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8.3. TÉCNICAS EXPERIMENTAIS PARA FÍSICA DE REATORES

8.3.1. ESTUDO DO CÕDIGO CAP 2 38 PARA 0 CALCULO DA TAXA DE

CAPTURA DO 2 3 8U

Maria Inês Silvani Souza
L

0 código CAP 238 tem como objetivo calcular a atxa de
2 38 — 2 39

captura do U através da atividade do U formado pela
reação:

238,
92U + n T1/2 = 23,5d

EL = 74KeV

„ 239 (y, B ) 239
92 P
3 Z 93 r

93 T1/2 = 2,3d

EL = 106KeV
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238 -
O espectro obtido da amostra de U irradiado e do tipo:
CONTAGEM

64 74 84 ENERGIA (KtV)

Figura 8.3.1. Espectro do 2 3 8U
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O pico representado pela janela F9 e devido aos y emiti
2 39 - ~

dos pelo U e também devido a contribuição y dos produtos
— — 2 38

de fissão formados pela fissão do U ao absorver os neu-
- 2 35

trons. Essa contribuição e eliminada usando o U.

0 programa fornece a atividade devido a captura,através

de dois métodos:

1. utilizando a janela inferior F-, centrada a 1 dezena

de KeV abaixo do pico de 74 KeV.

2. utilizando a janela superior F-, centrada a 1 dezena

de KeV acima do pico de 74 KeV.

Além do programa principal o código é composto de 4 sub

rotinas:
LECT - para a leitura dos dados

FONTE - para calibração, utilizando para isso uma fonte

calibrada.

NAOIRR - para obtenção do Background.

IRRADI - calcula a atividade desejada.

0 programa é feito para o espectro y registrado em 200

canais. 0 detetor a ser utilizado é um semicondutor Ge-Li.

Este programa jã foi testado utilizando para isso de da

dos simulados.

8.3.2. CONVERSOR DE NEUTRONS

Serebias da Silva Oliveira

Na utilização de câmaras de fissão para a determinação

de índices de espectro, há necessidade de se ter a resposta

das câmaras para um fluxo efetivamente rápido,

Como no reator Argonauta a contribuição rápida ê muito

pequena, foi idealizado um conversor de neutrons,

Este conversor, consiste de um bloco cilindrico de urâ-

nio natural envolto em aço inoxidável, dotado de um orifício

até cerca de 4/5 de sua altura, onde se coloca a câmara de

fissão sendo o conjunto convcsor-câmara exposto a um fluxo


