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Neutron r e a c t i o n cros s s e c t i o n s were determinated by

transmiss ion and s c a t t e r i n g measurements»to s tudy 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 were then correlated

with data obtained with infra-red spectroscopy, elemental

analysis and other techniques to get the probable molecular

formulae of bak elite.

Double differential scattering cross sections,

Scattering law values and frequency distributions were

determinated with IS % 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 bakellie at ÕOO°C.
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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 ar orna ti cos policiclicos para a baquelite

calcinada a 800°C.



Pour êtudier les slruture et dynanlque de baquelites

calcines, sections efficaces ont étés obtenues par des

mesures de transmission et de diffusion de neutrons.

Les mesures de transmission, en utilisant une

approximation pour les composes moleculaires. ont fournis

des sections .efficaces totales avec une deviation de 5 % ,

relative aux donneês de la litter ature. Des formules

•oleculaires probables ont été estimees par des correlations

de mesures de sections efficaces avec les données obtenues

par la spectroscopie infrarouge, 1'analyse el ementai re et

d'autres techniques.

Les sections efflcaces doublement different!elles.

les valeurs de la loi de diffusion et les distributions

de frequences, ont été deter mi nees par 1'etude de la

dynamique des échantilions de baquelite,avec la deviation de

15 */í en moyenne.

Les resultats tires des spectres de frequences et

des autres techniques utilisees, ont permis la proposition

d'un modele estructurel de la baquelite calclnée.
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CAPÍTULO L

I. INTRODUÇÃO

1.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O conhecimento de dados nucleares.como seções de

choque para neutrons, e de propriedades, como estrutura e

dinâmica da matéria, é de interesse para o desenvolvimento

de diversas áreas cientificas [11.

Na Medicina. estes dados e propriedades sio

utilizados para o desenvolvimento de novas técnicas e

para a realização de diagnósticos; na Biologia, para a

determinação da morfologia e da estrutura de sistemas

biológicos; na proteção radiológica. para o desenvolvimento

da dosimetria e de radioterapia; na farmacopéia. para

o controle de processos de fabricação e qualidade de drogas.

Em ciências exatas, uma grande aplicação e na área de

reatores nucleares. onde estes dados vêm sendo exigidos

em maior quantidade, qualidade e exatidão, por serem

necessários e- importantes nos cálculos de reatividade e

economia do combustível.

No cálculo de reatores à fissão, estes dados e

propriedades formam a base para a compreensão de muitos

processos, especialmente na moderação e na lennalizaçáo de

neutrons. Entretanto, é na região de termalização 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 são os parâmetros que apresentam maiores

dificuldades em serem obtidos» não havendo ainda dados

experimentais em quantidade satisfatória, para a solução

de problemas de termallzação. embora tenha-se conseguido

grande progresso com o desenvolvimento de novas técnicas de

deteçlo * de produção de fontes intensas d» neutrons.



Denvre as fontes de neutrons mais intensas da

atualidade, está o Reator de Alto Fluxo CHFR3 do Instituto

Laue-Ljuuje vi n CILL3. em Grenoble-França. com um fluxo de

1,3 :< 10 n/cm s , que contem raais de 20 canais de

irradiação projetados para ter feixes intensos e

contínuos de neutrons, destinados principalmente para

pesquisas de espalhri.itento de neutrons.

O espalhamento de neutrons lentos CENL3 é uma das

técnicíts indicadas para se obter parâmetros de materiais

selecionados para o uso em reatores.

Dentre estes materiais está a grafite, que pode ser

encontrada nas forma natural e sintética. A natural pode

ser compactada sem agiomerantes e atingir densidades 'de até

2,2 g/cm , mas contém resíduos indesejáveis como o boro.

cuja seção 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 1ameias. Isto é atribuído-ao fato das moléculas

formaram uma estrutura tipo lamina, na direção perpendicular

a direção de aplicação da pressão durante o processo de

compactação E 21. Este problema pode ser resolvido us ando-se

uma resina como agiomerante.

Ko desenvolvimento de pastilhas usadas em elementos

combustíveis de reatores, algumas resinas fenòlicas têm sido

empregadas como agi omer ante,"como n» reator TREAT C Transient

Reactor Test Facility ) [2)» construído pelo Argonne

National Laboratory especialmente para gerar um campo

transi ente de fluxo térmico de curta duração, produzindo um

fluxo integrado superior a 10* n/cm . Com este fluxo,

ele permite estudos de fusão sobre modelos de elementos

combustíveis de reatores rápidos e térmicos, possibilitando

resultados aplicáveis em cálculos de acidentes • sendo

uma versátil fonte de irradiação translente (33. Para



obter-se um transiente máximo e assim fundir-se

elementos- combustíveis metálicos com a mais alta margem

de segurança, exige-se um núcleo não metálico funcionando a

uma baixa carga de combustível, em geral sendo um

composto de urânio altamente enriquecido Ctal como carbeto

ou oxido) disperso em uma matriz de grafite.

Além de sua função de moderador, a grafite tem

dois propósitos. Primeiro , ela atua como um grande

sumidouro de calor , absorvendo a energia gerada nas

micro-partícuias de oxido de urânio mais rapidamente do que

um sistema convencional poderia transportá-la. Segundo,

sob aquecimento , a grafite aumenta a energia dos neutrons

térmicos e portanto sua probabilidade de fuga , gerando

assim um maior coeficiente de temperatura negativo .

Para obter-se pastilhas de alta densidade de urânio

em grafite, a serem utilizadas em varetas de elemento

combustível, um aglomerante de resina fenólica termorrígida

pode ser preparado numa mistura com pó de grafite. O uso

desta resina e- do pó de grafite sintética minimiza

distorções è mudanças de volume durante o cozimento. Produz

também um material com propriedades semelhantes às da

grafite , mesmo sem passar por uma grafitização a £000 -

2500 C , um processo que pode produzir volatização

indesejável do carbeto de urânio resultante.

v As etapas de fabricação de uma pastilha deste tipo de

combustível são:

a) mistura de pó de grafite com a resina e urânio;

b> moldagem ou extrusão Í. alta pressão;

c) aquecimento a baixa temperatura para polí<neriz£.r a resina;

d) cozimento a temperaturas acima de 1400 C .



1 . 2 . ESTADO ATUAL DOS ESTUDOS SOBRE O EMPREGO DE RESINAS

FENÓLICAS EM COMBUSTÍVEIS DE REATORES

No I n s t i t u t o de Engenharia Nuclear CIEN.D da Comissão

Nacional de Energia Nuclear , CNEN-Rio de J a n e i r o , foram

realizadas diversas experiências visando-se desenvolver

pastilhas compostas de U O , pó de grafite e resinas
9 O

fenólieas. Após um longo estudo sobre os aglomerantes,

concluiu-se que a baquelite era a melhor resina para manter

& pastilha com boa resistência fisica a diferentes

temperaturas 143.

Uma série de experiências e cálculos teóricos [53

foram realizados para desenvolver estas pastilhas.

Inicialmente, procurou-se controlar a seção de choque

total para neutrons em amostras de baquelite a diversos

graus de cal ei nação [61. À medida que estes trabalhos

foram desenvolvendo-se , novas pastilhas de combustivel

foram experimentadas. Um compromisso entre o grau de

cal ei nação e a inclinação da curva de s.?çáo de choque

total para neutrons foi observado, sendo explicado isto

pela persistência de átomos de hidrogênio nas pastilhas de

baquelite.

O controle co 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 .-. da grafite

e, embora isto não seja um problema grave para o uso do

polímero em reatores, a razão atômica CH/O deve ser

controlada e minimizada. Para avaliar esta razão,

utilizou-s* a técnica de análise elementar de CHN que, em

complemento às medidas de seções de choque, indicou a

necessidade da fabricação d<? pastilhas em novas condições de

tratamento térmico .



Medidas d© espectroscopia infra-vermelho foram

também afetuadas, mas com o aumento da temperatura de

caleinação e conseqüente aumento da razão carbono-hidrogênio

nas pastilhas, o uso da técnica mostrou espectros contínuos

para tratamento térmico acima de 60O 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.

Outras técnicas, como a ressonância magnética nuclear

CRMN3, espectroscopia Raman, espectroscopia de raios-x e

espectrometria de massa, foram também usadas sem bons

resultados.

Alguns trabalhos sobre ar.álises de coques, como a

espectroscopia de infra-vermelho na regiào de 6O0-10O0 cm

Í7), podem ser úteis para obter-se algumas informações

qualitativas por comparações de espectros, embora com

resultados bastante restritos.

Outras informações qualitativas podem ser obtidas por

análises de diagramas, associados às determinações de razões

hVC da análise elementar CHN , mais especificamente com ou

diagramas atribuídos a Krevelen [83. Este é um modo

alternativo para determinar-se indiretamente a estrutura da

baquelite calcinada, a partir de resultados quantitativos de

^composição de amostras, interpretando-se diagramas de razões

atômicas de O/C, usados na análise de querogên»os

Cprodutos finais da decomposição do Xisto}.

As pastilhas de combustível foram fabricadas com

controle paralelo sobre suas características, através das

técnicas de medidas disponíveis. Ao final de uma série

grande de experiências, ficou definido o melhor procedimento

para a fabricação de pastilhas, de combustível ' e as

pastilhas selecionadas foram introduzidas em tubos de



Zi real Icy e de alumínio, selados e <»nv.;ados para tostes de

Irradiação no reator I EA - RI do Instituto de Pesquisas

Energéticas e Nucleares.IPEN.da CNEN - Sào Paulo.

As pastilhas do combustível fabricadas no IEM tem 2O?-£

de baquelite na sua composição original mas , após a

cal ei nação a 800 C, este teor reduz-se para 5 '< .

As pastilhas de baquelite para a presente pesquisa,

visando-se uma análise mais rigorosa, foram fabricadas pelo

mesrao procedimento utilizado para as pastilhas de

combustivel.

Análises efetuadas em amostras polimerizadas de

baquelite, utilizando a técnica de espectroscopia de

raios x associada à microscopia eletrônica, mostraram traços

de zinco, fósforo Cou enxofrei, argônio, nitrogênio, cálcio

e s i l i e i o. Desses elementos, o único que apresenta seção de

choque total alta é o nitrogênio. Em virtude disto, foi

efetuada uma análise isolada de nitrogênio, resultando um

teor de 4,'i em amostras polimerlzadas. Pela alta

volatilidade deste elemento, seu conteúdo é reduzido a menos

de 1% em amostras calcinadas.

A máxima liberação de gases de amostras de resina [9]

dá-se no tratamento térmico em torno de 150 C ,mas a 800 C

Mnda persiste uma liberação da ordem de um terço da máxima.

Os gases coletados durante uma caleinaçáo a 800 C são em

geral CO, C1U, CH : CH , H , N , H OCvaporD e o', além

do gás inerte utilizado no forno Cargônio ou nitrogênio!».

A salda dessas gases durante a calei nação ó

importante para que não se altere a transferência de calor

no combustível e não haja reação dos mesmos com as paredes

do revestimento , caso eles venham a ser liberados num

aquecimento acidental do combustível, ou sejam liberados

durante uma operação normal de um reator que funcione em



regime de t rans i en te s . Por e s s e s motivos, é necessár ia a

remoção desses gases antes que as varetas de combustível

sejam se ladas .

Como as amostras u t i l i z a d a s na confecção de p a s t i l h a s

de t e s t e s são fabricadas com r e s i n a na forma s ó l i d a ,

torna-se necessár io um estudo mais detalhado, considerando-

s e a origem do polímero a part ir da reação com os monômeros.

1.3 DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS DA BAQUELITE

A baquel i te , na forma de polímero, tem sua es trutura

molecular conforme a f igura Cl. ID t lO).

Figura 1.1 Estrutura Molecular da Baquel i te na Forma
Poli meri zada

A res ina na forma or ig ina l , é obt ida a part ir da

reação dos monômeros fenol e formaldei do, com as adições

do ativador hexametilenotetramina CHMT> e do e s t a b i l i z a d o r

carbonato de c á l c i o Cvide apêndice CA32>. Sob ação de calor e

pressão , o composto transforma-se num p l á s t i c o termofixo,

duro, de boas qualidades mecânicas e e x c e l e n t e s propriedades

d i e l é t r i c a s . Sua unidade r e p e t i t i v a é c o n s t i t u í d a por um

anel benzênico, d o i s rad ica i s met i leno C-CH ) , um radical
2

hldroxila C-OH3 e dois átomos de H.

Com um tratamento térmico adequado 1111, 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 C 160°C >, informações qualitativas da

Alteração da estrutura molecular podem ser observadas pela
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A de ab-sorçíío de infravermelho. O infravermelho

só õ ativo enquanto perduram movimentos assimétricos, tanto

doa modos externos como dos modos internos da molécula nos

graus de calei nação iniciais.

Com auxilio dos dados de infravermelho (121,

informações quantitativas podem ser obtidas por

espectrometriA de neutrons, determinando-se seçôôs de choque

totais e seções de choque de espalhamento.

A graus de caleinação mais elevados Cacima de

300°O, a análise por técnicas espectroscópicas normalmente

utilizadas para determinação de estrutura e dinâmica

moleculares de resinas fenólicas. fica mais difícil, ou atè

mesmo i nspossi vel.

Outras técnicas como:

a!) espectroscopia de espalhamento de infravermelho ;

bO ressonância magnética nuclear CRMND no Ângulo mágico,

adequada para sólidos ;

c5 análises por micro-ondas e ultra-som ;

d} e algumas técnicas de medidas de propriedades

termodinâmicas e de medidas de constantes dielétricas,

também podem fornecer informações, mas nenhuma delas

consegue fornecer informações suficientes, para compreender -

se as propriedades da baquelite calcinada.

A técnica de espalhamento de neutrons lentos CEWLD

113] fornece informações tanto sobre a estrutura, como

também sobre a dinâmica dos átomos ou grupos do átomos que

compo&m a molécula,sendo uma técnica complementar as demais.

A análise dos dados assim obtidos pode ser facilitada se um

conhecimento razoável da estrutura do material for obtido

por meio das outras técnicas. Para este tipo de análise, em

geral sáo necessárias amos tr.as de volumes razoáveis»

enquanto outras técnicas necessitam de pequenas quantidades.

As técnicas que utilizam radiação eletromagnética permitem a



determinação de trocas com o sistema atômico, ou de

energia C região de microondas até luz visível 3 ou de

quantidade de movimento Craios xD. A técnica do ENL permite

observar, simultaneamente tanto trocas de energia quanto

de quantidade de movimento do neutron com o sistema [143.

