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RESUMO

^) y „
.Eote trabalho dajcrovonD projeto de um fluorTmetro digital,

que al'i'ic'o a técnicas analTticas adequadas permite a determinação da
quantidade de traços ca materiais fluorescentes em amostras,

0 fluorTn-ctro e do tipo de reflexão, utilizando lâmpadas
fluorescentes para a excitação e um sistema ótico, que acoplado a U~;H
fotomultiplicadora permite medir a intensidade da luz emitida.

No caso do instituto ce Engenharia Nuclear o equipamento "e
utilizado par?, a determinação da quantidade de urânio existente em a™os_
iras de ntateriais a serem exportados.

A precisão do instrumento e da + 1% na escala de 0,1 que
a normalmente utilizada, nos trabalhos em curso. (cujj3ot.).



I. - INTRODUÇÃO

O fenômeno da fluorescência e suas aplicações ja foram exaus
tivamanta estudados, e vários métodos e técnicas para a determinação de tra .
ços de determinados elementos em amostras estão descritos na literatura.
A utilização dessas técnicas na determinação de traços de urânio,, teve seu
ponto marcante com cs trabalhos de Nichols e Slattery em 1925, que verify
caram que traços de'urânio fundido com fluoreto de sódio, produzia uma luz
fluorescente ban mais intensa do que a emitida pelos sais de urânio ÍSGIO-•

cios. A partir desse ponto vários métodos e técnicas foram estudaups chegan—
cío-ss a resultados cue possibilitam uma aplicação sistemática em laboratõ-*
rios,

Muitos f1uorímetros foram então projetados e construídos, aT_

guns chegando a ter bastante sucesso, corno o fluorímetro desenvolvido por J

Galvanek e Morrison, e industrializado por algumas firmas,.entre as quais

a Jarrel-Ash.

0 fluorímetro projetado e construído para a CNEN pode ser con_

siderado como uma versão atualizada do fluonmetro de Galvanek e Morrison,

sendo totalmente integrado e apresentado os dados de saída na forma de um

oainel digital* de 2 — dTgitos.
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2. - DESCRIÇSO EM BLOCOS DO FLUORlMETRO MOD. 5015

A figura 1 ilustra de forma esquemática o fluorímetro Mod.

5015* A radiação ultravioleta produzida por uma lâmpada fluorescente (luz

negra), excita a amostra a ser analizada, a qual se apresenta na forma úe

uma pastilha, resultante de-um processamento quTmico adequado e posterior

fusão. .

0 urânio existente na amostra, excitado pela radiação ultra_
violeta, fluoresce, e essa luz é analizada por um sistema õtico-eleIrônico.
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Esse sistema e constituído paios filtros A e B, pela válvula
fotomultiplicadora e pelo sistema eletrônico de cedida. A finalidade dos
filtros A e .B, 5 a de formar uma janela Ótica, de modo que apenas a luz
fluorescente produzida pelo urânio-, seja detetada. Na realidade o s;?.re:;a-
'ótico, e da vital importância no funcionamento da unidade, principalmente
quando se deseja a medição de baixos índices da concentração de urânio.

0 circuito eletrônico, produz internamente todas as tensões

síe alimentação-necessárias, incluindo a alta-tensão para a polarização da

Êotoüiultiplicadora. • •

0 s'nai de corrente fornecido pela fotomultiplicadora excit-,

o circuito eletrônico de medida, constituído por um amplificador operacio_

fsal, acoplado a urn painel digital utilizando o circuito integrado 7JQ7.

3. - ANALISE DETALHADA DO SISTEMA

3.1 - Sistema Ótico

3.1*1 - Lâmpada Excitadora

Tendo em vista a maxima sensibilidade da amostra de urânio,

para comprimento, da onda em torno de 360 nânomeíro, a utilização da lãmpa_

da fluorescente de 4 watts, tipo luz negra, produz resultados adequados,

Essas lâmpadas são fabricadas por várias industrias e são

constituídas por um tubo cilíndrico azul escuro, o qual transmite a radia_

ção ultravioleta, mas apenas uma pequena parcela de luz visível. A radia_ •.-•
ção ultravioleta c emitida por,uma camada fluorescente depositada no inte 4

H o r dobulbo, o qual faz a conversão de energia, produzindo uma luz com a J

máxima emissão em torno de 350 nm. Á

"s

Uma lâmpada típica desse grupo é" a F4T5 BLB da philips coin ;|

um comprimento de Í5cm, uma largura de 16mnij e trabalhando com tensão e 1

corrente de 30V e 0J5A* Essas lâmpadas apresentam uma depreciação,do 25% J

apôs 2000 noras de utilização. • /, |



A ligação dessas lâmpadas o idêntica ã das fluorescentes con_

vencionais, exigindo a utilização de raatores e de "starters".

