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\7.5.6.ybETERMINAÇAO ISOTÕPICA DO URÂNIO POR ATIVAÇÃO COM NEU-

TRONS E SUBSEQÜENTE ESPECTROMETRIA GAMA

Luis F. Bellido e B.C. Arezzo

£ de grande interesse na ãrea nuclear, o desenvolvimento

de métodos de análises para a determinação da composição isotõ

pica do urânio. Assim como em qualquer outra ãrea, é ideal con

tar com vários métodos de análise para poder-se escolher o me-

lhor, segundo as necessidades especificas, tendo em considera-

ção o nível de exatidão, a precisão desejada, material dispooí

vel, recursos humanos, investimentos, etc.

0 método em desenvolvimento, baseia-se no fato que na at_i

vação com neutrons, as atividades induzidas dos produtos de fijs

são e do Np-239 são proporcionais respectivamente ao número de

átomos de U-235 e U-238, presentes na amostra. Esta pesquisa é

continuação do trabalho iniciado por Henrique Cesar Alves Macha

do (IEN, Relatório Técnico Anual 1980).

Experimentalmente o método consiste em irradiar as £

trás de urânio com neutrons térmicos e medir as atividades de

um ou mais produtos de fissão e do Np-239, empregando basica-

mente um detetor Ge(Li) e um analisador multicanal.

Utilizando padrões de urânio com diferente composição is£

tópica, traça-se uma curva de calibração: Razão 235U/238U

versus Razão da atividade de um produto de fissão e a ativida-

de do Np-239. Obtendo-se esta curva, determina-se a razão iso-

tõpica de qualquer amostra de urânio, interpolando simplesmen-

te a razão das atividades medidas experimentalmente.

Para que a curva de calibração possa ser sempre usada

(irradiações posteriores), a curva é construída com as ativida

des dos padrões, normalizada com relação â atividade de uma

quantidade constante de Sc-U6.(que é irradiada junto com as

amostras) que tem como finalidade corrigir as variações de flu

xo de neutrons e/ou variações do tempo de irradiação.

Os produtos de fissão escolhidos para este trabalho são:

Mo-99, Ce-143, 1-133 e 1-132.


