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O presente trabalho ainda se encontra em sua fase inicial.

Realizaram-se medidas preliminares necessárias para obten

ção da espessura dos alvos físseis de urânio e torio.

8.3.3. ESPECTROMETRIA DE NEUTRONS RÁPIDOS

Auoyone Augusto da Silva

Na fase final de implantação da técnica de medida de es-

pectro de neutrons rápidos na faixa de energia entre KeV e

MeV, definimos um sistema de medidas adequado as condições

do nosso laboratório. Trata-se de um sistema de medidas ORTEC

uniparamétrico contendo como principal elemento um PSA ( ana-

lisador na forma de pulso) que permite a discriminação das

partículas neutrons e gamas.

Inicialmente a calibração do sistema foi realizada uti-

lizando um dos detetores disponíveis (CH.,) e o fluxo térmico
(2)

do Reator Argonauta. Os parâmetros da equação de Diethorn

foram obtidos (C = 0,179 x io"2 e D = - 0,143 x ío"1) com os

quais podemos observar que para uma tensão de 4.000V aplicada

no detetor, este opera na faixa de energia entre 60 KeV a

1.200 KeV.

Os testes finais para obtenção dos parâmetros de maior in

teresse (tempo separação entre os eventos n-y» níveis de dis-

criminação e espectro de proton de recuo sem contaminação ga-

ma) vem sendo realizado com uma fonte de Am-Be.

8. 3.1*. GERADOR DE NEUTRONS

Auoyone Augusto da Silva

Com o objetivo de colocar o Gerador de Neutrons de m MeV

operativo. Foi realizada a substituição de antigas peças do

mesmo como também alguns melhoramentos nos sistemas de vácuo

e de refrigeração do alvo.

8.3.5. DETERMINAÇÃO DA TEMPERATURA DE NEUTRONS DO REATOR ARGO

| NAUTA POR MEDIDA INTEGRAL DE SEÇÕES DE CHOQUE TOTAL E
j MEDIDA DIFERENCIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE DENSIDADE DE VE-

LOCIDADE DE NEUTRONS
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Dante Luiz Voi

A temperatura de neutrons do Reator Argonauta foi deter-

minada por dois métodos de medida diferentes, usando o feixe

de neutrons de um dos canais de irradiação, em condições

idênticas de geometria.

As temperaturas obtidas com o método da medida integral

de seção de choque e o método da medida diferencial de

espectro de velocidade foram: (522 ± 49)°K para o feixe e

(392 ± 37)°K para o nücleo.

Os resultados obtidos mostram-se dentro dos valores es-

perados na literatura.

8.3.6. DETERMINAÇÃO DE SEÇÕES DE CHOQUE TOTAIS BAQUELITE EM

FUNÇÃO DO GRAU DE CALCINAÇAO

Dante Luiz Voi e Luiz Osório de Brito Aghina

As seções de choque totais do Baquelite polimerizado,

calcinado a 400°C, e calcinado a 600cC, foram obtidas com

o espectrômetro de cristal nas energias (0.05 ± O.ODeV e

(0.46 ± 0.23)eV.

Os resultados para as seções de choque ligada e livre

evidenciam ainda, mesmo a 600 C de calcinação, a presença

tanto de átomos de Hidrogênio na estrutura da macromolêcula ,

como também grupos CH» na proporção de uma para três molécu-

las.
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8.4. REATOR ARGONAUTA

8.4.1. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO REATOR ARGONAUTA

0 Reator Argonauta, realizou no ano de 19 82,157 operações

totalizando 221 horas, tempo em que permaneceu crítico, con-

forme quadro abaixo:


