espalhamento de
45°. para a amostra BC8s, são mostrados na figura (3.2.5). O erro
médio nas intensidades observadas 6 de 15%. Um ajuste gráfico foi
efetuado aos pontos experimentais para possibilitar a interpolação
de valores não medidos.

B) Lei de Espalhamento como Função de 0

Como a amostra 6 isotrópica para o espalhamento de neutrons,
foram geradas curvas nos ângulos 0, 60, 80, 90, 120 e 160°, a
partir dos valores obtidos a 45°, a fim de obter-se os valores da
lei de espalhamento com 0 fixos para cada curva, conforme a figura
(3.2.6). Os valores de a nesta figura foram determinados pelos
valores mais prováveis de cada curva S(a,|9).

C) Testes de Consistência sobre os Dados de
Leis de Espalhamento

Os testes de consistência interna apresentados no apêndice
(A), para verificação da validade das curvas da lei de espalhamento
para a BC8s, não são passíveis de serem aplicados.

O único teste de consistência que pode ser aplicado, 6 se o
modelo do gás livre ideal se ajusta às curvas obtidas. Uma
comparação qualitativa foi efetuada com as curvas para cada valor
de 0. A análise das curvas mostra que, para os valores 1 e 2 de $,
os resultados experimentais podem ser representados pelo modelo do
gás livre, o que não acontece abaixo e acima destes valores. Esta
comparação é importante para mostrar-se, até que ponto é válida, a
aproximação da estrutura carbônica referente à amostra BC8s a um
conjunto de átomos livres.
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Figura 3.2.5. Resultados da Lei de Espalhamento Inelástico
por Átomo de H, para a BC8s

A este grau de calcinaçSo ainda existem átomos de H, embora
na proporção (H/C) de 1:4 em uma estrutura polimérica que
aproxima-se da estrutura da grafite. As distancias de carbonos e
lamelas adjacentes na grafite sSo de 2,2 k e 3,35 Ã* respectivamente
[13], enquanto na BC8 as distâncias de carbonos adjacentes
correspondem a 1,39 A e as distancias de lamelas são menores,
resultando em ligações tridimensionais, mais rígidas, que não
permitem o deslizamento de lamelas, como na grafite [11].
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Figura 3.2.6. Resultados da Lei de Espalhaaento para a Amostra
BC8s, em função de 0, Comparados com o Modelo do Gás
Livre

Um modelo pode ser construído para o material, desde que
propriedades e parâmetros de simetria, como momentos de inércia da
molécula, distancias inter-atomicas, eixos de simetria, etc, sejam
definidos. Alguns destes podem ser determinados por análise dos
espectros de freqüências.
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Distribuições de Freqüência. As distribuições de freqüência

das amostras de baguelite BP, BC8 e BC8s foram determinadas a

partir dos espectros experimentais, considerando-se sõment*

espalhamento inelástico incoerente, com a troca de um fõnon

(aproximação "um-fõnon"), através do programa TVCOR [10] adaptado a

esta finalidade.

Da lei de espalhamento, equaç&o (2.1.1) resulta um espectro

de freqüências, também adimensional e normalizado, dado pelas

equações (2.1.15) e (2.1.16). Nesta forma de apresentação dos

dados, estSo eliminados as dependências do material em relação à

temperatura e is transferências de energia e quantidade de

movimento dos neutrons [11].

A distribuição de freqüência para a amostra BP é representada

na figura (3.2.7). Sua importância está no fato de serem bem

conhecidas as características desta amostra e, portanto, poder-se

definir os modos internos da molécula pela comparação com os modos

apresentados por moléculas conhecidas. O erro médio (obtido por

propagação) na região de interesse da distribuição foi de 15%. As

distribuições de freqüência para as amostras de baguelite BC8 e

BC8s, estão também representadas na figura (3.2.7). Os erros médios

destas distribuições nas regiões de interesse são, respectivamente,

15% e 10%.