Diferentes arranjos experimentais podem ser

utilizados conforme o tipo de experiência a ser efetuada por

ENL. Medidas de espalhamento coerente, que fornecem relações

de dispersão . ou seja , espectros de WCQ3, bem conto

estudos da dinâmica de redes cristalinas .podem ser

efetuados pelo uso da espectrometria com cristal de três

eixos C15J. Este tipo de equipamento, geralmente exige

fluxos de neutrons relativamente altos, que atualmente

somente são conseguidos com reatores de grande porte ou er

aceleradores de elétrons com fontes de espalação de

neutrons, que são atualmente as fontes de neutrons mais

econômicas [161.

O espalhamento incoerente de neutrons lentos

dispensa tanto as "regras de seleção"* usadas na produção e

aniqullaçáo de fónons no ENL coerente, como as que

envolvem mudanças de momento de dipolo Cespectroscopia de

infravermelho} e de polaridade Cespectroscopia Raman). Ele é

usado especificamente para o estudo de sólidos amorfos

ou líquidos, cobrindo um extenso intervalo de freqüências de

vibração e englobando não somente fónons acústicos e óticos,

'mas também modos intra-moleculares Cl7-18). Medidas deste

tipo são efetuadas utilizando-se a técnica de tempo de vôo

de neutrons, associada à transmissão dos mesmos por um

material usado como filtro.

Os resultados obtidos com este arranjo constituem-se

principalmente, de informações simultâneas sobre trocas de

quantidade de movimento e de energia entre o néutron

incidente e o sistema espaihador. Estes dados ,' quando

apresentados de forma adequada, permitem decidir sobre a
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dinâmica do sistema eepalhador e definir propriedades

como a lei de espal harm*nto e o espectro de freqüências,

funções importantes para o cálculo de reatores [19J.

No IPEN, existe um espectrometro de tempo de vôo.

Instalado no canal de irradiação n. 3 do reator IEA - RI

1202, destinado a estudos de materiais pela técnica de

espalhamento inelastico de neutrons. Diversos trabalhos

foram realizados desde a sua construção com compostos

hidrogenados [13-21-22-233 e ligas metálicas C243.

1.4 OBJETIVOS DO TRABALHO

Este trabalho teve por objetivo estudar as

propriedades da resina fenóllca 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

condutlvidade térmica da baquelite calcinada, entretanto

existem algumas informações sobre a pastilha de combustível

contendo a resina [9-251. As medidas efetuadas com pastilhas

de combustível, mostram uma melhora na condução de calor

quando a baquelite é incluída como agiomerante, 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.
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J

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 pastl 1 ha de combusti vel. 1 nd ul ndo

baquelite em sua configuração e tratada térmicamonte até

8OO C, o processo de grafitizaç&o nao 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 e dados obtidos pela espectroscopia de

infravermelho, pela análise elementar química e outras

técnicas (861.

A dinâmica molecular da baquelite pode ser estudada

realizando-se medidas experimentais no arranjo de

tempo-de-võo e f i l tro de berilio do IPEN, pela determinação

da lei de espalhamento para este material, também chamada

de "Kernel" de espalhamento, função utilizada nos códigos

para gerar-se seções de choque por modelos teóricos e

calcular-se fluxos de neutrons.

Os dados utilizados nos códigos de Fisica de Reatores

'para os cálculos neutrônicos do combustível, consideram a

baquelite como composta somente de átomos de carbono [271.

Esta aproximação pode resultar em um erro considerável

no valor da reativldade 1283.

Considerando-se que a maior fonte de erro nos

cálculos de reatores deve-se ás incertezas nos dados

nucleares utilizados, restando aos métodos de cálculo uma

fr ação menor , embora considerável I2ÔJ , o conhecimento de

valores mais precisos dos dados é fundamental para o êxito
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dessem, cálculos.

Finalmente através de uma análise aprofundada de

dados obtidos através de experiências e da. literatura,

pretende-se definir um modelo molecular mais provável para a

baquelite

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO

capitulo dá-se descrições sobre, as aplicações

de dados nucleares nas diversas áreas cientificas e, o

emprego de resinas fenólicas em elementos combustíveis de

reatores. Apresenta-se também estudos sobre os processos de

fabricação, composições químicas,liberação de gases e, a

limitação das técnicas convencionais na análise da baquelite

calcinada. São apresentados ainda os objetivos e as

possíveis aplicações do trabalho.

No capítulo II, são apresentados os métodos

utilizados para determinação de seções de choque de átomos e

moléculas, um estudo sobre a teoria do espalhamento de

neutrons lentos pela matéria e modelos teóricos que

descrevam a lei de espalhamento e o espectro de freqüências.

No capítulo III, são apresentados as características

básicas dos arranjos e procedimentos experimentais para

obtenção de dados, bem como detalhes sobre as amostras e

^-portadores de amostras para medidas.

fio capitulo IV, descreve-se as medidas realizadas com

os arranjos experimentais, o tratamento de dados para a

obtenção dos parâmetros e funções desejados, os resultados

dos estudos de correlação entre este trabalho de medidas

com neutrons e dados obtidos da espectropia de

infravermelho , análise química elementar CHN e outras

técnicas. Paralelamente, discute-se os resultados obtidos,

comparando-os com dados existentes na literatura. A validade
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dos resultados é verificada pela comparação das seções de

choque e le is de espalhamento derivadas das medidas

experimentais, com aquelas calculadas pelos dados da

literatura e modelos teóricos.

No capitulo V, procede-se uma interpretação dos

resultados experimentais chegando-se a conclusão sobre a

estrutura molecular que pode-se associar ao material

estudado» ressaltando-se a contribuição do trabalho para a

área nuclear^ suas limitações, perspectivas e sugestões para

pesquisas futuras.
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CAPITIH,O II

II. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

II.I O MÉTODO DA TRANSMISSÃO DE NEUTRONS NA DETERMINAÇÃO DE

SEÇÕES DE CHOQUE TOTAIS

O método da transmissão em medidas de absorção [30]

consiste em deter minar-se as intensidades inicial CI_} «*

transmitida CIZ> de um feixe de neutrons, incidente sobre uma

amostra. Obtém-se a transmissão pela seguinte relação

X 0 ~

onde I_ e I são respectivamente as contribuições de
tSÇJ OtSÇJ

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

A seção de choque total pode então ser dada por

ln -TOS5- XI-8

onde 17 é o número de átomos por barn da amostra,

D - * V > * - 1 0 " 0 4 II .3

onde N é o número de Avogadro,

p é a densidade da amostra,

x é a espessura da amostra,

A é a massa atômica.

O erro na seção de choque total CAcO pode ser

obtido aplicando-se a teoria da propagação de erros.
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com A I o = f f l o l • f A I o - J 2 l 1 ^ I I . 5

Os erros AIo. AIo_ , AI e AI_ sSo estatíst icos, do
eg sg

tipo Poissoniano, considerados simplesmente como a raiz

quadrada do respectivo valor. O erro em 7) é função da

espessura da amostra e da ordem de 0,3 54 , podendo ser

conslderado despr ezi vel.

II.1.1 Seções de Choque para Compostos Moleculares

Para uma mistura de duas espécies nucleares X e Y
3

contendo N e N atomos/cm de c&da tipo, sendo a & cr asx y x y
seções de choque dos dois núcleos. as probabilidades
parciais e total , por unidade de caminho, de um nêutron
interagir com os núcleos sao

- Ny °y

Nx<rx+ Nyay II .7

Se os núcleos estão em átomos ligados a uma
molécula, pode-se definir uma seção de choque equivalente
para a molécula. Dividindo-se a seção de choque da mistura
pelo número de moléculas por unidade de volume, obtém-se

para o composto de fórmula molecular X Y a seção de
m n

choque

na + na II. 8
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As equações ClI.7) e Cl I. 03 baseiam-se na hipótese

dos núcleos X e Y atuarem independentemente um do outro

quando interagem com neutrons. Estas equações somente são

válidas para o caso da energia CE} do nèutron incidente ser

alta, comparada a energia de ligação química CBRÜ. Neste

CASO, a molécula e geralmente quebrada quando o neutron é

espalhado por um dos átomos, e o fato dcs átomos Cou

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 neutron CED é comparável ou menor

do que a energia de ligação química CBnO de um átomo, a

seção de choque da molécula não é igual á seção de choque

dos núcleos livres.

À temperatura do zero absoluto, quando E/Bm tende a

zero, a seção de choque para núcleo l ivre C&p rei aciona-se

com a seção de choque de núcleo ligado Ce.) pela expressão

ov II.O1J
Para temperaturas acima do zer; absoluto, o

espalhamento de neutrons de baixa energia é influenciado

pelo movimento térmico dos átomos e a see5^ de choque de

espalhamento tem comportamento Cl/v3, aumentando sem limite

quando CE} tende a rero [31].

Pelo fato da molécula ser um sistema dinâmico

complexo, ao colidir com a mesma o neutron excita um ou mais

de seus modos der vibração, fazendo-a rodar ou balançar e, em

alguns casos, até transladar. Estes movimentos podem ser

impedidos pela presença de moléculas vizinhas ,em virtude

das várias forças inter moleculares existentes. A seção de

choque de espal hamento d&pende portanto do acoplamento da

molécula ao meio que A circunda, bem como ia estrutura da

própria molécula.
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Aproximação para a Seção de Choque Total de Compostos

Uma boa aproximação para estimar-se a seção de

choque de um composto molecular complexo, a ba. xas energias,

ou quando as ligações químicas são importantes, é separá-lo

em grupos.

A baixas energias de neutrons ,o espalhamento é

muito acentuado para compostos contendo átomos de

hidrogênio. Com boa aproximação, os compostos hidrcjenados

podem ser divididos em grupos.para que seja determinada a

seção 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, são obtidas a partir da molécula de

H_ [32], e a seção de choque de um átomo apenas, mostra um

comportamento Cl/vD a baixas energias de neutrons [333.

Quando tomos dois ou mais átomos de H conectados a

grupos Cp.ex. do tipo CHg,CH-.etc,D 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 [SI] e a do grupo

CHg por medidas do metanol. CHgOH C32].

A seção de choque total de um composto de fórmula

molecular bem conhecida, como a lucite, a baquelite, a

parafina, onde aparecem muitos grupos contendo H, pode

ser separada em ._ upos e calculada com boa precisão [63

usando-se dados disponíveis na literatura .
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O cálculo da seção de choque total do benzeno com

est3 aproximação, a partir de valores. conhecidos da

literatura, pode ser efetuado utilizando-se a seção de

choque do radica] CH , desconsiderando-se a sua ligação ao

polietileno. Assim, o benzeno pode ser dividido em seis

grupos C-H, podendo a seção de choque total de cada. grupo

ser estimada, como

11.10
C H Z 2 C

e a seção * de choque total da molécula do benzeno, ser

considerada como sendo seis vezes a o
CH

II. 2 ESPALHAMENTO DE NEUTRONS POR UM SISTEMA ATÔMICO

0 espalhamento de neutrons por um núcleo é

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 [14] Cvide apêndice B 3.

Quando tem-se um sistema de átomos quimicamente

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

•sdessa energia cinética.

Um nèutron incidente com vetor de onda £ passa a

ter um vetor de onda £ após o espalhamento, onde k = 2n/\,

sendo X o seu comprimento de onda.

Neste processo há trocas de quantidade de movimento

e de energia hü> , definidas como
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^ 2 P
h C i c Q - E D e h w = - C k ^ - Ic D I I . 1 1

Segundo Van Hove [343, a forma de representar-se a

seção de choque de espalhamento duplamente diferenciada, é

k .wi 1

onde S CQ,u3 e S.CQ, ÒD são as l e i s de espalhamentos d
incoerente e coerente, respectivamente. A forma de

apresentação, desta equação é importante por definir SCQ.GÒ,

o termo que contém as características dinâmicas do sistema

espalhador, denominado "lei de espalhamento"[1-43. Os outros

termos muitipiicativos trazem informações características da

partícula e do potencial espalhador.

A contribuição do termo SCQ.wD é proporcional à

seção de choque coerente, sendo nula para materiais

espalhadores completamente incoerentes.

II.2.1 Formas e Representações da Lei de Espalhamento

A lei de espalhamento pode ser apresentada de

formas variadas e, com isto, mostrar efeitos diferentes como

resultado da interação do neutron com o material espalhador.

sSáo eles os efeitos de coerência, de difração, de trocas de

energia, etc, os quais são enfatizados de acordo com as

variáveis envolvidas. Algumas formas que representam a lei

de espalhamento possuem maior ou menor número de variáveis,

resultando em vantagens ou desvantagens sob diferentes

aspectos.

Entre as formas mais conhecidas de apresentar-se

dados de l e i s de espalhamento, estão :
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a) SCct.f-D contra a, com (] fixo: distingue efeitos de

difração e coerência no espal h.iruento; •

bi SCa.f?} contra ft, com a fixo: distingue efeitos de

trocas de energia;

c> SCcx./í) contra Q ou contra Q : distingue efeitos d&

trocas de quantidade de movimento , juntamente com outras

formas como SCQ,w5 ou S

As seções de choque de espalhamento duplamente

diferenciadas , às vezes referenciadas como l e i s de

espalhamento, são apresentadas nas seguintes forrna3

contra u>.

A representação de EGELSTAFF e SCHOFIELD [353 para

materiais como policristais , sólidos amorfos e líquidos

Cvide apêndice B5, dá a relação entre a le i de espalhamento

e as seções de choque como

11.13
dO dub o

onde

h Q hw E-Eo
i> = . ft = , u> = , 1 1 . 1 4

EMkBT kBT k B T

a é a seção de choque para o átomo ligado ,

kQ é a constante de Boltzmann .o

T é a temperatura absoluta ,

Q é a troca de momentum escalar ,

sendo a e ft variáveis adimensionais referentes

respectivamente, às trocas de momentum e energia .
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Desta lei de espalhamento resulta um espectro de

freqüências C351 , também adimensional e normalizado, dado

por }

pC/» 11.15
p/a

sendo

pC/D = (T lim * 11.16
a -* 0 a

Uma outra forma de representação para a lei de

espalhamento é dada por Brugger C36K vide apêndice B D,que

introduz algumas simplificações,podendo ser utilizada quando

algumas variáveis do formalismo anterior não são conhecidas.

