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RESUMO

Os fluxo*'*" d* neutrons térmicos, epitérmicos e rápidos foram

determinados experimentalmente pelo método de ativação de folhas

na posiclo GI, próxima ao núcleo do reator IEA-R1. As reaçOes

utilizadas foram: »"*"7'Au»n,gama) l-r<»Au , para a medida dos fluxos

térmico • eettérmico e '''Al (n.alfa)a*Na , para a medida do fluxo

rápido. As atividades foram determinadas pelo método de

coincidências 4rj<PC)(i ~t .

ABSTRACT

The thermal, epithermal and fa«t neutron fluxes have been

determined experimentally by the activation f o i l method at

position 6 1 , located near the IEA-R1 reactor core. The reactions

used were 1<"Au(n,gama)'""Au , for thermal and epithermal

neutrons and " N a l n , « l f «>**Na , for fast neutrons. The

act iv i t i es were measured by the 4n<PC>f~r coincidence method.

<•> Not*: Por simplicidade, adotou-se neste trabalho a nomencla-

tura fluxo, em lugar das designações «ais rigorosas

dengidade d* fluxp ou taua de fluênei*.
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1 . INTRODUÇÃO

O conhecimen to do fluxo d* neutrons * d» importância

fundamental em qualquer experimento que venha a ser efetuado em

um reator de pesquisa, especialmente na produção de

radioisotopos, no estudo de danos de radiado ou em cálculos de

blindagens.

Para o caso do reator IEA-RI do IPEN, os neutrons

apresentam um espectro amplo de energias, desde milésimos de eV

ate varias milhões de eV. Os neutrons com energias abaixo de 0,6

eV tio chamados térmicos, aqueles entre 0,6 eV e 0,5 MeV,

rpitérmtcos, e os neutrons com energias «cima de 0,5 HeV,

rápidos.

Um dos métodos mais importantes na determinação do fluxo

de neutrons é o método de ativação de folhas. Neste método, uma

reaçSo nuclear induzida pelos neutrons produz um núcleo final que

é radioativo. A atividade obtida estA diretamente relacionada coa

o fluxo de neutrons no qual a amostra foi irradiada.

No presente trabalho, os fluxos de neutrons térmico e

epitérmico foram determinados pelo método da diferença de cádmio

C73, por meio da reaclo **7Au(n,gama>**-Au. 0 fluxo de neutrons

rápidos foi determinado pela reaclo de limiar "Al <n,alfa>a*Na.

As atividades dos radionuclfdeos ***Au e a*Na foram

determinadas pelo método de coincidências 4K <PC>* -t C9], que é

um dos mais exatos, podendo atingir erros inferiores a O,IX.

2. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

2.1 Irrmdimçêo das amostras

Para a medida dos fluxos térmico e epitérmico foram
uti l izadas folhas de l iga ouro-alumlnio, contendo 0.13% d» ouro.
As folhas possuíam massa da ordem de 1 mg e èrm* em torno de
3 mm*. A espessura efet iva de ouro resultante é de
aproximadamente 40 ug/c«a . A f i a de separar a contribuição na
a t i v a d o ocasionada pelos neutrons epitérmicos, as folha» foraa
irradiadas formando um par, ficando uma delas no inter ior de uma
cápsula de cádmlo com 1 KM d i espessura da pared*. A depressão no
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fluxo térmico devida a presença do cidmio foi «vitad*,

mantendo-se as «olhas de ouro a U M distância d» 4 cm entre s i .

Para « »»mda do fluxo de neutrons rápidos, utilizou—se

uma -folha de ai uai ni o COM 8 mm de diâmetro e massa da or de» de

40 mg. Psra evitar a contribuição ocasionada pela ativação por

neutrons térmicos das impurezas presentes <4 0,004 X de tin, Fe e

Cu), esta amostra também foi encapsulada em cadmio.

As amostras foram irradiadas durante 2O min n*. posição

61, localizada próxima ao núcleo do reator IEA-R1, conforme

indica a figura 1.

2.2 DetcrmtnacSn. das atividades

As atividades dos radionucl ldeos >>v"Au • z*Ne. foram

determinadas de modo absoluto no sistema d* coincidências

4n(PC)p-r , instalado no Laboratório d* Metrologia Nuclear do

IPEN-CNEN/SP. Este sistema ut i l iza um detector proporcional a gas

fluente em geometria 4( , acoplado a dois cintiladores de Nal(Tl)

de 3"x 3" 191. O diagrama da parte eletrônica e apresentado na

figura 2.