Estas distribuições de freqüência podem ser divididas em três

regiões principais:

1) região de baixas transferências de energia, onde aparecem os

modos externos, devidos às rotações e translações da molécula;

2) região de médias transferências de energia, onde os modos

aparecem misturados, a curva de densidade espectral dos carbonos

confunde-se com a dos hidrogênios (protons);

3) região de altas transferências de energia, onde aparecem os

modos devidos as vibrações internas da molécula.
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A) Análise dos Modos de Freqüência Observados na Baquelite e

em Compostos Similares

Para analisar-se os modos de freqüência que apareces nas

amos£ãV-£P, BC8 e BC8s, deve-se considerar que o polímero, por ter

uma composição química complexa, possa ser separado em parcelas

mais simples.

O composto orgânico que representa aproximadamente a classe

de compostos de fenóis e parafinas é o benzeno. BRUGGER [29] mediu

a lei de espalhamento da parafina e do terfenil, e seus resultados

confirmam que há uma similaridade entre os membros desta classe de

compostos. Outros compostos úteis para comparações con a baquelite,

s&o o polietileno (CH ), a grafite (C) e a água (HO).

A escolha destes compostos, justifica-se pelo fato deles

fazerem parte da estrutura da Baquelite no estágio inicial

(polimerizada).

Assim, um H ligado no anel benzênico da baquelite, pode ser

representado por um dos H ligados ao benzeno. O H ligado no radical

C H , usado como ponte de ligaçáo das moléculas de baquelite, pode

ser representado por um dos H ligados ao polietileno. O H ligado no

radical OH, que por sua vez também está ligado ao anel benzênico da

baquelite, pode ser considerado como um dos H da molécula de H O .

Os átomos de carbono que fazem parte da estrutura dos anéis

benzênicos, podem ser tratados como se fossem os carbonos

estruturais do próprio benzeno ou da estrutura da grafite.

Os modos correspondentes a estes H e C ligados ao benzeno, ao

polietileno, & grafite e è água, foram gerados pelo uso do c6digo

GASKET [23] e sáo apresentados na tabela (3.2.1). As descrições

detalhadas destas moléculas sáo dadas por VOI [17].

A comparação entre os modos de freqüência observados nas

amostras BP, BC8 e BC8s, com os modos gerados pelo código GASKET
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para o benzeno, polietileno, grafite e água, pod* ser realizada

através da tabela (3.2.2). Pela análise desta tabela pode-se

afinar que. pelo menos 6 Bodos náo presentes na aaostra

Tabela 3.2.1. Modos de Freqüências Calculados pelo Código GASKET
Referentes a Átoaos de Carbono e Hidrogênio Ligados

aos C_H~, CH,f H*O e Grafite
0 0 d &

H CC.H^
B_ B H

Intens. Intens. «CeNO Intens.

0.3618
0,1634
0.1636
0.1487
O.1363
0.1165
O.O9418
0.O6196
0.O5452
O.O4213
0.01983

2.387
1,502
1.477
0.4105
O.4O79
O.2470
O.4389
O.O7962
O.O6436
0.05389
1.1142

O.38O
O.2O21
0.1833
0.1624
0.1426
0.1337
O.1O79
O.83O7
O.05O8
O.0O750

4.7O8
D.6O8
9.O38
24.26
20.76
10.53
12.71
7.O27
27.17

0.481

0.205

O.O714 O.1218

dk dk.

c CeVO

0.20082
0.1836
0.1227
0.07563
0.04830
0.12O
0.111
0.102
O.O77O
O.O56O
O.O2O

Intens.

7.19
12.73
29.91
21.60
14.53
5.40
7,51
5.53
5.80
7.36
3.25

C CGrafite)

* C»VO.

O.2O3
O.l 84
O.177
0.153
0.138

. Intens.

5.19
7,20
3.13
5.04
7.17
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BP (original), aparecem simultaneamente nos espectros da BC8 e da

BC8s .correspondentes às energias 0,200/0,0934/0,0450/0,409/0,0285/

0,409/0,0285/ e 0,0117eV, ficando confirmadas as mudanças de

fórmula, estrutura e dinâmica moleculares.

Os modos a 0,200 e 0,0934 eV aparecem em espectros de

infra-verroelho de hidrocarbonetos com anéis condensados, como

antraceno, 2-metilantraceno, fenantreno, 9,10-Dihidro-fenantreno,

pentafeno, hexafeno, heptafeno, criseno, piceno, perileno e outros

[28] (vide apêndice (B)).

A região de 0,05 a 0,20 eV, em todas as amostras, contém

modos similares aos movimentos de radicais CH em moléculas de

polietileno, porém aparece menos intensa nas amostras BC8 e BC8s.

Este fato indica a persistência destes grupos nestas amostras.

Estes modos aparecem como um continuo nesta região, mostrando uma

mistura que pode incluir também modos de carbono e hidrogênio

similares aos do benzeno.

Segundo ZEMLYANOV [30], modos em 0,00856, 0,00781, 0,00682 e

0,00546 eV aparecem em espectros de neutrons, esSo relacionados com

oscilações rotacionais da molécula de benzeno, ao redor dos eixos

planar e 6 vezes.

Os modos que identificam o carbono ligado & grafite podem

estar misturados na região de 0,0560 a 0,177 eV. Neste último

valor, o modo que aparece como um pico nas amostras de 800°C e nSo

aparece na polimerizada, indica um processo de grafitização, ou a

formação de polinúcleos. Outro pico que confirma a estrutura tipo

grafite ocorre próximo de 0,09 eV.

Os modos que ocorrem no intervalo de 0,07 a 0,10 eV pode-se

associar àqueles que aparecem nos espectros de infravermelho de

carvões e antracitas, o que também pode confirmar a hipótese da

estrutura condensada de anéis.
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Tabela 3.2.2. Modos de Freqüência Observados nas
Amostras BP, BC8 e BC8s.
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Oito modos aparecem na BP, que não apareces nas outras

amostras. Aos modos com energias 0,141 e 0,120 eV, pode-se associar

movimentos de H do polietileno. Aos modos restantes, 0,103/ 0,0311/

0,0223/ 0,0125/ 0,00690 e 0,00532 eV pode-se associar vibrações •

rotações do radical OH, por ser ele o mais fracamente ligado,

embora os modos 0,0311/ 0,0223 e 0,0125 eV também possam estar

associados a movimentos de C do polietileno. Segundo AMARAL [11],

no tert- butanol, modos devido ao estiramento do radical OH, podem

aparecer diminuídos em função do fator de população.

Não há evidencias de que os espectros das amostras BC8 e BC8s

tenham diferenças significativas, exceto em relação ao conteúdo de

umidade. Os modos em 0,0500/ 0,0178/ 0,00790 e 0,00436 eV, que

aparecem na amostra BC8, são relacionados com as translações e com

as rotações restritas da molécula da água impostas pelas vizinhas.

Os que aparecem nas energias 0,0700 e 0,0789 eV estão relacionados

com a média do seu espectro torsional. Os modos em 0,0134/ 0,0102 e

0,00407 eV s6 aparecem na BC8s. Devem ocorrer na BC8, sendo

provável que suas intensidades estejam reduzidas pelo fator de

multiespalhamento.

As medidas das amostras BC8 e BC8s confirmam a

reprodutibilidade dos dados e, pelo fato da BC8s ter menor

espessura (transmissão > 90%), o efeito de multiespalhamento foi

menor, resultando em picos mais intensos que os da BC8.

B) Modelo Molecular Provável para a BC8s

Um valor especulativo da constante rotacional (2B) da

espectroscopia convencional [31-32], pode ser obtido a partir do

espectro de freqüências. Para isto, tona-se a média entre as

distancias de picos na região das rotações moleculares [12], para

cuja definição deve-se inicialmente determinar as fronteiras onde

as translações e vibrações ocorrem. Supondo que estes tipos de

movimentos sejam independentes, BOUTIN [33] sugere uma aproximação.

No caso do gelo, una extrapolação da Gaussiana que descreve o pico

vibracional-rotacional , até o eixo das freqüências , determina a

33



fronteira entre as rotações e translaçoes.

O mesmo procedimento foi seguido com o espectro da baque li te
BC8s, sendo a fronteira entre as rotações e translaç&es definida
próxima de 15 meV (121 cm*1). A partir desta energia, foram
definidos dois espaçamentos de níveis rotacionais, (0,85*0,23) meV
e (l,7±0,2) meV.

O conhecimento da constante rotacional 2B,pode determinar o
momento de inércia da molécula em relação a um dado eixo de
simetria (I.), e do mesmo modo a distância entre este eixo e o
rotor (r ).

Para o benzeno a constante rotacional pode ser dada por

B

onde c é a velocidade da luz,

e a) para 2B * 0,85 meV * 6,9 cm*1, obteve-se
o

1^» 1,84 x IO**0 g cm2 e r0- 1,06 A;

b) para 2B » 1,7 meV « 14 cm*1, obteve-se
o

I2« 0,84 x 10**° g cm* e rft2- 0,74 A.

0 parâmetro rQ é a distância entre o centro de massa da
molécula e o rotor, dada por r • I / m, sendo m a massa reduzida
do sistema.

o
Considerando-se que a distância C-H no benzeno é 1,08 A, e

que os valores encontrados para as distâncias dos rotores a um dado
o

eixo foram 1,06 e 0,74 A, pode-se estabelecer um modelo para a
molécula envolvida nesses movimentos.
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Dentre os hidrocarbonetos, os compostos que possuem formas
próximas, que explicam o fenômeno, estSo o fenantreno e o hexafeno,
cujas geometrias se aproximam a um C. Na hipótese de existir um
rotor dentro deste C, o centro de massa do sistema fica em seu
interior , explicando os baixos valores encontrados para r .

4. CONCLUSÕES £ SUGESTÕES

Neste trabalho estudou-se a estrutura e a dinâmica
moleculares da baquelite em seus diversos graus de calcinação,
utilizando-se as técnicas da transmissão e do espalhamento de
neutrons.

O estudo da transmissão de neutrons, auxiliado por técnicas
como a análise elementar CHN e medidas de espectroscopia de
infravermelho, permitiu propor-se a provável estrutura da baquelite
calcinada.

A análise das seções de choque fornecidas pelas experiências,
aliada a dados existentes na literatura, possibilitou chegar a
resultados originais, pois as prováveis fórmulas moleculares,
decorrentes de tratamentos térmicos diferentes, foram determinadas
a partir dessas seções de choque para compostos, usando-se uma
aproximação desenvolvida neste trabalho.

A aproximação desenvolvida, aplicada a compostos conhecidos,
mostrou boa concordância dos valores das seções de choque estudadas
em relação a valores calculados utilizando-se dados da literatura,
com desvios de 5%.

Os valores das seções de choque e as fórmulas obtidas,
permitiram a determinação da estrutura provável de cada amostra
calcinada, com incerteza somente na identificação do carbono ao
qual está ligado o hidrogênio.



O estudo do espalhamento incoerente de neutrons, permitiu

determinar as seções de choque de espalhamento inelástico

duplamente diferenciais com um erro (por propagação) de 10% em

média para a região de energias abaixo de 0,2 eV., das quais foram

derivados os valores das leis de espalhamento. A comparação destas

com o modelo do gás livre ideal permitiu concluir-se que, nos

cálculos da Física de Reatores, a BC8s nSo pode ser simplesmente

comparada a uma estrutura carbônica.

Das seções de choque duplamente diferenciais foram ainda

obtidos os espectros de freqüência, com erro médio (por propagação)

de 15%. Um modelo para a BC8 pode ser construído, considerando-se

as informações derivadas destes espectros. Pelos resultados obtidos

para o momento inércia, sua estrutura pode ser similar aos

hidrocarbonetos fenantreno, hexafeno, heptafeno ou pentafeno, com

no máximo dois H por anel. Estes espectros de freqüência, em

conjunto com outros parâmetros ( funções peso, constantes de

material, etc), são úteis no cálculo de reatores para gerarem

valores de leis de espalhamento, com trocas de energia e de

quantidade de movimento não alcançadas pela experiência, bem como

cálculos de fluxos de neutrons a qualquer temperatura desejada.

Deve-se ressaltar ainda, que pastilhas de elementos

combustíveis podem ser fabricadas com a baguelite calcinada a

800 C, para serem utilizadas em reatores nucleares de pesquisa com

tubos de alumínio. A resina, no entanto, nSo se presta para

reatores com estrutura de zircalloy, pois a sua estrutura molecular

se modificaria antes do inicio da formação do oxido, a 1852°C. A

opção de tratar-se termicaioente a baguelite a 2000°C seria útil

neste caso, mas ré tecnicamente onerosa, embora o processo de

grafitização possa se completar.