II. 2.2 Testes de Consi st ênci a e a Utilização de Vaior es da

Lei e 5spalhamento e da. Distribuição de Freqüência

' Para a apresentação de dados nas formas de SC a, (£>

diversos testes de consistência devem ser verificados

Cvide apêndice B 3. 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. Nesta representação a lei de

espalhamento é dada por [361

CA n a
11.17

As experiências de espalhamento de neutrons, das

quais resultam as le i s de espalhamento e as distribuições de

freqüência de materiais, dão informações de transferências

d» energias da ordem de diversos k̂ T e têm aplicação '

fundamental nos cálculos da Física de Reatores.
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Após 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 disponiveis. usando as respectivas

teorias para fazer-se extrapolações onde os dados

experimentais são inexistentes £373.

Para adequar estes dados aos cálculos de espectros

de reatores , EGELSTAFF e SCHOFIELD C381 desenvolveram o

formalismo apresentado no apendiceCB), que permite estender-

se as leis de espalhamento ao plano inteiro de a & (3.

O código GASKET [39], 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.
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CAPÍTULO III

III. MATERIAIS E PROCEDIMEHTQS EXPERIMENTAIS

III.l DESCRIÇÃO DOS DISPOSITIVOS E PROCEDIMENTOS

EXPERIMENTAIS

Para efeito de determinar-se seções de choque totais

e controlar-se transmissão em amostras , utilizou-se o

dispositivo experimental denominado espectrômetro de cristal

[303 instalado no canal de irradiação J-9 do reator

Argonauta- IEN. Foram usadas amostras com diferentes

tratamentos térmicos e neutrons com energias entre 0,0035

eV e 0.46 eV.

Para a determinação da lei de espalhamento e de

funções correlatas do mesmo material , utilizou-se o

dispositivo experimental filtro de berilio-espectrômetro de

tempo de vôo do IPEN Í2O-24D, instalado no canal 3 do Reator

tipo piscina IEA - RI - IPEN.

III.1.1 Espectrômetro de Cristal para Neutrons

Este espectrômetro está instalado no canal de

irradiação J-9 do reator Argonauta do IEN, figura

CHI. 13. É constituído de dois colimadores de fenda tipo

"Soller", um cristal monocromador de neutrons, um trocador

de amostras e dois detetores BF_ ligados a um sistema de

^controle à distancia automatizado por microcomputador (401,

o que permite movimentos do cristal, do trocador de amostras

e d» um dos detetores. Os dados podem ser armazenados em

outro microcomputador pára posterior análise.

0 sistema completo foi utilizado para a

determinação de seções de choque para neutrons pelo método
»

da transmissão,no intervalo de energias de 7,5 meV a 0,5 eV,

com resolução bE/E entre 6 e 30 '/í.
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Figura I l l . i Esquema do Sistema Espectrometro de Cristal
Acoplado ao. Canal J-9 do Reator Argonauta
do IEN
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Uma pequena variação na configuração do sistema»

isto e, a mudança do trocador de amostras por um

dispositivo para topografia por neutrons» permite determinar

a distribuição de densidade nas amostras utilizadas no

espalhanento inelástico.

III. 1.1.1. Características do Sistema e Obtenção dos

Feixes de Neutrons

Um fíuxo de neutrons com distribuição em energia

aproxi madamente Maxweliana C 41D.fi gura C111.25, pr oveni ente

do núcleo do reator, cujo valor no centro do elemento

combustível é de 1,14 x 1OP r»/cm2s [421, atravessa o canal

de irradiação J-Q, onde existem dois colimadores, figura

CHI. 13. O primeiro é um bloco de grafite de 60 cm de

comprimento com um orifício de 2.5 cm de diâmetro. Em seu

interior é colocado um tarugo de grafite de mesmo

diâmetro e 5 cm de comprimento, para complementar a

moderação de neutrons no canal.

O feixe de neutrons atravessa um outro eolimador,

tipo fenda "Soller", com 3Ocm de comprimento e 1,2 de

divergência angular. O valor do fluxo emergente do canal

J-9, na saída deste eolimador, é de 3 x IO5 n/cm2, à

potência de operação de 0,2 kW .

Este feixe de neutrons incide sobre um cristal de

calcita, que difrata neutrons segundo a lei de Bragg (333

em direções bem definidas. O fluxo monocromático de

neutrons emergente do cristal tem intensidade em torno de

1 54 do feixe Incidente,atravessando o trocador de amostras e

outro eolimador tipo fenda "Soller" similar ao anterior. Um

definidor d* feixe com 2 cm de diâmetro, construído em

parafina e cádmio, intercepta ainda o feixe antes do mesmo

chegar a um detetor BF^.



to
c

n in
» 10

r
i O

a ao «

n
f C

o
w

«a
l a
<* 3

f»

NIV)

«OOO

3OOO

I

2OOO

o

s

1000

Oeterminoçôo experimentei do grofco.

-12500 • 250) "V*vo.

Temperofuro do
2r 397 K

o— Curva móis provovel dos pontos
experimentais corrigidos de:

interoção no or

Resolução #m ô

Reflexões porositos

— Curvo teórico Moxweiliono ofeto-
do de :

Resolução em v

Refietividode do c ris rol

)
v o«p 2518"V» (tronsm ouro)

m / sIf Z Z 3

1,207x10"*

ao 1000 2000 3000 4000 5000 VI"1/»)



27

O sinal eletrônico proveniente do detetor passa por

um sistema convencional de contagem, que registra as medidas

de transmissão pelas amostras. Um segundo detetor instalado

próximo à saída do canal lateral plug-1. é utilizado para

monitorar o feixe de neutrons.

III.1.1.2 Instrumentação Eletrônica Associada ao

Espectrometro de Cristal

Dois sistemas eletrônicos de contagem de neutrons

são utilizados nas medidas com o espectrometro de cristal.

O sistema eletrônico principal mede a taxa de contagem dos

neutrons que emergem do cristal monocromador. O sistema

monitor é usado para compensar as flutuações de fluxo do

reator Argonauta, not malizando todas as medidas do sistema

principal pelas respectivas contagens no sistema monitor.

Verificou-se que qualquer variação de fluxo do reator

afeta igualmente as intensidades dos feixes de neutrons

medidos nos sistemas monitor e principal.

O diagrama em blocos do sistema completo de medidas

é mostrado na figura CHI. 33 . Os detetores utilizados

nestes dois sistemas são do tipo BF . O detetor principal é

fabricado pela Nancy Wood Co, sendo enriquecido a 96 M em

B, com pressão de 40cm Hg, tendo 40cm de comprimento e

5,08 cm de diâmetro, operando a 2.280 V.

O detetor monitor é fabricado pela Nuclear Chicago,

com pressão de 40cm Hg, tendo 20 cm de comprimento e 2,54 cm

de diâmetro, operando a 1300 V.

A eficiência de catálogo destes detetores , para

neutrons de 0,05 eV, é da ordem de 60 */• .

Um sistema eletrônico automático controla o

movimento do braço do espectrometro,através de um motor tipo
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"pasirc a passo", com o aux í l i o de um microcomputador

"Spectrum". O mesmo sistema permite ainda o movimento de um

trocador de amostras» através de um motor de corrente

continua C4OJ.

Sistema Eletrônico Principal -

Pr é- Ampl. Ampl. Di ser i in.
Detetor BF,

L

Detetor BF

Contador

Fonte
de

Alta tensão

Fonte
de

Alta tensão

3 Pr é-Ampl. Ampl. Di scrim.

Sistema Eletrônico Monitor

Contador

Figura III. 3 Diagrama em Blocos do Sistema Eletrônico do
Espectrometro de Cristal do IEN.

XII.1.1.3 Calibraçâo e Resolução do Espectrometro de Cristal

A calibraçâo do espectrometro de cristal para

"medidas de seção de choque total , é obtida de um

alinhamento inicial do espectrometro em relação ao feixe de

neutrons emergente do canal de irradiação J-9, do ajuste do

cristal para a obtenção do feixe monocromático e através de

medidas de seções de choque de materiais padrões 130).

Para medidas de materiais com seções de choque

totais de comportamento Cl/v) ou plana, «* suficiente a

medida de materiais padrões com o comportamento Cl/SO. O

ouro e o Índio são materiais úteis neste aspecto,pel o fato
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de terem suas s eções de choque bem d e s c r i t a s na l i t e r a t u r a .

O ouro em e s p e c i a l , p e l o f a t o de poder ser obt ido com a l t a

pureza do i só topo pr inc ipa l .

A resolução do espectrômetro de c r i s t a l é dada pela

função

*:)"2'* exp f 4 l n S CE-6'3*
L CAEO *

R CE-E'D = A
CAE3

onde E é a energia f i x a do espectrômetro, em torno da

qual r e a l i z a - s e uma dada variação;

E* é a energia variável na qual R é aval iada;

A é uma constante numérica;

AE= 4 d coso CO,2865"* E 9 ' * Ae

é a largura de resolução;

A© é a largura a mela a l tura da curva da

d i s t r i b u i ç ã o de mosaicos do c r i s t a l monocromador.

A função reso lução é de grande u t i l i d a d e na a n á l i s e

de ressonâncias de neutrons, pe lo fa to de a l a r g á - l a s quando

a resolução do instrumento é pobre. No caso de medidas de

seções de choque dos t i p o s C l / v 3 e plana, a reso lução pouco

a f e t a a medida. Para a reg ião de i n t e r e s s e des t e trabalho,

e la é respectivamente de 6J4 e 50% para as energias 0,007 e

0 ,46 eV .

I I I . 1 . 2 Espectrômetro de F i l t r o de Berilio-Tempo de Vôo

de Neutrons

Este espectrômetro é c o n s t i t u í d o de um s is tema de

obtenção de f e i x e por transmissão de neutrons em um f i l t r o

de b e r i l i o , e um s is tema de a n á l i s e dos neutrons espalhados

pela amostra por tempo de vôo, f igura CHI. 43.

I I I . 1 . 2 . 1 Sistema de Obtenção do Feixe de Neutrons
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Um fluxo de neutrons proveniente do núcleo do

reator, oncio seu valor e do 2 x 10 n/cm s a 2 MW de

potência e cuja distribuição em comprimento d*> ond.a ê

mostrada na figura CIII.5>. atravessa o canal de irradiação

radial n. 3. Três collmadoros, sendo dois de ferro • um de-

chumbo, cada qual com 3O era de comprimento e dispostos lado

a lado, deli nem um feixe de neutrons de 8 cm de diâmetro, o

qual incide sobre um sistema de filtros refrigerado por um

criostato com nitrogênio liquido, que no equilíbrio térmico

atinge a temperatura de 77 K. O primeiro filtro é um bloco

de berílio com 10 cm de comprimento, seguido por um bloco de

monocristal de chumbo também com 10 cm de comprimento. O

sistema é complementado por um outro bloco de berílio com 30

cm de comprimento. O diâmetro destes blocos é de 12 cm e

todos estão enclausurados em dois tubos cilíndricos de aço

inoxidável .concentrlcos, que formam o criostato.

O feixe de neutrons emergente deste sistema de

filtros passa ainda por blindagens de polietileno e chumbo

no final do canal de irradiação, alem de um outro colimador

de 40 cm de comprimento,localizado no lado externo da parede

do reator Este colimador é construído em parafina,com 9 cm

de altura e 4,5 cm de largura.

0 sistema de filtros e colimadores transmite um

espectro d*» nêut.-ons conforme a figura CIII.6),com um corte

em degrau em 5,2 meV , energia media de 3,5 meV e largura

de 2 meV. O filtro de monocristal de chumbo é utilizado para

reduzir-se a radiação gama , interposto entre os blocos

de beríllo tanto para reduzir a produção de neutrons

rápidos indesejáveis como para moderar os que forem

produzidos no chumbo através da reação Cn,2n) [221. O feixe

de neutrons emergente do sistema de filtros é da ordem de

10 n/cm s , sendo reduzido por um fator doze a temperatura

ambiente, devido a variação da seção de choque i nelas ti ca

incoerente com a temperatura do berílio.



Figura III.4 Detalhes do Sistema Espectrometro de Tempo de
Vôo-Filtro de Berilio Instalado no Canal de
Irradiação n. 3 do Reator IEA- RI do IPEN
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Figura III. 5 Distribuição, em Função do Comprimento d&
Onda , do Fluxo Mawelliano de Neutrons
Emergente do Canil n.3 do Reator IEA-Ki

Um sistema de alto vácuo, composto de uma bomba

mecânica e outra difusora refrigerada a água, mantém o

sistema de f i l t ros a 10"tf mm de Hg. O feixe emergente do

último colimador é monitorado por uma câmara de fissão de

baixa eficiência e transmite sobre a amostra espalhadora

90 % do feixe incidente.
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Figura III. 6 Espectro de Neutrons Frios Emergente do
Sistema de Filtros Instalado no Canal de
Irradiação n.3 do Reator IEA-R1

III.1.2.2 Sistema de Análise do Feixe de Neutrons

Espalhado pela Amostra

Este sistema e composto de um obturador de placas

curvas, um tubo de vôo de neutrons sob vácuo e um banco de

detetores de He-3 associado a um anal1sador mui ticanal.
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A5 Trajetória e Características do Ft?i.xe Espalhado.

A Análise por Tempo de Vôo de Neutrons

O feixe de neutrons emergente do sistema de

filtros, ao ser espalhado pela amostra segundo um dado

ângulo, atravessa um obturador mecânico que serve para

dividir o feixe continuo incidente sobre ele , em pulsos

ou grupos de neutrons, os quais atravessam um tubo de vôo

com 3 m de comprimento. Para evitar a interação destes

neutrons com as moléculas do ar, o tubo é evacuado a 10

torr. O. comprimento do tubo possibilita a separação, em

tempo, de neutrons com energias diferentes.

À medida que atravessam o tubo de vôo, os neutrons

mais rápidos distanciam-se dos neutrons mais lentos do

grupo, até chegarem ao banco de detetores, que envia a

informação a um sistema de contagem acoplado a um analisador

mui ti canal.

Um sistema imã-bobina conectado ao obturador,

permite a emissão de um pulso elétrico para a partida do

sistema analisador mui ti canal, no exato instante em que o

obturador abre passagem para os neutrons espalhados pela

amostra. Em sincronismo com a rotação do obturador, o

analisador mui ticanal vai acumulando contagens de neutrons

por tempo de chegada. Os neutrons mais rápidos vão

aparecendo nos primeiros canais e, sucessivamente, os menos

energéticos.

O tempo que o obturador permanece aberto para a

passagem de um grupo de neutrons é calculado de modo a ser

muito pequeno em relação ao tempo em que êle permanece

fechado, pois é no intervalo de tempo em que êle permanece

aberto que define-se o Inicio da contagem do tempo de vôo.