3.2 - Filtros ds Luz

Obviamente e necessário eliminar a componente de luz ultra

violeta existente na câmara de exposição, pois a fotomu1 ti piicadora tem

unia apreciável sensibilidade para essa radiação. Para bloquear essa comp£

nante e utilizado um filtro com uma transmissão desprezTvèl para radiações

com comprimento de onda menor que digamos 500 nm. Esse valor ê" cornou r-T̂ el

com a resposta espectral, produzida pela amostra, de'urânio, que apresenta

uma resposta maxima em torno de 550 nm. Por outro lado geralnante esses

filtros produzem fluorescência quando iluminados por radiação ultravioleta,

de forma que e geralmente necessário o uso de uni 29 filtro para cortcir as

radiações produzidas p^Io primeiro filtro. Ou seja o que se faz e ux;!izar

um jogo de dois filtras, formando uma janela exatamente em torno da maxima

fluorescencia da amostra. Aualmente existem no mercado filtros não fluore^_

centes, bas.tando nesse caso utilizar apenas um desses filtres especiais.

A fluorescencia dos filtros e das paredes da câmara de expo_

sição e um dos fatores que determinam a fluorescencia residual da câmara,

a qual esta intrTnsecamente ligada ã mínima quantidade de urânio- mensurá_

vai com o sistema,

3.3 - Fotcrnul ti pi i cadora

A escolha da válvulas mui ti piicadora e" basicamente feita con.
siderando-se os problemas de ordem mecânica (incidência de topo eu "íste_
ral), ou de ordem elétrica como corrente no escuro (dark current).} ganho,
estabilidade, etc, e finalmente o problema d-j resposta espectral, que dàve
ser adequada para detetar a fluorescência produzida pela arcostra. *<•'- rea.!i_
dade, estudos exaustivos foram conduzidos.no passado'por vários pesquisa_
dores, identificando o espectro de fluorescência do urânio, quando fundido
com fluoretos e carbonatos, verificando-se que â intensidade mãx-iraa de ra_
tíiaçao fluorescente se situa em torno de 550 nm. Galvanek e Morrison» ÉÈi2e_
ram um estudo comparativo, analizando as válvulas ÍP21, 6199* 5817»/>i:lA e
1P21, chegando a conclusão de que a melhor escolha era de fato a 1P2Í jã



extensivamente usada.em outros fluorímatros.

Essa válvula apresenta uma resposta espectral tipo S4, um
rendimento de 120 amperes/lumen, e uma amplificação de corrente ca or
dé.u da 2 x IO6. .

Embora tivéssemos a oportunidade de testar essa fotonulti
plicadora, optamos pela 150AVP, exclusivamente por possuirmos em nossos
estoques a quantidade suficiente para a produção desejada.

Na tabelei' 1 apresentamos as características principais da
1P21 e da 15QAV?.

TABELA 1 - Dados comoarativos entre a 1P21 e a 150AVP

'Máx. tensão de alimentação

Max. corrente contínua de

anodo.

Máx. sensibilidade espectral

Incidência

Corrente no escuro (25°C - típica}

1P21

1250V

0,lmA

400nm

lateral

InA

• ' 150AVP
,. , . 1 . , 1

1800V

0,2mA

400nm

topo

5nA " i

. Si.



Conforms se verifica, uma inconveniência da 1WAVP diz respaj_
to a incidência de topo da radiação, o que implica em uma altura uni pouco
maior para o sistema Ótico, completo. Por outro lado,, mesmo com esse inconve_
niente, tendo em vista a drástica redução, dos circuitos eletrônicos por
causa da adoção cie circuitos integrados, a unidade apresenta um tamanho ins_
nor que a unidade-similar "importada.

4. - CÂMARA DE EXPOSIÇÃO PROPRIAMENTE DITA

fio projeto da câmara de exposição, os detalhes principais dj_

zem respeito a evi~ar a incidência .direta na foto dos raios ultravioleta pri

n,:-ií";cs, e reduzir ao máximo a fluorescencia residual da câmara, Adotarvio a

ter i-incia moderna, toda a câmara é de alumínio anodizado na cor negra, a a

To.: • •; adequada da mesma evita a incidência direta dos raios ultravioletas na

fa'u.vi/itiplicadorc.

•5.- - SISTEMA ELETRÔNICO

5.1 - Fonte de Alimentação

A baixa tensão de alimentação para todos os circuitos, e obtl_

da ratificando a tensão fornecida por um transformador e utilizando-ss inte_

gracos reguladores especTficos para a geração das tensões de +_ 12,. e *_ 5V.

A fonte de alta "ensão é uma versão especial da fonte desen
volvida no próprio Departamento de Instrumentação e Controle, para a polari_
zação de detetores de radiação nucleares. 0 projeto original dessa fonte pre
vê o fornecimento de 2mA.de corrente sob a tensão de 3KV e um ripple tots!
maxirno menor que 10 mY. Para o fluorTmetro a excursão da tensão foi limitai;
apenas a 1200V por razões de segurança, embora a tensão de .operação normal
se situe apenas entre 600 a .800V para a aplicação em vista no Instituto de
Engenharia Nuclear*

0 circuito de medida ê constituTdo pelo circuito elastics de
medição de corrente* utilizando ô amplificador M A 7 4 1 , com o ajuste de férò
sendo feito diretamente no painel frontal do fluorTmetro.

i -iáiii í'i i - I .