Este tipo de sistema de medidas permit* a determinacfto

da atividade da amostra, sem necessidade do conhecimento das

eficiencias dos detectores. 0 valor da atividade específica ê

dado pela seguinte relacSo:

1
U>

onde:

Ao * a atividade especifica da amostra (Bq/g)

f

beta. gama e coincidência, corrigidas para

contagem de fundo, tempo morto, tempo de

resolução C33 e decaimento da amostraf

Ka it a correção para o esquema de desintegrado e

m é a massa da amostra <g).
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A meia-vida «doted* par» o y"mbu fo i de

(2,695 t 0,002) d £23 • para o a*Na «oi de

(14,960 t 0,006) h C23.

3. CALCULO DOS FLUXOS DE NEUTRONS

" . l feriu co

Para a determinação do «luxo d» neutrons érmico», foi

suposta uma distr ibuição de energias do t ipo Maxwelliana a uma

temperatura de neutron dw 32 °C.

Para o t ipo de folha de ativação u t i l i zada no presente

experimento, as equações para o f luxo de neutrons térmico»

descritas na referencia rs} simplificam-se na seguinte equação:

F N T cr«,ilic T a d - • - * * i )
Í 4 T

onde:

A. e A. correspondem As atividades das folhas sem e com

revestimento de cadmio (em Bq/g), no instante do f inal da

irradiação.

F • Q.H é o fator que inclue as correções para

auto-blindagem (0) C4O • depressão de fluxo (H) C41.

0^ è • seccMo de choque de absorção para a velocidade de neutron

de 2200 m/s, (98,8 ± 0,3) b C113.

T é a temperatura efetiva do neutron no meio moderador.

NT é o número de átomos/grama da folha de ativação.

3.2 £pi térmico

Na regi So epi térmica, a distribu *'o de energia dos

neutrons adotada foi l/E . 0 fluxo de neutrons ep»térmico ê dado

pela expressão C83:

As m(Ea/E,)

<tmmi • <!3>

NT Q . . t I <X - e - » * l )
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onde:

A. é a atividade da folha de ouro recoberta com cadmio

(em Bq/g), no instante do final da irradiação.

Ei e E? s&o respectivamente» «a energia no corte de cadmio

(0,6 eV) e na região rápida <1 MeV>.

B«Ri é o fator de auto-blindagem para a regi So epitérmica 111.

l é a integral de ressonância, igual a (1558 t 60) b, para

a reação •1"';'Au(n,ge«a) lI"»Au C53.

3.3 Rápido

Na regilq de neutrons rápidos foi suposta uma

distribuição de Watt, correspondendo ao espectro de energia dos

neutrons prontos emitidos no processo de fissfto. A expressão para

o fluxo de neutrons rápidos é dada por:

(4)

NT

onde:

A. é a atividade da folha de alumínio recoberta com cádmio

(em Bq/g), no instante do final da irradiação.

<Q- > é a secçao de choque média no espectro de Watt igual a

(0.681 t 0.012) b C103 para a reação a'Al(n,alfa)a*Na.

4. RESULTADOS E CONCLUSÕES

A tabela 1 mostra os resultados obtidos para as

atividades especificas do *'"Au e **Na no instante do final da

irradiação, juntamente com os fluxos de neutrons térmico,

epitérmico e rápido.
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Tabela 1 Resultados obtidos para as atividades específicas e

para os fluxos d» neutrons térmicos, «pitérmico* e rápidos.

Faixa de Radionuclídeo Atividade Fluxo

Energia d» Especifica xlOl=

Neutron <MBq/Q) (n.cm-as-*>

Térmico •Au (17,76 ± 0,42) (10,73 ± 0,37)

Epitérmico »*»Au (Cd) (4,659 t 0,066) (3,09 ± 0,14)

Rápido a'*Na (0,1626 ± 0,0013) (2,07 ± 0,05)

A incerteza nas atividades específicas do 1*"Au é

causada predominantemente pelo erro na determinação das massas

das folhas ( 15 ug>, enquanto que para o a*Na , esta incerteza é

dada predominantemente pelo erro estatístico nas contagens.

A incerteza nos fluxos de neutrons térmico e

•pitérmico é dada predominantemente pelo erro nas atividades

específicas (1,6 a 2,3%) e pelo erro no tempo de irradiação

(1,5%). Para o caso dos neutrons rápidos, a incerteza no fluxo é

dada predominantemente pelo erro no tempo de irradiaçfto.

Os erros totais obtido* nestas medidas suo

satisfatórios para a maioria dos usuários do reator, interessados

nos valores de fluxo térmico, «pitérmico e rápido. Entretanto,

novas medidas podem ter seus erros reduzidos, aumentando-se as

massas das folhas de ativaclo, para o caso da liga ouro-alumínic,

e aumentando-se o tempo de irradiado, tanto no caso da liga como

para a amostra de alumínio puro.
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