A contagem do tempo de vôo de neutrons é realizada durante

o intervalo de tompo seguinte à interrupção do feixe. Este
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tempo de interrupção deve ser suficientemente grande,

que os neutrons mais lentos possam percorrer toda a

distancia de vôo antes da ocorrência de um novo pulso,

podendo serem todos registrados durante o intervalo de tempo

correspondente à varredura de todos os canais utilizados.

As larguras de canal deste analisador podem variar de 0.25

a 64 /JS. O tempo morto é fixo e de 16 /JS. O diagrama em

blocos do sistema eletrônico completo é mostrado na figura

CHI.75.

Obturador

I
Banco
de

Detetores

L
.Câmara

de
Fissão
I

Sistema de
Controle Muiticanal

Sistema Eletrônico Principal

Pr é-Ampl. Ampl.

Fonte
de

alta

Fonte
de

alta

Pré-Ampl. Ampl.

Di scrim. Contador

Tempor i z.

Di scrim. Contador

Sistema Eletrônico Monitor

Figura I I I . 7 Diagrama em Blocos do Sistema Eletrônico de
Medidas do Espectrometro de Tempo de Vôo-
Fi l tro de Ber i l io do IPEN
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B? Características Principais do Sistema de Análise dos

Heutrons Espalhados pela Amostra

A eletrônica associada ao sistema de analise de

neutrons é a convencional,e o espectrômetro Jà foi utilizado

para o desenvolvimento de outros trabalhos. Os

parâmetros de calibracào e a determinação da resolução do

sist&ma sào bem definidos.

Os parâmetros otimizados para a utilização do

espectrômetro de tempo de vôo em estudos de espalhamento

inelastico e na grande maioria de experimentos de dinâmica

atômica e molecular,são definidos levando-se em consideração
o

que estes fenômenos ocorrem na faixa aproximada de 0.3 A a

4 A Cl eV a 5 meV 5, considerando-se vibrações, rotações e

outros tipos de movimentos restritos. Este intervalo de

comprimentos de onda ou energias deve ser bem transmitido

pelo obtur ador.

Um espectro incidente de 4 A* a 6,5 A* C5 meV-2 meV)

é razoável para que , com ganho de energia pelos neutrons

no espalhamento , obtenha—se as informações desejadas.

O O Obturador C"chopper"3

O Obturador é constituído de um rotor cilíndrico,em

cujo interior existem 9 placas curvas de aço inoxidável

recobertas por cádmio. com raio de curvatura de 74,5 cm.

Espaçadores e suportes de alumínio mantém as placas

formando 10 fendas de 0,4 cm de espessura , permitindo a

passagem dos neutrons quando as placas estão alinhadas ao

feixe. O "chopper' é acionado por um motor elétrico, podendo

atingir até 15.000 rpm, sendo 13.000 rpm a rotação normal de

operação.
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A função de transmissão permite determinar em que

condições o obturador de placas curvas transmite neutrons

com velocidades diferentes, prevendo a forma . em função do

tempo, do pulso de neutrons transmitido. Ela é uma função do

Ângulo de incidência do neutron em relação às placas e da

velocidade v do neutron no sistema de referência rotativo

Co qual depende da velocidade angular vO. que descreve a

transmissão do obturador.

Ela pode ser escrita na forma T = IIWXD , onde X

é o comprimento de onda do neutron.

Para o intervalo O < wAX < — "̂ 2
r m

TCwXD = ~ Fl - | -fi-^Z CwAXD 1 I I I . 2
A. ^

= ~ Fl - | -fi-^Z CwAXD 1

Para o intervalo k-4, < wAX < ^-^y
m r*

III.3

onde v = h / mX

h é a constante de Planck.

m é a massa do neutron,

d ê a distância entre as placas,

r é o raio do obturador.

O obturador transmite neutrons em duas direções

diferentemente. Quando está na posição de transmissão O ,

A X » X - X e X = III.4
0 ° 2mwRo

onde X é o comprimento de onda correspondente à

velocidade v do nêutron para a qual a transmissão é máxima,

v • 2 w R I I I . 5
0 0 o •

Quando está na posição de transmissão 180 > o obturador
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emite um novo pulso com AX = \ + X substituído na
r o

equação CIII.33. A curva d* transmissão do obturador obtida

experimentalmente [241, pode ser utilizada para a respectiva

correção dos espectros deduzidos,pelo uso da equação CHI. 3D

DD Características dos Sistemas de Deteçào e de Aquisição

e Tratamento de Dados

Para que o sistema se complete , os neutrons

provi ndos do tubo de vôo incidem sobre um banco de

detetores a He-3, cujos pulsos eletrônicos slo enviados a um

analisador mui ticanal. O espectro acumulado neste sistema

sai em forma de fita perfurada ou impressa , para

posteriormente ser armazenado e analisado por um

mi crocomputador.

O banco de detetores a He-3 compreende dez detetores

com 2,54 cm de diâmetro e 30 cm de comprimento cada,

a uma pressão de 2 aim . estes detetores são dispostos

verticalmente , lado a lado, sendo ligados em paralelo

por meio de um cabo coaxial . Um único pré-amplificador

Cmodel o 109 PC da ORTEC D é utilizado para a conexão com

o amplificador.

O espectro de altura de pulsos na saída do

amplifieador é típico de um detetor He-3 , porém com baixa

resolução. Uma componente de ruído de alguns mi li volts,

.proveniente da associação dos detetores e da extensão do

cabo coaxial , acompanha o sinal do pré-amplificador.

O espectro de pulsos do amplificador é armazenado

no analisador mui ticanal, funcionando no modo de análise

de tempo. Neste modo, cada canal permanece aberto durante

o tempo estipulado. Em seguida, este é fechado e o próximo

canal é aberto. Na ocorrência de um pulso de neutrons

neste intervalo de tempo, uma contagem é adicionada ao-canal

aberto. A entrada de pulsos dos detetores permanece bloqueada
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durante 16 ps. o tempo morto da mudança de canal. Cs pulsos

seguintes são armazenados sucessivamente, nos canais

correspondentes aos tempos de chegada de cada pulso ao

detetor. Cada grupo de neutrons liberado pelo obturador é

armazenado a cada varredura de 256 canais.

Considerando-se todos os fatores que reduzem a

intensidade dos neutrons que compõe efetivamente o espectro

final de tempo de vôo. são necessárias pelo menos quatro

semanas de medidas para que se obtenha um espectro com

erro e s t a t í s t i c o de IO Si. em média .

O espectro obtido após algumas semanas de medida •

pode ser retirado do mui t icanal . armazenado em um

microcomputador "APPLE" e tratado com auxíl io do programa

"TVCOR" [24J.

Através deste programa são efetuadas as correções

devidas a : radiação de fundo . absorção na amostra,

transmissão do obturador . ef ic iência dos detetores e

absorção / espalhamento pelo ar .

O espectro corrigido passa por sua vez por um novo

tratamento , agora com o objetivo de obter-se o espectro

de freqüências correspondente e a l e i de espalhamento. Para

i s to ,o s dados são armazenados em um microcomputador IBM PC.

para serem ajustados , analisados e comparados com dados

-^fornecidos pelo programa "GASKET" 1393.

III. 1.2. 3. Call br ação do Espectrometro

A calibração do sistema e efetuada colocando-se o

espectrometro na direção do fe ixe emergente do canal de

irradiação , mantendo-se os f i l t r o s a temperatura ambiente

© observando-se o espectro correspondente ao f i l t r o de

berílio.
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Por ajustes sucessivos da bobina magnética do

obturador , que influencia o instante de disparo para

varreduras no mui ticanal, observa-se o deslocamento do

do degrau do berílio. Com um controle sobre a rotação do

obturador.a qual é mantida dentro de uma variação de 0,5 /í,o

desvio em tempo correspondente é fixado em 5 ns ,

permitindo afirmar-se que a flutuação do espectro devido à

rotação do obturador é desprezível.

Em seguida, a bobina é ajustada para que o degrau do

beríl io em 3,93 A, localize-se no canal correspondente,

dado pela equação que relaciona o tempo de vôo de neutrons

Ct D com o número de canal C C ) e a largura de canal CAtO

do analisador. Assim

t C/JSD = CC-O,5DAt - CAt-13 para At < 16 ps III. 6

L Cps3 = CC-O,S5At - 15 para At > 32 ps III. 7

As conversões para comprimento de onda C X 3 e para a

energia correspondente C E D são dadas por

X = t Cps5 / 796,16 C&> I I I . 8

E = 0,081783 / X2 Ce\O I I I . 9

Util izando-se uma largura de canal de 4 /JS e a

•posição do degrau de Bragg determinada pela abcissa do ponto

de inflexão da curva que o representa,cal ibrou-se o espectro

metro por ajustes sucessivos da bobina. A incerteza nesta

callbração foi de 2 ps,que corresponde a um desvio menor que

0,1 'A para neutrons de 4 S e de 0,3% para neutrons de 1 % .

III.1.2.4. Resolução do Espectrometro

A função resolução do espectrometro de tempo'de vôo
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pode ser dada aproximadamente por uma função gaussiana

cuja largura a meia altura é

onde D̂ L é a razão entre a largura da superfície de

deteçâo e o comprimento de deteção

2 d/r é a distância desta ao obturador , e

2/r é a abertura angular do obturador.

Levando-se em consideração que a espessura finita

da superfície detetora C-fo leva a uma imprecisão na

distância de vôo, e a largura de canal leva a uma imprecisão

no instante de deteção, a resolução total do espectrometro

pode ser descrita por uma função gaussiana 1241 de largura

a meia altura dada por

ót = F CótwD2+ 0.8825 íc 32+ Cót^i l i / 2 III.11F CótwD

Nas condições normais de operação do espectrometro

no arranjo d i ferencia l , a colimaçáo é dada por

2D/L "•- 24 ,5 / 315 = 0,778 com I\ _ = 0,0778

Para w * 1361 rd/s Cl3.000 rpnO , ót = 57 ,2 ps

como t - n/A x 2,44 = 1,91 cm , ót = 16 ps .

Logo ót = 62 ps para neutrons de A A

e ót = 59 ps para neutrons de 1 %.

A resolução em tempo do espectrometro é portanto de

1,0 y, para neutrons de 4 % o de 7,4 V» para neutrons de 1 % .

A ver i f icação experimental deste resultado foi

efetuada observando-se o espectro de espalhamento de

neutrons de uma amostra pol icr i s t a l l na de vanádio [243.

Por ser um espalhador puramente incoerente ,es te material
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não apresenta alargamento da linha incidente e o espectro

observado para X maior que 4 A é Alargado somente pela

resolução do espectrometro, conforme- mostra a figura

CHI. S3. A intersecção d^s duas retas a e b tangentes às

curvas nos pontos de inflexão do degrau entre s i , define o

ponto F , da reta a com o eixo das abcissas o ponto F ,

resultando a largura de resolução do espectrome-tro» que é a

diferença entre as abeissas de F e F dada por <5t = C64 ±

43 /JS, valor que concorda com o calculado pela equação

CHI.113 Í34J.

uo

II
o

10

64ltt

FONTE * REF. [24]

100 200
Nt CANAL

Figura III.8 Medidas do Espectro da Amostra de Vanádio
para Calibração em Tempo do Espectrometro
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III. 2. AMOSTRAS UTILIZADAS NAS MEDIDAS DE TRANSMISSÃO

Para as medidas de transmissão realizadas no

espectrometro de cristal do IEN. foram fabricadas diversas

amostras de baquelito e utilizados padrões de calibraçaoí333

Para as medidas de espalhamento realizadas no

espectrometro de tempo de vôo do IPEN , foram fabricadas

diversas amostras com portadores de amostra especiais para

o arranjo. A calibração deste espectrometro foi comprovada

mediante uma medida do espectro do vanádio [24].

III.2.1 Amostras para Medidas de Transmissão de Neutrons

Estas amostras foram preparadas a partir da "resina

em pó n.6", da "Struers Scientific Instruments". O primeiro

estágio foi a fabricação de pastilhas com auxilio de calor

e pressão. Foi utilizada a prensa Tempopress, da Struers,

sob pressão de 7,4 ton/cm [5], para fabricação de

pastilhas de baquelite polimerizada CBPD de O,585 cm de

diâmetro. A partir das amostras BP, foram obtidas novas

amostras sob tratamentos térmicos a 40O, t>OO. e ÔÜO C,

denominadas daqui em diante, respectivamente. BC4, BC6 e

BC8. Para a obtenção destas amostras, as pastilhas

polimerizadas foram levadas a um forno de temperatura

controlada, em atmosfera de argônio Cvazão 0,1 l/min} na

taxa de aquecimento de 20 C / IO min [111.

As amostras calcinadas estão classificadas na

tabela C H I . 15. Inicialmente foram fabricadas na forma de

pastilhas, para em seguida serem trituradas em um gral

de porcelana , passadas em peneira de "325" mesh e

finalmente acondieionadas em porta amostras de alumínio.

Para que o efeito de auto-absorção [30] fosse desprezível,

a espessura do pó contido no porta amostra foi calculada

para que resultasse uma transmissão de 50 %.
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Tabela I I I . l Características das Amostras Utilizadas nas
Medidas das Seções d«? Choque Totais

Tipo

Pureza

c?o

Composicão

Razào C/H

Densi dade

Cg-'cm D

Espessura

CcnO

Procedenc.

Padrão

Ouro

Metal.

99.99

Au

19.3

O.2O32

±0.0001

Reactor

E:-qp. Inc

Callfór

nia-USA

Padráo

Grafite

Pó Comp.

99.9

C

1,75

±0,01

0,9353

±0.0001

Pechiney

França

U A U U E L I T L

BP

Past.

M M

1.46

±O.O1

0.4304

±0.0001

Struers

Seient.

Instr.

Dina-

marca

BC6

Pó

w

xx

0,67

±O.Oi

1.2Ô5

±0.003

Struers

Sclent.

Instr.

Uma—

marca

BC8

Pó

0,84

±0,01

2.032

±0.002

Struers

Seient

Instr.

Dina-

marca

BCos

Pó

*

K M

0.75

±0,01

2.O32

±0,002

St ru&rs.

Instr.

Dina-

marca

•» de Análises Realizadas neste Trabalho.

«*« Sem Considerar os Resíduos.

Como as amostras em forma de \^ô mostraram-se altamente

higroscoplcas I ô) , foi ne»:ersário se man te-Ias aquecidas

com um secador de cabelo durante as medidas de transmissão

com neutrons.
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As amostras padrões utilizadas na callbração do

espectrometro de cristal foram o ouro a a grafite , ambas

na forma sólida e de pureza maior que 39 */i .

Em cada série de experiências , foram realizadas

medidas com os porta amostras vazios , para proceder-se

à devida compensação nos resultados.

III.2.2. Amostras Para Medi das de Espalhamento de Neutrons

As amostras para medidas de espalhamento

foram preparadas de modo idêntico ao citado no item

CHI. 2.1 D , mas a área disponível C 9 cm X 4 cm ) do feixe

no arranjo do IPEN , exigiu porta amostras especiais.

Um porta amostra hermético foi construído para

controlar a umidade de uma das amostras de

baquelite , calcinada a 800°C CBC8s5.

As amostras foram acondieionadas nos respectivos

porta amostras e suas espessuras foram calculadas de modo

a resultar uma transmissão maior que QO % , para evitar-se o

efeito de mui tiespalhamento de neutrons (431

A tabela CHI. 23 mostra as características das

amostras utilizadas nas medidas de espalhamento. Um

controle de de isidade foi efetuado ponto a ponto em cada

amostra, com o auxílio de um dispositivo de topografia de

neutrons, após o assentamento do pó em cada porta amostra.

O dispositivo permite observar-se variações de densidade

de até 2 */*, com passos de 0,5 cm na superfície da amostra,

podendo ser acoplado ao espectrometro para efetuar-se

medidas de transmissões de neutrons pela amostra com

varreduras horizontal e vertical.

A amostra padrão de calibraçáo do arranjo do IPEN foi

de vanádio,de pureza 99,9 H e de espectro bem conhecido!351.
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Tabela III. 2 Características das Amostras Utilizadas
nas Medidas do Espalhamento do Neutrons

Ti po

Pur*aa

Composição

Razão CxH

Dsnsi dade
3

Cg/cm 5

Espessura

CCRO

Procedenc.

Padrão

Vanádio

Metal.

eo.o

V

6 , 1

0,50

±0,01

MMM

B A

BP

Past.

»*

C8,H7.O

MM

1 ,46

±0,01

0,010

±0,005

Struers

Scient.

Instr.

Dina-

marca

Q U E

BC6

Pó

»

C8'H4
MM

0,73

±0,02

0.178

±0,003

Struers

Sei ent.

Instr.

Dina-

marca

L 1 1

BC8

P ó

M

C6.H2

MM

0,84

±0,01

0.178!

±0,003

Struers

Scient.

Instr.

Dina-

marca

• E

BCSs

P ó

*

C 6 ' H 1
MM

0,75

±0.01

O.1O

±0.01

Struers

Scient.

Instr.

Dina-

marca

* Dependente de análises realizadas neste trabalho.

MM Sem Considerar os Resíduos.

*** Nào Identificada.
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CAPÍTULO IV

IV. RESULTADOS

IV. 1. SEÇÕES DE CHOQUE TOTAIS OBTIDAS

Para determinar-se a fórmula molecular e a estrutura

provável de cada amostra, foram medidas as seções de choque

totais de baquelites calcinadas a 40O CBC43. 600 CBC65 e

800°C CBC85, e de uma amostra na forma polimerizada CBP3,

correspondente a um tratamento térmico a 150°C . As medidas

foram realizadas com o reator Argonauta funcionando cinco

horas diárias.

Na figura CIV.13 são apresentadas, as seções de

choque de padrões de absorção e de espàlhàmento, e sua

comparação com as curvas obtidas a partir de valores

existente na literatura C 331.

Na figura CIV. 23 são 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

monoatômicos como dos compostos moleculares, foram

determinadas pelo método da transmissão.

A comparação das medidas dos padrões monoatômicos 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.

Não existe na literatura um tratamento padrão para

cálculos envolvendo compostos moleculares, na região de
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Figura IV. i. Medidas das Seções de Choque Totais do Ouro e
da Grafite e suas Comparações com Dados da
Literatura.
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s de neutrons menores que a enurgia de ligação de»

átomos em moléculas. Com esta final idade-, foi desen volvido

neste trabalho um procedimento simples Cvide item II. 1.1. A3.

para comparar os valores medidos, com aqueles encontrados

na literatura.

O valor da seçfio de choque para um único elemento

pode 5£*r encontrado em manual do BNL [331. 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.

Quando átomos di? hidrogênio estão envolvidos, uma boa

aproximação para o cálculo da seção de choque de um

composto molecular, é separá-lo em grupos. Os átomos dt̂

hidrogênio pertencentes a um mesmo radical, fazendo parte de

de compostos diferentes, apresentam valores de seções de

choque totais muito próximos.

O cálculo da seção de choque total do benzeno com

esta aproximação, a partir de valores conhecidos da

literatura, pode ser efetuado utilizando-se a seção de

choque do radical CH , sem considerar a sua ligação ao

polieti 1 eno. Assim, o benzeno pode ser dividido em seis

grupos C-H, podendo a seção de choque total de cada grupo

ser estimada, como

°CH C E D 1
t^uCE>= ~ + ty_ CE5 IV. 1

e a seção de choque total da molécula do benzeno, ser

considerada como sendo seis vezes a c . Para confirmar-se
CH

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 GASKET. O desvio

médio observado nesta faixa de energia foi de 4 "A , tomando-
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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 [6-12-261.

A seção de choque total da amostra de baquelite BP

também foi medida, figura CIV. 2D. Sua fórmula molecular é

bem conhecida [10] e a seção de choque utilizada para

comparação foi obtida pela aproximação descrita. A molécula

unitária repetitiva foi dividida em seis grupos, sendo dois

CH . dois CH, um OH e um de quatro átomos de C. estes

considerados como livres. A comparação com os dados da

literatura, uti1izando—se a mesma aproximação, mostrou um

desvio médio da ordem de 4 "A.

Para chegar-se às fórmulas e estruturas prováveis das

moléculas das baquelites calcinadas. foram efetuadas

correlações entre resultados de análise química elementar

de CHN e de espectroscopia de infra-vermelho, obtidos no

Instituto de Macromoléculas Cl MAD - UFRJ, e valores

fornecidos pelas medidas de seções de choque totais .

Os resultados de análise química elementar de CHN

sio mostrados na tabela CIV. 12> e permitem definir as

fórmulas moleculares mínimas C C& H 5 Q e^ N e

C C- H, ,rt }...„-, N. para as BC6 e BC8s, com as relações
O 1 ,1U 1 c , / 1

CCrHD 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 ICrevelen para

querogèneos 18), permitiu ainda concluir-se haver um

empacotamento de anéis benzénicos nas amostras calcinadas a

800 °C, similar ao que ocorre no. processo de graf 1 tlzaçáo.
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iV.l Resultados de Análise Ouimica El G-men t ar tit» CHN
das Amostras; de BCS e BCSs.

composto

BCÔ

BCès

C

69,

72.

c o n c

50

07

e

1

1

n t

H

,S7

.10

r a ç

1

1

à o

N

,38

.03

resíduos

27

2S

,£5

,78

Os resultados de análise de infravermelho para a BP

mostram o espectro previsto na literatura [441. Para

amostras calcinadas até 400 C observam-se reduções de

intensidades das linhas correspondentes aos radicais 0H &

CH. as amostras; BC6 e BC8

continuou com uma única banda em 1400 cm

resultam em espectros
-i

As seçces de choque totais das amostram d© baquî l i te

BC4.BCG e BCS são mostradas na figura CIV. 35. Pelo fato das

mesmas não 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 moleculares e

estruturas prováveis, conforme mostrado na tabela CIV.23.

As relaçòe..? CC/VD encontradas são 2,37 e 4,52 para as

BC6 e BC8, respectivamente.

A comparação das relações CCxHD obtidas pela técnica

d© CHN e pelas medidas d& seções de choque mostra que os

resíduos da análise de CHN, pelo comportamento 1/v observado

nas medidas de seções dô choque, além de conter átomos de C,

o que os identifica como cinzas, podem conter também átomos

de H.
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Figura IV. 3 Seções de Choque Totais das Amostras BP.BC4.BC6
e BCÔ, e Ajustes Efetuados para Obtenção das
Fórmulas e Estruturas Moleculares.

%- Outras técnicas também auxiliaram na definição destes

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

volume e densidade das amostras BC8 e BC8s , mostraram

reduções em volume de até A2.% , associadas a reduções em

massa de até 50%. Este fato» pela análise das dimensões

geométricas da molécula unitária repetitiva, leva à hipótese

de formação de polinúcleos.
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Tabela IV. 2 Formulas & Es t ru tu ra s Moleculare-s Pi ováveis da
Baqut>litt>

TC °O

1 5 0

4OO

6OO

eoo

COMPOSIÇAO

PROVÁVEL

C C H O \
B 7 *

CC H CH CfrO
18 5 2 0,333

CC H CH 5
18 5 2 0,333

cc H :>
I P 4 . 2 O,<525

ESTRUTURAS

pRovAvirr s

i 1

IV. 3. ESPECTROS OBTIDOS DO ESPALHAMENTO

Foram obtidos espect ros de neutrons espalhados pelas

amostras de BP, BC6, e BC8. f iguras CIV. 45, CIV. 52> e CIV. 65.

Todas as amostras foram medidas com transmissões de neutrons;

maiores que 85fí, no ângulo de espalhamento de 4S° e à

temperatura ambiente C 26°C 3 .

Para v e r i f i c a r - s e a absorção d© água, foi medida

também a amostra BCBs, f igura CIV. 73 [213 .

Cada espect ro foi obt ido com o rea tor funcionando

8 horas d i á r i a s , durante 4 semanas polo menos, devido à

baixa taxa de contagem de neutrons.
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Figura IV. 8 Espectro de Tempo de Vôo dos Neutrons

Espalhados pelo Perta Aoostra de

Al uni m CÍ-

100 150 200 2SC
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Figura IV. 8 Espectro de Tempo de Vôo dos Neutrons
Espalhados pelo Porta Amostra de Alumínio.

Durante as medidas da baquelite BC8s, o reator chegou

a operar 3 dias ininterruptamente,para testes, perfazendo um

total de 56 horas de espectro acumulado. Este período somado

a 3 dias de operação normal, possibilitou a obtenção de um

espectro final com IO >í de incerteza estatística média

na intensidade.

Um espectro do espalhamento de neutrons por um porta

amostra em alumínio, vazio,figura ClV. 83,foi medido para

efetuar-se as correções do mesmo no espectro das amostras.

N.

IV. 2. 1. Tratamento dos Espectros de Espalhamento

Sobre as medidas das baquelites. foram efetuadas

as correções necessárias para a obtenção de lntensidades

proporcionais às seções de choque de espalhamentcem funçáo

do tempo de vôo e do ângulo de espalhamento Cd a / dO dt D.

As correções necessárias são:

a} correção devida à radiação de fundo;
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b!> cc*i rec.io dt-vidj a alxiorção do nôMtrons na amostra;

c> correção devida a neutrons espalhados e absorvidos

pelo ar;

d5 correções devidas à transmissão do "obturador'*

e eficiência dos detetores.

O programa TVCOR [343. desenvolvido -no ÍPEN, foi

utiliaado pzra efetuar-se as correções, descritas a seguir.

IV. 2. 1.1. Correção Devida à Radiação de Fundo

Em nossas medidas» a radiação de fundo tem duas

componentes. Una, dependente do tempo, é proveniente de

neutrons epitérmicos espalhados pela amostra que atingem os

detetores após passarem pelo "obturador" e pelo tubo de vôo.

Outra, independente do tempo, é uma contribuição de neutrons

provenientes da radiação ambiental, que conseguem atravessar

a blindAg&m, atingindo os detetores.

Quatro medidas de espectro, são necessárias para

obter-St? o espectro efetivamente espalhado pela amostra:

aD um.-» medida do espectro espalhado pelo porta amostra

cheio CAZ>;

b3 essa mesma medida interpondo-se porém uma folha de

cádmio na saída do canal CA+CcD [131.

c) outra com o porta amostra vazio;

d) essa outra medida interpondo-se porém uma folha de

cádmio na salda do canal CPA+CcD.

Um espectro de radiação de fundo pode ser obtido,como

BG = PA + CA+CdD - CPA+CdD IV. Z

Para uma estimativa correta, a intensidade do

espectro corrigido CA-BG2) deveria ser nula nos primeiros 30

canais,devido fator de população dos n í v e i s de energia [143.
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Considerando que:

a!> estas medidas são demoradas;

b) em medidas efetuadas com o vanádio nos trabalhos de

AMARAL [13] e MESTNIK Í243. a contribuição do termo

CA+CdD - CPA+Cd3 resulta em um espectro praticamente

constante, com pequenas flutuações devidas aos neutrons

epitérmicos;

c) a determinação precisa destes termos só é importante

na região quase-elástica;

adotou-se o procedimento simplificado proposto [13-24] para

a correção da radiação de fundo, estimando-se a contagem de

fundo CBGD, a ser subtraida de cada espectro da baquelite,

como sendo devida ao porta amostra vazio CPAD , figura

CIV. 83, mais uma constante, obtida fazendo-se um ajuste por

mínimos quadrados, entre os canais 20 e 30 de cada espectro.

IV. 2. 1.2. Correções Devidas a : Absorção na Amostra,

Trasmissão do Obturador, Eficiência dos

Detetores, Absorção o Espalhamento pelo Ar.

A correção devida k absorção nas amostras de

baquelite é pequena C < B% D, pois os átomos presentes na

molécula têm baixas seções de choque de absorção. Esta

correção pode ser efetuada utilizando-se a expressão

[ ZaC\cD-ZaC\:> ]

F = exp [ZoCXÍd / cosCG''2D] IV. 2
1 - exp- [ZaCXo5-ZaC>3 ]

válida no caso em que a amostra esteja localizada na

bissetriz do ângulo de espalhamento.

As correções devidas à transmissão do "obturador". à

eficiência dos detetores e à absorção/espalhamento no ar ,

podem ser colocadas na forma de fatores muitipi 1 cativos [24].
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O fator de multiplicação global do espectro em

do compri nwmto dt> ond.i, para as três correções em conjunto,

pode ser observado na figura CIV. 93. O aunu>nto do fator de

correção na regiào X. < 1 A, deve-se à diminuição da

eficiência dos detetores, e o aumento na região \ > 5 A,

ao decréscimo da função de transmissão do "obturador".

Os espectros corrigidos de todos os efeitos

experimentais são mostrados nas figuras CIV.10D a CIV.135,

cujas regiões de interesse estão entre os canais 20 e 179. A

intensidade da radiação de fundo, efetuadas as correções, é

representada nos 20 canais iniciais de cada espectro.

IV. 2. ei Análise dos Espectros

Para determinar-se as leis de espalhamento e as

distribuições de freqüência , foi necessário fazer-se com

os dados dos espectros obtidos, um agrupamento e um ajuste

por pol i nômi o.