Esse amplificador iiA741 recebe o sinal de corrente da foto

mui ti piicadora e fornece uma tensão de- saída proporcional a corrente de

entr<K!-i, que s medida com um painel digital utilizando o 7107. A leitura

liiaViiu.'i desse painel ê + 199 e o uitrapassamento desse limite e observado

pilo apaç?.::i2nto do display. Na re.":1 idade é neces:;'.;rio introduzir na entr]j_

da da sinal do ;JA741 um sinal de corrente contTnua, em oposição ao forne

çido pela válvula fotomultipTicadora. A finalidade dessa corrente 5 possi_

b'ilitar anular a influência da fluorescência residual da câmara de exposj_

ção (incluindo paredes, filtros, etc), que no painel frontal é designada .

como "Background". E evidente que quanto menor e. esse valor residual, ír.a__

nor e a corrente de sinal da foto que pode ser detetada, ou em outras pa_

lavras manor a quantidade' de urânio /possível de ser detetada.

Na situação ideal limite em que se consiga eliminar totaj_.

mente o "background" da câmara de exposição, a sensibilidade do método es_

taria.ainda definida pela corrente no escuro da fotornul ti pi i cadora. Na

realidade, nessa situação especTfica ern que se deseja a máxima sensibili-

dade, deve ser empregada uma válvula fotomulti piicadora selecionada e pos_

sivelmente utilizado um sistema de refrigeração adequado.

6. - OPERAÇÃO DO FLUCRlMETAO MOD. 5015

A figura 2 ilustra o painel frontal do fluorTmetro moolo !

5015 cuja operação, resumida a seguir, é extremamente simples: ' j
i'

a) Liga-se a chave, liga-desliga, verificando-se o iluminamento !do;|

display. j

1 '
b) Deixa-se o equipamento ligado no mínimo — hora' para estabilização)I 2da temperatura do sistema*

V.y

c) Coloca-se a chave de sensibilidade em "0" ,e ajusta-seo medidor /pa_

ra +_ 000 com o Knob "ZERO", .. /
i
/
Í

b) Introduz-se a amostra (0,1wg) e ajusta-se a alta tensão ate obter

no painel digital a leitura convencional 70 (ou 100 se assii:: o ds

sujarmos).



c) Retira-se a amostra, introduz-se o suporte da amostra vasio e ajus

ta-se o "Background" ate obter a leitura +_ 000 no painel digital.

d) 0 ajuste do "Background" altera a medida feita com a amostra padrão.
Repetem-se os itens b e c sucessivamente ate que se obtenham simul
tâneaniente as medidas:

Sensibilidade em "0" •- leitura: j_ 000
Sensibilidade em "0,01" - "Background": +000
Sensibilidade em "0,1 "• - AMOSTRA PADRA'0: 070 (ou 100)

0 equipa, snto esta pronto para ser utilizado em uma medida real.

7. - RESULTADO D£ MEDIDAS REAIS

A figura 3 ilustra a curva de calibração obtida com o RuorJ_

metro Mod. 5015, verificando-se o comportamento linear do sistema projetado.

Esses resultados foram sistematicamente repetidos verificando-se a exceler^

te estabilic?de do sistema.

8. - ANaLISE DE PRECIS.ÂO DO MOD. 5015

Conforne verificamos o equipamento dispõe de 5 escalas, a sa

her: 0- 0s0] - 0J - 1 - 10. A situação mais entice de medida e obviamen

te correspondente a escala de 0,01, a mesma na qual se faz o ajuste dó "bac£

ground". Nesta escil& a variação máxima observada no display digital, para

operação contínua ê de 10 unidades, o que corresponde nesta escala a um er_

ro de j_ 10cí, considerando a leitura padrão fixada em 100 unidades- Este er_

ro corresponde nas escalas de 0,1 e 1 a 1% e 0,}% respectivamente, o que e

mais do que adequado para a utilização prevista.

10. - CONCLUSÕES . _

0 fluorímetro Modelo 5015 se constitui em uma unidade de gf

de utilidade para a realização de analises fluorimetricás, e na escala ás



TT'

medição nor-uibisnte utilizada o erro üiaxinio ê de +_ ]%. o que significa u;n
excelente resultado para a aplicação em questão. Para trabalho", futuros>
se for necessário, podem ser utilizadas Totomulti piicadoras selecionadas e
mesmo providenciada uma refrigeração para o sistema, No momento o equipa
r,-.:,''.to foi entregue a Divisão de Apoio do Departamento de QuTmica do IEN
para utilização normal no laboratório e levantamento de dados cperacio
?iais co;nple:rsntares. A seguir serão fabricadas 10 unidades semelhantes pa_
ra os laboratórios da Comissão Nacional úe Energia Nuclear.
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