Nos resultados de análise CHN referentes às amostras de BC6,

BC8 e BCtís foram encontrados 25% de resíduos desconhecidos.Os

resultados das análises por determinação de seções de choque •

espectros de freqüência permitiram concluir que neste percentual
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estão incluídos átomos de H e C, alguns já existentes nos espectros

da amostra original (BP) e outros nSo (que aparecem somente nos

espectros das amostras de BC8. Além destes modos observados nos

espectros de freqüência, verificou-se também um aumento das seções

de choque totais a baixas energias [7-15], que, ou está relacionado

com a persistência de um grupo CH , ou com três a quatro H em cada

conjunto de dois ou três anéis, na estrutura da molécula de BC8.

Informações mais detalhadas da dinâmica molecular destes

materiais podem ser obtidas, desde que se identique o tipo de

movimento associado a cada modo no espectro da BP, comparando-o com

aquele fornecido pela espectroscopia convencional. Sugere-se também

um estudo de espectros do polímero, hidrogenado e deuterado, com

procedimentos similares aos adotados por MACONKACHIE [34].

Medidas de espalhamento inelástico devem ser realizadas com

energias maiores de neutrons incidentes, para que os modos

observados dos H ainda existentes na estrutura sejam mais

intensamente excitados e, assim, os espectros de vibrações

intramoleculares possam ser determinados com maior precisão.

Medidas em outros ângulos e com outras energias incidentes

sSo também importantes, para que o estudo das leis de espalhamento

seja mais completo, permitindo a aplicação dos testes de

consistência, mencionados no capitulo 2.
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APÊNDICE &

TESTES DE CONSISTÊNCIA PARA AS LEIS DE ESPALHAMENTO

Para a apresentação de dados nas formas de S(a, fi) ou

S(Õ,hu), diversos testes de consistência devem ser introduzidos

[24]. Inicialmente, pontos referentes aos argumentos +0 e -p devem

cair sobre a mesma curva. Em seguida, dados referentes a um mesmo $

a diferentes energias iniciais e a diferentes ângulos, devem também

cair numa mesma curva.

Estes são os mais severos testes de consistência interna e

si

dw.

náo são evidentes guando os dados são apresentados na forma d a/díl

Um outro teste de consistência interna para cada

representação, éR os dados integrados sobre energias e ângulos

terem que ser iguais à seção de choque total. Igualmente, a

integral sobre todas as energias deve ajustar-se às distribuições

angulares. Assim, é desejável ter-se medidas separadas de seções de

choque totais e de distribuições angulares. Embora sejam

necessários, estes dois testes não são suficientes.

Um terceiro teste de consistência, está nas "condições dos

momentos", dadas por MESTNIK [10} e AMARAL [11]. Estas condições

devem ser satisfeitas e são una conseqüência matemática direta do

fato de S($,u) ser a transformada de Fourier da função

intermediária I(Q,t). Esta função,por sua vez, é a transformada

espacial das funções de correlação de espaço-tempo, G(r,t) [10-11).

Todavia as funções de correlação de espaço-tempo são as

transformadas duplas de Fourier da lei de espalhamento, tendo

significado físico bem definido [33].

Quando os dados experimentais não são suficientes para que os

testes de consistência sejam integralmente aplicados, uma

alternativa válida é tentar-se ajustar um modelo matemático. Este
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•odeio, no entanto, deve satisfazer à "relação de momentos • da lei
de espalhamento. Vm dos modelos mais utilizado para comparações de
valores da lei de espalhamento de Bateria is é o do gás livre ideal,
que satisfaz a aproximação de 1* ordem da relação dos momentos e é
dado por [23]

(Ana
(A.l)
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APÊNDICE £

Estruturas Moleculares de Alguns Hidrocarbonetos AroBâticos

Policieiicos

oi)

COD
(13) Anthrtnaa* (14)

(U) (19) Acc»ntlti)kM
( » ) Rutnctn (30) C H M C M

(17) TripbcDjrlcM (II)

(!•) CkrjMS» (30) K»pbttM«M 01) Trin»pktkyWoeê (33) BrpUpbtoc

(31) PltiftdtM (33) PictM

(33) PiryltM (34) Ptottpbnt (34)

(3») P«DUC*M* (36) TcbtpbnykM* (36) 0»»1«B«

Fonte: WEAST.R.C..Handbook QÍ Chemistry and Physics.The Chemical
Chemical Rubber Co., 51*f Edition, C-12,1970-1971.
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