F IA)
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2

1

1 1
\

• V

PONTE » HÉF. [24]

1 \ 1
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1 | i
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Figura IV. 9 Curva do Fator de Correção Mui t i pi i cativo
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Figura IV.11 Distribuição em Tempo de Vôo
da Seção d* Choque Duplamente
Diferencial da BCC. Corrigida
dos Efeitos Experimentais
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A3 Agrupamento e Ajuste dos Espectros Obtidos

Em virtude da baixa estatística observada e do longo

tempo gasto para a obtenção dos espectros originais,

adotou-se um procedimento de agrupamento e ajuste para

definir melhor as bandas. A cada três canais, efetuou-se um

agrupamento para as intensidades observadas nos espectros.

Em seguida ajustou-se um polinômio de 3* ordem, a cada

intervalo de sete canais. Os espectros resultantes deste

procedimento mostram uma perda de resolução razoável,

porém com benefício direto sobre a definição dos picos.

Alguns espectros de amostras de água medidos no mesmo

arranjo C45J mostram picos satélites na banda principal,

que de acordo com a literatura [46], não são esperados

e cujas intensidades observadas são da ordem de mil

contagens/canal. Estes picos são decorrentes de flutuação

estatística. Não obstante,pode-se definir bandas com largura

de resolução em torno de 3 canais, o que corresponde a 48 /JS.

Os espectros obtidos na região de interesse do

espalhamento inelástico.já realizados o agupamento e o

ajuste, são mostrados nas figuras CIV.145 a ClV. 175.

A conversão da distribuição em tempo de vôo, para a

distribuição final em energia de neutrons pode ser efetuada

pela relação

*• 2 2
d ° 3/2 d °= o E* IV. 4

dfi de dO dt

As seções de choque duplamente diferenciais podem ser

expressas em função da transferência de energia Ce"), obtida

subtraindo-se das energias dos neutrons espalhados CE'5, a

energia média dos neutrons incidentes CE ) ,

c = hw = E'- E , com E =3,5 meV . IV. 5
o o
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B) Obtenção dos Valores da Lei de Espalhamonto e dos

Espectros de Freqüência.

Os resultados obtidos para as se-côes de choque

duplamente diferenciais, d2cr/dfi dt. foram convertidos para

d2a s díi de. e em seguida para valores re-Utivos da lei de

•spf.lh.-iini»nto,SCrt,^. Para eslender-se esses resultados sobre

intervalos do v,ilort>s de a e ft maiores que os acessíveis

na i=>x-p*̂ ri4ncia, as distribuições de> freqüência ZCo.0 foram

a partir dos espectroü experimentais 148],

a} Valores da L.ei de Espalhamento

Esses valores são obtidos pelo uso da equação

CII.13D, sendo a variável u> igual a e, com J>: T uríitário.

Os únicos valores da lei de espalhamento importantes para o

nosso trabalho, são aqueles relativos à amostra BC8s, pois

medidas anteriores [263 já definiram ser esta amostra a

que apresenta características técnicas adequadas à

utilização em pastilhas de elementos combustíveis.

Os valores da lei de espalhamento por átomo de H, com

a & ft variando, à temperatura ambiente e no ângulo de

espalhamento de 45 , para a amostra BC8s, sáo mostrados na

figura CIV. 18D. O erro médio nas intensidades observadas é

de IS y,. Um ajuste gráfico foi efetuado aos pontos

experimentais para possibilitar a interpolaçao de valores

não medidos.

Como a amostra é isotrópica para o espalhamento de

neutrons, foram geradas curvas nos ângulos 0, 60, 80, 90,

130 e 160°, à partir dos valores obtidos a 45°, a fim de

obter-se os valores da lei de espalhamento com ft fixos

para cada curva, conforme a figura CIV. 195. Os valores de

a nesta figura foram determinados pelos valores mais

prováveis de cada curva. SCa,/£>.
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O único teste de consistência que pode ser aplicado

aos valores da lei de espalhai.n->nto para a BC8s, é se o

modelo do gás l ivre ideal se ajusta às curvas obtidas,

este modelo satisfaz a aproximação de 1° ordem da relação

dos momentos da lei de espalhamento. equação 11.19. e uma

comparação qualitativa foi efetuada com as curvas para

cada valor do ft. A análise das curvas mostra que. para os

valores 1 e 2 de ft, os resultados experimentais podem ser

representados pelo modelo do gas livre, o que não acontece

abaixo e acinv> 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.

A este grau de caleinação ainda existem átomos de

H, embora na proporção CH/O de 1:4 em uma estrutura

polimérica que aproxima-se da estrutura da grafite. As

distancias de carbonos e 1ameias adjacentes na grafite são

de 2,2 A e 3,35 A* respectivamente (9), enquanto na 6C8 as

distanciam de carbonos adjacentes correspondem a 1,39 A e

as distancias de 1ameias são menores, resultando em ligações

tridimensionais, mais rígidas,que não permitem o deslizamento

de 1amei as. como na grafite [91.

Os testes de consistência interna apresentados no

capítulo CID.para verificação da validade das curvas da lei

de espalhamento para a BC8s, não são passíveis de serem

aplicados. Como as medidas efetuadas referem-se a ganhos de

energia pelos neutrons, seriam necessárias medidas de

perdas de energia para testar-se os argumentos *ft e -ft sobre

uma mesma curva. Diferentes energias iniciais e ângulos de

espalhamento, bem como distribuições angulares. são

necessários para a aplicação dos testes. O teste referente

à Integração dos dados sobre energias e ângulos depende

de um fator de normalização, cuja determinação depende do

conhecimento das eflciências dos detetores de He-3 em
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Figura IV. 18 R&sulLados da Lei de Espalhamento
por Átomo de H, para a BCSs.

a eficiência do detetor monitor e da exatidão das

medidas do vanádio [473.

Um modelo pode ser construído para o material, desde-

que propriedades e parâmetros de simetria, como momentos dt?

inércia da molécula, distancias inter-atômicas, eixos do

simetria, etc, sejam definidos. Alguns destes podem ser

determinados por análise dos espectros de freqüências.
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Figura 4.19 Resultados da Lei de Espalhamento para a
Amostra BC8s, em função de 0, Comparados com o
o Modelo do Gas Livre.

\ /
tO As Distribuições de Freqüência

v As distribuições de freqüência das amostras de

baquelite BP, BC8 e BC8s foram determinadas a partir dos

espectros experimentais,considerando-se somente espalhamento

inelástico incoerente.com a troca de um fónon Caproximaçào

"um-fónon"3, através do programa TVCOR adaptado a esta

finalidade . Nesta forma de apresentação dos dados, estão

eliminados as dependências do material em relação à

temperatura e às transferências de energia e quantidade de

movimento dos neutrons (131.
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A distribuição cio frequõneia pára a amostra BP

é reprcsenLadA na figura CIV. 203. 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

molecular, conheci d.\s. O òrro médio ("obtido por propagação}

na região d& interesse da distribuição foi de 15 %. As

distribuições dt? freqüência p^ra as amostras de baquelite

BCô e BCe-i, estão também representadas na figura ClV. 203.

Os erros médios destas distribuições nas regi õe?s de

interesse são, respectivamente, 15 M e 10 */, .

Estas distribuições de freqüência podem ser divididas

em três regiões principais :

13 região de baixas transferências de energia, onde

aparecem os modos externos,devidos Às rotações e translações

da molécula;

£3 região de médias transferências de energia, onde os

modos aparecem misturados, a curva de densidade espectral

dos carbonos confunde-se com a dos hidrogêniosCprótons3;

33 região de altas transferencias de energia,onde aparecem

os modos devidos as vibrações internas da molécula.

c3 Análise dos Modos de Freqüência Observados na Daquelatô

e em Compostos Similares

. Para analisar-se os modos de freqüência que aparecem

nas amostras BP, BC8 e BC8s, deve-se considerar que o

polímero , por ter uma composição quimica complexa, possa

ser separado em parcelas mais simples .

O composto orgânico que representa aproximadamente a

classe de compostos de ff>rióis e parafinas é o benzeno 1133.

BRIK5GER 1491 mediu a lei de espalhamento da parafina * do

terfenil.e seus resultados confirmam que há uma similaridade
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entre os membros desta classe de compostos. Outros compostos,

úteis p.\ra compji ações com a baquditt» , são o polietileno

C C H ) , a graíite C C D e a água C H O 5 .

A escolha destes compostos . justifica-se pelo fato

deles fazerem parte da estrutura da Baque-lite no estágio

inicial CpolíBierizadaD.

Assim, um H ligado no anel benzênico da baquelite,

pode ser representado por um dos H ligados ao benzeno . O

H ligado no radical CH . usado como ponte de ligação das

moléculas de baquelite , pode ser representado por um dos H

ligados ao polietileno .

O H ligado no radical OH ,que por sua vez Lambem está

ligado ao anel benzênico da baquelite, pode ser considerado

como um dos H da molécula de H O .
2

Os átomos de carbono que fazem parte da estrutura dos

anéis benzènicos , 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,à grafite e à água,foram gerado? pelo

uso do código GASKET e são apresentados na tabela C1V.35.

O benzeno possui estrutura plana hexagonal com

si metri A D . Dois parâmetros descrevem a geometria da

molécula , a distância entre átomos de carbono vizinhos

Cl,39 % 5, e a distância entre um carbono e o hidrogênio

vizinho C 1,08 & . Por ser uma molécula plana, os modos de

vibração da molécula de benzeno são devidos , a movimentos

paralelos e perpendiculares ao plano da molécula, tanto dos

H como dos C. Os modos paralelos sao em número de 21 , dos

quais 7 sâo duplamente degenerados. Os perpendiculares
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Tabela IV. 3 Modos do Freqüências Calculados pelo Código
GASKET Referentes a Átomos do Carbono e
Hidrogênio Liqados aos C_H_,

o (3
CH_, Ĥ O e Grafite

2 2

H C<

cCeVD

0,3618
0,1834
0.1636
0.1487
0,1363
0,1165
0.09418
0.0619G
0.05452
0.04213
0,01983

i--

Intens.

2.387
1 ,EO2
1,477
0,4105
O.4O79
O.247O
0.4389
0.07962
0.06436
0.05389
1,1142

I t f »•— ff "S

r» v *-• n J

£CeV)

0,380
0.2021
O.1823
0,1624
0.1426
O.1E27
0,1079
0,fc«307
0,0508
0,00750

Intens.

4.708
9.6O8
9,028
24.26
t£Q,7&
19,53
12.71
7,027
27,17

I f f LI f"\"\

eCeV^

0.481

0.205

0.0714

Intens.

0,1218

c CeV5

0,20082
0,1836
0,1227
0,07563
0,04830
0,120
0,111
0,102
0,0770
0,0560
0,020

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}

e CeNO.

0,203
0.184
0,177
0,153
0,138

. Intens.

5,19
7.20
3.13
5,04
7.17

sáo 9, dos quais 3 são duplamente degenerados. A densidade

espectral destes modos estende-se de 0,05 a 0,38 eV .

Pelo fato do benzeno ser utilizado como moderador em

alguns tipos de reatores, existem diversos trabalhos sobre

medidas de sua lei de espalhainento. GLASER [491 e ROSS [503

fizeram essas medidas sobre um extenso intervalo de a

e ft , dando ênfase à regiSo de baixas freqüências. MARSDEN

» MACMURRY [513 mediram a altas freqüências. Um espectro

completo foi obtido pela combinação dos dois intervalos.
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F> seguida. YOUNG e KOPPEL 152) obtiveram espectros

mais dctal ;iadü=, para o benzeno e outros compostos orgânicos

e inorgânicos, com auxilio do código GASKET. Para descrever-

se os movimentos atômicos na molécula do benseno , foram

dMconsideradas as interações entre os estados rotacional

e vi br acionai da molécula e , as rotações impedi da:.-

C ou restr i tas} que descrevem as interações da mesma com

o líquido foram substituídas por transiações da molécula

como um todo, com massas efetivas transi acionais associadas

aos átomos de hidrogênio & carbono de,respectivamente, £0,94

e 42,2 u. m. a.

Cálculos referentes aos modos normais para os quais

os espectros de freqüência do H e do C são determinados,

foram realizados por SPREVAK [53] .

O polietileno pode exist ir nas formas amor fã ,

parcialmente cr is ta l ina e cr is tal ina. Na forma cr is ta l ina ,é

formado por moléculas longas com uma forma planar em

zigue-zague, tendo um radical CH em cada vértice. A célula

unitária da rede é ortorômbica, com o eixo principal de

simetria CcD paralelo ao eixo da cadeia molecular. Há quatro

grupos CH por célula unitária que, contudo,pertencem a duas

moléculas diferentes. Como o aeoplamento entre cadeias

vizinhas é muito fraco, o cálculo do espectro de freqüência

do polietileno , com base num modelo de moléculas

\lnfinitamente longas que não interagem entre si [21], é

bastante preciso.

Os modos de H e C ligados ao polietileno estendem-se

de 0,07 a 0,35 eV. Modos de estiramento C-H ocorrem a

0,35 eV , e de encurvamento C - H ocorrem a 0,18 eV .

As oscilações da molécula de CH como um todo ocorrem
2

entre 0,16 o 0,1 ©V , Os modos en^olvendo ligações

C - C aparecem abaixo de 0,07 eV , e os estiramentos

destas ligações podem alcançar 0,13 eV fl41.
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Num cristal de grafite, os átomos sâo arranjados

hexagonal mente em planos, que sio separados por 3,3i5 A .

Como cada lado do hexágono tem ^2,2 X* . as forças

interatômicas nas lamelas são mais fortes do que aquelas a

certos ângulos das mesmas t91. A expansão térmica da

grafite dá-se preferencialmente nestas direções , levando a

uma modificação preferencial da constante de .força nestas

direções com a temperatura. O espectro da grafite é

insensível a detalhes da densidade espectral» variando

muito pouco com a temperatura £143.

Um espectro de freqüências detalhado para a grafite

foi obtido por YOUNG e KOPPEL [523, que utilizaram

constantes de forças calculadas com dados mais recentes.

Entretanto, pelo fato destes detalhes serem indistinguíveis

no cálculo da lei de espalhamento, e mais ainda, no cálculo

do espectro de neutrons de um reator, EGELSTAFF [143 sugeriu

o uso de uma versão simplificada do espectro de freqüências.

Na região de baixas freqüências, onde o espectro varia com

to , observa-se o caracter t,ri -dimensional da rede. Em

seguida , onde as ondas da rede apresentam um caracter

bi -dimensional, tem-se uma variação linear com to .

O espectro d& freqüências da grafite estende-se de

0,001 a 0,208 eV. Os modos mais distintos estão a 0,085 eV

e 0,175 eV.

A molécula de água tem sido muito estudada e um dos

modelos que descreve a sua dinâmica é o de NELKIN [1343, que

estabelece três modos vi bracionais devidos à ligação O - H,

nas energias 0,205 , 0,474 e 0,488 eV,sendo porém os dois

últimos considerados como degenerados, formando um único

nível em 0,481 eV. O autor leva em conta ainda outro modo

em 0,06 eV , devido às rotações impedidas C res t r i tas 3

pelas moléculas vizinhas .
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A comparação entre os modes de freqüência

observadas nas amostras BF>, BC8 e BíIBs, com os modos

gerados, pelo código GASKET para o benzer»o, pol i et i 1 t?no,

grafite e água , podo se realizada através da tabela CIV.45.

Pela análise da tabela CIV. 43 pode-se afirmar

que. pelo menos 6 modos não presentes na .amostra BP

C original>, aparecem simultâneamento nos espectros da BC8

e da BCSs, correspondentes às energias 0,200/ 0,0934/

0,0450/ 0,409-' 0.0285/ e 0.O117 eV, ficando confirmadas

as mudanças de fórmula, estrutura e dinâmica moleculares.

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

de infra-vermelho de hidrocarbonetos com anéis condensados,

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

fenantreno, pentafeno, hexafeno, heptafeno, criseno, piceno,

periJeno e outros [441 Cvide apêndice D2>.

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

contêm modos similares aos movimentos de radicais CH em

moléculas de polietíleno, porém aparece menos intensa nas

amostras BC8 & BC8s. Este fato indica a persistência destes

grupos nestas amostras. Estes modos aparecem como um

contínuo nesta região, rostrando uma mistura que pode

incluir também modos de carbono e hidrogênio similares aos

do benzene..

Segundo ZEMLYAWOV CG51, modos em 0.O085S, O.007S1,

0,00682 e 0,00546 eV aparecem em espectros de neutrons, e

sào relacionados com oscilações rotacionais da molécula

de benzeno, ao redor dos eixos planar e 6-vez«*s.

Os modos que identificam o carbono ligado a grafite

podiam «".tap misturados na região de 0.O56O a 0,177 eV. Neste

último valor,o modo que aparece como um pico nas amostras de

Ô00 C e náo aparece na poliwerizada, indiea um procfüo de
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gi afitizaçáo, 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 O,IO c?V

pode-se associar àquoles que aparecem nos espectros de

infravermelho de carvões e antracitas, o que também pod«v

confirmar a hipótese da estrutura condensada de anéis

Oito modos aparecem na BP , que não aparecem nas

outras amostras. Aos modos com energias 0.141 e O,120 eV,

pode-se associar movimentos de H do polietileno. Aos modos

restantes. 0,103/ 0,0311/ 0.0223/ 0.0120/ 0.0O69O e O.OO532

eV pode-se associar vibrações e rotações do radical OH, por

íer êle o mais fracamente ligado, embora os modos 0.0311/

O.O223 e O,0125 eV tawbôm possam estar associados A

movimentos de C do polietileno. Segundo AMARAL e VINHAS

(233, no t e r t - butanol, modos devido ao estiramento do

radical OH, podem aparecer diminuídos em função do fator do

população.

Náo há evidencias de que os espectros das amostras

BC8 e BC8s tenham diferenças significativas, exceto em

relação ao conteúdo de umidade. Os modos em O,0300/

0,0179/ 0,00790 e O.OO436 eV, que aparecem na amostra

BC8, são relacionados com as translaç^es e com as rotações

restr i tas da molécula da água impostas pelas vizinhas. OÜ

que aparecem nas energias 0,0700 t? 0,0789 eV estão

relacionados com a média do seu espectro torsi onal . Os

modos em 0,0134/ 0,0102 e 0,00407 eV só aparecem na

BC8s. Devem ocorrer na BCÔ, sendo provável que suas

intensidades estejam reduzidas pelo fator de

mui t i espaihamento.

As medidas das amostras BC8 e BC8s confirmam a

reprodutibilidade dos dados e, pelo fato da BC8s ter

menor espessura Ctransmissào > 00 % 3 , o efeito de
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multiespalhamento foi menor , resultando em picos mais

1ntensos que os da BC8.

Um valor especulativo da constante rotaclonal C2B5 da

espectroscopla convencional [56-57],pode ser obtido a partir

do espectro de freqüências. Para i s to . toma-se a média entre

as distancias de picos na região das rotações moleculares,

para cuja definição deve-se inicialmente determinar as

fronteiras onde as transi ações e vibrações ocorrem. Supondo

qu estes tipos de movimentos sejam independentes, BOUTIN

[57] sugere uma aproximação. No caso do gelo, uma

extrapolação da Gaussiana que descreve o pico

vi br acionai - rot acionai , até o eixo das freqüências ,

determina a fronteira entre as rotações e transiações.

O mesmo procedimento foi seguido com o espectro da

baquelite BC8s , sendo a fronteira entre as rotações e

translações definida próxima de 15 meV C121 cm"4). A partir

desta energia, foram definidos dois espaçamentos de níveis

rot acionais, CO,8510.233 meV e C1,710.2) meV.

O conhecimento da constante rolacionai 2B .pode

determinar o momento de inércia da molécula em relação a um

dado eixo de simetria Cl ) , e do mesmo modo a distância entre
t

este eixo e o rotor Cr D.
ú

Para o benzeno a constante rotacional pode se. dada

B = IV. 6
8rr2I c

i

onde c é a veloci dade da 1uz,

a) para 2B = 0,85 m©V - 6,9 cm"*, obteve-se

I = 1,84 x 10~*° g cm2 e rs 1,06 A ;
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b) para SB = 1,7 ineV =14 cm"*, obteve-se

I = 0,84 x 10"*° g cm2 e r = 0,74 A .

O parâmetro r 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.

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 eixo foram 1,06 e 0,74 A, pode-se

estabelecer um modelo para a molécula envolvida nesses

movimentos.

Dentre os hidrocarbonetos, os compostos que possuem

formas próximas, que explicam o fenômeno, estào o fenantreno

e o hexafeno, cujas geojnetrias 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 .
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CAPÍTULO V

V. CONCLUSÕES E SUGESTÕES

Neste trabalho e s tudou-se a es trutura e a dinâmica

moleculares da b a q u e l i t e em seus d i v e r s o s graus de

calei nação, 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

espec troscopi a de infravermelho, permitiu propor-se a

provável estrutura da baquelite calcinada.

A análise das seções de cheque 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-st 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 ?í .

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 C por

propagação) de 10 % em média para a região de energias

abaixo de 0,2 eV. , das quais foram derivados os valores

das le is de espalhamento. A comparação destas com o modelo
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do gas livre ideal permitiu concluir-se que. nos cálculos da

Física de Reatores, a BCSs não pode ser simplesmente

comparada a uma estrutura carbônica.

Das seções de choque duplamente diferenciais foram

ainda obtidos os espectros de freqüência, com erro médio

Cpor propagação) de 15 *A . Um modelo para a BC8 pode ser

construído, considerando-se as informações derivadas deste*:

espectros. Pelos resultados obtidos para o momento inércia,

sua estrutura pode ser similar aos hidi oc ar bonet os

fenantreno, hexafeno, heptafeno ou pentafeno, com no máximo

dois H por anel. Estes espectros de freqüência, em conjunto

com outros parâmetros C funções peso, constantes de

material, etc. D, são úteis no cálculo de reatores para

gerarem valores de le is 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 baquelite calcinada

a 800 C, para serem utilizadas em reatores nucleares de

pesquisa com tubos de alumínio. A resina, no entanto, não

se presta para reatores com estrutura de zircalloy, pois a

sua estrutura molecular se modificaria antes do início da

formação do oxido, a 1852 C. A opção de tratar-se

térmicamente a baquelite a 2000 C seria útil neste caso,

mas ti tecnicamente onerosa, embora o processo de

grafitiz^çao possa s«* ecwphítar.

Nos resultados de análise CHN reforentes ãs amostras

de BCÕ. BC8 «? BC8s foram encontrados £5 */• de resíduos

desconhecidos. Os resultados das análise?: por determinação

de seções de choque e espectros de freqüência permitiram

concluir que neste percentual estão incluídos átomos de

H e C, alguns Já existentes nos espectros da amostra

original CBP5 e outros não C que aparecem somente nos
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espectros das amostras de BC83. Além destes modos observados

nos espectros de freqüência, verificou-se também um aumento

das seções de choque totais a baixas energias, 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

polimero, hidrogenado e deuterado , com procedimentos

similares aos adotados por MACONNACHIE [593.

Medidas de er.pal hamento 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 são também importantes,para que o estudo das leis

de espalhamento seja mais completo, permitindo a aplicação

dos testes de consistência, mencionados no capítulo II.

Os objetivos deste trabalho foram atingidos, embora

o estudo de materiais amorfos e infusiveis como a BC8, seja

muito complexo, e nenhuma técnica tenha permitido até .o

momento informações completas sobre os mesmos. As

contribuições deste trabalho estáo :

a) nas amplas descrições dos procedimentos para a obtencüo

da resina ;

b5 no estudo de suas transformações ;

c) na caracterização dos gases liberados a cada tratamento

térmico ;
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d} na aproximação desenvolvida para descrição das s*>çôes

de choque de compostos e

e) nos parâmetros e funções determinados, que permitiram

deíinir um modelo.

Trabalhos realizados na década de 8O sobre- estes

tipos de materiais, foram pioneiros [59-60-611. Feixes mais

intensos de neutrons e uma nova geração de intrum&ntos [62],

estão sendo desenvolvidos para o estudo da dinâmica de

polímeros amorfos t63). É esperado um maior intercâmbio

entre pesquisadores de polímeros e uma maior disponibilidade

de equipamentos nos grandes centros de pesquisa 158-64-653.

Com o advento de computadores mais sofistificados, será

possivel a análise em tempo real de dados do espalhamento

de neutrons.

Considerando-se que os estudos do espalhamento de

neutrons em polímeros podem trazer informações ainda

desconhecidas, como piezoeletricidade, piroeletricidade,

ferroeletricidade, comportamento ótico não linear, foto-

condutividade e condutividade semelhamente a metais e

semicondutores [613, é importante que seja dada continuidade

ao estudo da baquelite. O estudo mais interessante , que

pode trazer resultados surpreendentes. 6 a determinação das

constantes de condutividade térmica e elétrica, que permitam

confirmar a t-ransformação do material .originalmente

dielétrico, para condutor.
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t-mi cr: A

da Baquelite

A baquelite na forma de resina original é obtida a

partir da reação dos monomeros fenol e formal deido. com as

adiçòi>:r do ativador hexametil enot etr arai na CHMTZ» e do

estabilizador carbonato de cálcio. Sob ação de calor

pressão, o composto transforma-se num plástico termofixo,

duro.de boas qualidades mecânicas e excelentes propriedades

dielétricas. Obtido em duas etapas, no iníc io de sua

preparação tem um estágio terrnoplástico, enquanto a

polimerizaçào não é completada com a reação de fenol com

for mal dei do, sob calor e pressão. Essa reação termina

sobretuto quando cadeias lineares são formadas, sendo que as

cadeias inativas contém porções não reagidas do composto,

capazes de fluir sobre pressão e calor, tornando-o possível

de ser moldado.

Neste estágio inicial de polimerizaçüo podem também

ser formadas cadeias planas com quatro anéis benzènicos»

ligadas por grupos de radicais metíleno, resultando unia

macromol écula com algumas centenas de u. m. a. .

O estágio final de polimerizaçao é alcançado

na pressão de modelagem, onde o polímero fenòlico

"parcialmente reagido é l iqüefeito sob pressão,

produzindo uma reação de ligação cruzada entre cadeias

moleculares. Com a polimeração completada, a macromolécula

passa a ter massa molecular de alguns milhares de u. m. a. ,

resultando portanto em uma configuração tridimensional. Ao

contrário de um monômero termoplástico , que tem dois

finais reativos para o crescimento da cadeia linear, o

monómero termofixo deve ter três ou mais finais reativos

para que sua cadeia molecular faça ligações cruzadas

0m três dimensões.



Após a moldage-m, o plástico termofixo tem

virtualmente todas as moléculas interconectadas com

fortes ligações físicas permanentes. • as quais não são

reversíveis sob calor. Teoricamente, a parte inteiramente

moldada de um termofixo pode ser uma única molécula

gigante. De certo modo, a cura de um termofixo por

reaquecimento não causará r©fusão e , portanto . ele não

poderá ser remoldado. Porém, se for aquecido a temperaturas

bem mais altas, quebras de cadeias e outros fenômenos

poderão ocorrer.



92

APfeNDICE B

Espal hfeRgnt o de Né-ulrons por um SI st ema Atômico

O espalhamento de neutrons por um núcleo é

governado pela seção de choque de espalhamento microscópica,

descrita através da amplitude de espal hamertt o nuclear, que

pode ser obtida uti l izando-se as aproximações de Bom •

do pseudo-potenciai de Fermi na solução da equação de

Schrodinger. que descreve a co l i são entre o neutron e o

núcleo espalhador [141.

É importante mostrar que, para um único núcleo, a

forma do potencial de Permi e dada por

2 n h 2 2 n h 2

VCr) = a óCib = b õCr> B. 1

onde a é a amplitude de espalhamento para núcleo livre;

b é a amplitude de espalhamento para núcleo ligado;

m é a massa do nêutron;
m M

\i é a massa reduzida do sistema = ;
m + M

M é a massa do núcleo alvo.

Quando tem-se um sistema de átomos quí micamerite

ligados, o neutron 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.

Um nêutron Incidente com vetor de onda k passa a

ter um vetor de onda Jc após o espal hamento, onde k = 2n/\,

sendo \ o comprimento de onda do neutron.

Neste processo há trocas de quantidade de movimento

fsQ • de energia ho> , definidas conto
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h o 5

& = Ê - Ê . « » — C k^- . k ^ B. 2
2m

Para um sistema de N átomos Idênticos,o potencial

de Fermi passa a ser escrito como

3 n h2 M

m
b C r - ^ 5 B. 3

onde 3 denota a posição do i-eslmo átomo no sistema.

Na aproximação de Born. a amplitude de espalhamento

é dada pela transformada espacial de Fourier do

potencial, ou seja

L b, 6 C r - ?, ) dr' B. 4

Estai expressão representa a soma das amplitudes de

ondas espalhadas por todos os núcleos,sendo e o ângulo de

espal hamento.

Para calcular-se a seção de choque de espalhamento

para um sistema condensado, a amplitude de espalhamento

dada pela expressão CB.45 deve ser generalizada, para

incluir o efeito de movimento térmico dos núcleos. Esta

passagem é efetuada resolvendo-se a equação de Schrodinger

dependente do tempo, sendo a solução usualmente dada em

termos dos operadores posição dependentes do tempo, de

Heisenberg.

Clássicamente , isto é feito com base ha

substituição do vetor posição r pelo operador r CO.
n n

Contudo, numa experiência de espalhamento, as componentes

de Fourier do campo de neutrons espalhado é que são

observadas e, assim, a transformada de Fourier da

amplitude de espalhamento torna-se necessária. Logo
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1 _
= — I

T >
d t i I ' - df*'

B.5

onde T é um tempo longo se comparado com o tempo de vôo

de nèutronr. na região " de interesse.

A seção de choque de espalhamento é então obtida da

expressão CB. 5} pelo uso da razí»o entre o fluxo espalhado

• o fluxo incidente [14J , resultando

f* Ce.uO fCô.uO
Ler nu ca

B.6

A ra'zao entre as velocidades aparece nesta expressão.em

virtude de tratar-se do espalhamento inelástíco e não do

elástico, possibilitando a conversão de densidades em

fluxos. Na mesma expressão , os colchetes representam unia

média estatística obtida pelo espalhamento de um grande

número de neutrons pela amostra.

A amostra e portanto observada em todas as suas

possíveis configurações de excitaçào térmica, e a seçào de

choque é proporcional à média térmica dessas configurações.

Na notação convencional

2
de

d O do>

CG,ÍI>)

Ab>
B.7

onde &u * 2n / T. Nest» formalismo, a saçüo d» choqu* d»

espalhamento para N átomos é dada por

dO

6 Cr" - -?

n.m

Cm b «5 C r ' - ? Cn n

d t
dr* dr"> B. 3
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Nao e x i s t i n d o correlação entre s p i n s , o produto

dos comprimentos de espal hamento l i gado pode ser dado por

< b* b > « b 2 • bf 6 B. Ocoer. incoer. nm

Introduzindo-s* a expressão CB. &> na CB.85,

rearranjando~se os termos e tomando-se aquele para o qual

«t « n, definimos o *' termo próprio ". para o qual as

amplitudes de espalhamento dos mesmos núcleos em dois

diferentes espaços de tempo sao combinadas.

O termo restante é conhecido como "termo distinto"

e consiste de todos os casos em que as amplitudes de

espalhamento de dois núcleos diferentes sao combinadas,

isto é, m * n. A expressão obtida depois deste rearranjo e

6 Cr,T5 = ^ < T f ó Cr + ? Co5-r"3 6 Cr'-r CT5 3 > dr
n - ' V n

- 5 ^ - f í f b 2 S Cr.Ti + b 2 C Ô.Cr.T5-p5 ldr dt.^ . 2nk I,. I I s coer ddO dw o 'V •'-o»1- J
B. 12

onde

JV
B.13

é a função de auto-correiação de Van Hove ou "termo próprio"

z <T f
N n.m h

B. 14

é a função de corre lação d i s t i n t a de Van Hove, ou "termo

di s t in to" . Nestas equações, T • ' t g - t j r r* - ?" - r' e p

é A densidade média do sistema.

. C f \ T > - z < T f ó C r % r C o ) r 5 ó C r r C O 5 > d rd N nm h m m
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Em virtude do trabalho realizado definir-se pelo

comportamento de materiais que não sejam monocristais. a

direcáo de <$ nio é importante, e pode-se a passar escreve-lo

na forma escalar.

Segundo Van Hove £34), uma forma alternativa para

representai—so a seção de choque de espalhamento duplamente

diferenciada, é

dO
Y" f bco«r SdCQ.«5 1 B.15

onde S CQ.»5 * ^ f . " ~ " " " G Cr.O dr dT B.16
s 2fr J s

B.17

Esta forma a& apresentação da equaç2o CB.153 é importante

por definir SCQ, tS>, o termo que contém as características

dinâmicas do sistema espalhador, . denominado "lei de

espalhamento". Os outros termos mui ti piicati vos trazem

informações características da partícula e do potencial

espalhador.

A contribuição do termo S CQ,w) é proporcional a

seç&o de choque coerente» sendo nula para materiais

palhadores completamente incoerentes.

Diversas propriedades da função S CQ»c>0 podem ser

deduzidas pela consideração da expansão de sua transformada

de Pour i er temporai, denomi nada função i ntermedi ár i a :
f +00 .

I CQ.T3 - I S CQ.«5 e XUT da> •

+8 f +0»

I
. +8 f
I S CQ,ÜO dw + i r I u> S CQ»<iO du> + « t e

J «o» J -o»
B.18



Uma das propriedades importantes que pode ser obtida

tta expansio é a "relação de momentos".geralmente definida

r * • '
S CO> « I *»n S CQ.**> dw * C-i>n I M S CQ.O3 B. 19

ond» I represent a a derivada n-ési»a * • relação ao

Una outra relação importante envolvendo a "lei

dm espalhawento" é a condição do balanço detalhado, que

relaciona as seções de choque para ganho e perda de energia,

através de UM fator de população. Assim, quando o sistema

espalhador está em equil ibrio térmico ã temperatura T. a

relaç&o de balanço deve ser sa t i s f e i ta , ou seja.

S CQ.-fcO « ^-hw^kT s cQ,+w5 B.2O
n

Para fazer-se comparações de dados experimentais.

pode-se reescrever a expressão C B. 2CO em funçSo da l*i

de espalhamento simétrica em «,

B

CQ,«> B. 22

A Representação d* Eoelstaff e. Sehofleld

Para um sistema espalhador que nlo possui

macroscópicamente direções preferencias de espalhamento.como

sao os po l i cr i s ta i s , os sól idos amorfos e os l íquidos, a

l e i de espalhamento independe da direcSo de 3 .
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A representação de EGELSTAFF e SCHOFIELD [141 para
estes materiais, dá & relação entre a l e i de espalhamento e
as seçòes de choque. Tem a vantagem ainda de introduzir
simplificações na representação de dados. primeiro por
retirar o "balanço detalhado" e, segundo» por trabalhar com
variáveis adimencionais, sendo dada por

4 fi k óZa
SCa.f» » k T — e ' c , B. 23

a. * k dfi dw
D O

onde
n 2 Q 2 hw E-E

ot = , ft «* , 6> » , B. 24

c. é a seção de choque para o átomo ligado .•
kB é a constante de Boltzmann ,
T é a temperatura absoluta ,
Q é a troca de momentum escalar ,

sendo oi e ft variáveis adimensionais referentes
respectivamente, às trocas de momentum e energia .

Esta representação ainda tem outras vantagens, como:
a} condensar os dados nas variáveis a e ft ;
b) requerer medidas somente em algumas energias i n i c i a i s

• Ângulos para determinar todas as curvas representativas
do espalhamento;

O a seção de choque duplamente di ferencial , d «y/dO dw,
poder ser determinada a partir de SC a, ft$, por valores
diferentes dos quais foi originalmente medida.

Desta l e i de espalhamento resulta um espectro de
freqüências (351 . também adimensional e normalizado, dado
por

senhC ft/Z>
ZC/» • pCf» B. 2S

ft/Z
sendo
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pC/3D = ft lim B.26
ot -» O a

Nesta função está contida toda a informação sobre o sistema

espalhador, relativa à seção de choque incoerente. Ela, ou

parte dela, pode ser obtida de medidas com neutrons e, uma

vez determinada, ser utilizada para reconstruir-se a lei de

espalhamento, definir-se a seção de choque para neutrons e

todas as propriedades do moderador, através de programas

apropriados da Pisica de Reatores 1393.

Para • liquidos,policristais e sólidos amorfos, é

costume definir-se um espectro de freqüências generalizado,

o qual está relacionado diretamente à lei de espalhamento

incoerente através da relação [141

S
senh Chw/2kDT) o lim - 2 B. 27

B a o *

Esta relação é exata. Em principio, pode-se determinar

o espectro de freqüências generalizado se conhecermos a lei

de espalhamento incoerente para valores pequenos de Q.

Resultado análogo existe para a seção de choque incoerente

para a troca de um fónon Cem cristais cúbicos com um átomo

por célula unitária) dada por

s ,

Chw

4M Chwí s e n h Chtó / 2k-TD •>

B.28

Neste caso ZCu!> é o espectro de freqüências

convencional dos modos normais de vibração da rede. O

limite para Q tendendo a zero é substituído por um fator de

D*by«-Waller, que traduz a dependência com Q*
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EW = pCO) Q2 * - < r2 > Q* B. 29
6

onde < r > é o desvio médio quadrático de um núcleo de sua

posição de equi l íbr io .

O fator de Debye-Waller , ita verdade, é também função

do espectro de freqüências

'
2W = ChuO ZCoO coth Chw • kB"D du B. 30

2M ' o B

No caso de admitirmos um espectro de freqüências de

Debye.o fator 2W é função da temperatura de Debye do cristal

A Repr es entac So de Bruqger

Esta representação da lei de espal hamento £36]

mantém a simplificação do balanço detalhado, mas não

introduz nem a massa M do espalhador, nem a seção de choque

a. do átomo ligado. É também denominada lei de espal hamento
D

parcial reduzida, sendo dada por

tf &

. 31
k dO

onde k é o número de onda antes do espalhamento,

k é o número de onda após o espalhamento,

m é a massa do néutron,

é o módulo da transferência de momentum.

« h |k*o-íc| > h ( k^+ k2- 2 kQk cos 0

2 Eo+ hu> -2 [ E O C EO+ hw 5 ] 1 / S c o s ô ) 1 / 2

B. 32

to* - f A k 2- k23 ./ 2 m B. 33
o
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Nesta forma.hu é positivo quando os neutrons ganham onorgia.

A lei de espalhamento SC|&|,h<»O é dada em unidades

de bar-ns/eV. ster adi ano. molécula, embora Q seja expresso

em A e ho em eV .

Entre as vantagens de usar-se SCQ, hoO ao invés de
2

d cr/dO dE ou SCa, #>, estão os fatos de existirem menores

números de variáveis envolvidas, da garantia de uma

distribuição "Maxvelliana do fluxo em um meio homogêneo

grande e da seção de choque duplamente diferenciada.
g

d cXdO dE» poder ser gerada a energias e ângulos diferentes
daqueles medidos durante a determinação de SCQ.

Testes de Consistência e a Utilização de Valores da

Lei de Espalhamento

Para a apresentação de dados nas formas de SC a, ft)

ou SC$,tíu>3, diversos testes de consistência devem ser

introduzidos. Inicialmente,pontos referentes aos argumentos

+/? e -ft devem cair sobre a mesma curva. Cm seguida, dados

referentes a um mesmo ft a diferentes energias iniciais

e a diferentes ângulos, devem também cair numa. mesma curva .

Est j*s são os mais severos testes de consistência

interna e não são evidentes quando os dados são apresentados
2

na forma d a/áti du> .

Vm outro teste de consistência interna para cada

representaçácé 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 totals e de distribuições

angulares. Embora sejam necessários, estes dois testes não

são suficientes [371.
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Um terceiro testo de consistência [613, está nas

"condições dos momentos", como dado na expressão CB. 19).

Estas condições devem ser satisfeitas e sào uma conseqüência

matemática direta do fato de SC$, uD ser a transformada de

Fourier da função intermediária ICÔ.O. Esta função por sua

vez, é a transformada espacial das funções de correlação

de espaço-tempo, GCr.O» definidas nas expressões CB. 13} e

CB. 14D . Todavia as funções de correiaçáo de espaço-t«mpo

sao AS. transformadas duplas de Fourier da lei de

espa.1 hamento, "tendo significado f is ico bem definido [3?].

Quando os dados experimentais nao sao suficientes

para que os testes de consistência sejam integralmente

aplicados, uma alternativa válida ê tentar-se ajustar um

modelo matemático. Este modelo, no entanto.deve satisfazer à

relação de momentos da le i de espalhamento, equação CB. 195.

Um dos modelos mais utilizado para comparações de valores da

lei de espalhamento de materiais é o do gás l ivre ideal,que

satisfaz a aproximação de 1- ordem da relação dos momentos

• é dado por 1363.

S Ca.no = — e * a B.34
C4 n a 1 / 2
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APÊNDICE Ç

Alournas Proor i ffdades Conhecidas da Resi na Fenol For mal dei do

ComereiÃ!

Resistividade D. C. .

Constanta Dielétrica.

Constante Dielétrica.

Módulo de Elasticidade.

Resistência a. Tensão.

ElongaçSo Máxima»

Resistência ao Impacto.

Gravidade Específica

Distorção de Calor 264 psi .

Calor Específico

Ccom carga de celulose)

Coeficiente de Expansão
-5Térmica Linear ,10 .

Formas Disponíveis Barras.Tubos e Outras Formas Extrudadas

Fundidas em Moldes.Folhas.

Fabricação , Calandragem, Moldagem a Quente ou Estiramento

Tipo de Resina Termofixa

ohn-cm
6O cps

IO6 cps

103atm

atm

cal/cm

g/cm

°C

cal/g

°C

1.0-7.0x10

6.5-7.5

4.O-5.5

0.273-0.34O

4O8.3-612.5

1.5-2.O

O.O81O-O.13O

1.307-1.318

74-80

O.35-0.40

6.0-8.0

Fonte: ASTM-Plásticos.C772.1d82.
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APÊNDICE D

Estruturar: Moleeui ares de? Al t?ur»s HIdroecrbonetos AromAlice;
Poli cíclicos

(II) Ph»nnlrne (12) Ptisan! hmt»»

(13) Anthwen»1 (14) Fluofmnthene

(15) AnphentathiyleM (IC) Acmnthrylcne
(29) Bubiceo» (30) Coroncnc

(17) Tríphenrlem (18) Pyrtn»

(19) ChryHM (20) NftphUtMene (31) Trtotpbthylent» (32) BtpUphtn»

(21) FletKdcat (22) P ic tu
(33) Beptterat*

(23) PtrylffM (24) PtaUptwnt (34) PyrADthrm*

(2ft) PfnurcM* (29) Tttmphenyleot» Çtt) Ovalena

Fonte: V/EAST.R. C. .Handbook ' g£, Chemistry â n.d

Ch^mleal Rubber Co. , 3 1 s t E d i t i o n . 0-12,1070-1971


