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RESUMO

t avaliada a eficiôncia do prortuífÍQ de no

e a atividade residual induzida por olocror> de 30 fi ?.00 Mo/

incidentes en alvos metálicos espessos 3e Al}Sb,Cu,ír,Kr;,Mo,

Kb,Si,Pd,Pt,Ta,TI,W e Zr. Como resultado derta avaliação sâb

indicados cono materiais mais viáveis o tiri?;alo, cobre G ar.~

timonlo, representando elementos d© ai .o, biixo e Eodio m -

mero atômico,*)

•̂Para a parte experlmenfó.lforaia r-olraclonndo:; o XI,

Cu,Nb e o Pb como elementos representativos do conjunto• Me-

didas da taxa de produção de neutrons, atruves da atlvid?Mií'

residual nestes alvos, concordaram com a prsvlsâo teórica» V

distribuição angular dos neutrons produzidos no nióbio i'oi

medida por ativação de folhas de irsdio . Em adição, alguns a-5

pectos genéricos para o espectro a l?.v° de neutrons do nió -

bio e cobre foram obtidos.
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ABSTRACT

The efficiency of neutron production and residual

activity induced by electron incidence frsm 3^ to 200 KeV

on thick metalic targets of Al,Sb,Cu,Ir,H?,Mo,Nb,Ni,Pd,Pt,

Ta,Ti,W and Zr is evaluated. As a result -af this evaluation,

the tantalum, copper and antimony targets aro indicated an

the more suitable, representating hi'h, low and medium atonic

numbers .+>

^-~For the experimental part the TL,Cu,Nb and Pb were

selected as set representatives. The yield raersured by the

residual activities agree vith theoretical calculation. The

neutron angular distribution for niobium vas measured by

indium foi|^activation. In addition , sono general features

for 120° Cu and Nb spectra were obtained.
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C A P Í T U L O X

1 N T B Q D U Ç À O I O B J E T I V O S

1.

O presente trabalho teve copio origem os astudos pre-

Hrinaxes p*le. divisão da física experimental do Laborato -

rio da Estudo* Avançados - LEà/CTà para a Instalação da ua caju

tro da «adidas da secçôes da choque de neutrons rápidos a para

outros experimentos apllcárels à física de reatores rápidos* A

técnica risada para esta classe de experimentos é a de test

po de TOO COB neutrons rápidos pulsados. 0 processo adotado p&

ra a produção da tais neutrons pulsados é através de tua acele-

rador linear de elétrons (LIKAC).

M TTaAPit fW VT^TBfMM OPÊáfi KtilTIMI

Os aceleradores lineares de elétrons tea aostrado ssr

ferraaenta eficiente na protefâo de feixes pulsados de neu.

trons, tanto pelo alto fluxo possível (ajprox.K^^n/s) durante

pulsos bastante estreitos (aprox. 5 na),quanto pela alta taxa

de repetição desses pulsos (aprox. 1000 pulsos/s) (ref.l).

0 aecanlaao básica na produção de neutrons consIt -

te na geração de uaa cascata da fétons a elétrons quando o fe£

ze eletrônico atinge un Material apropriado, de aodo que os

fotons são capases de produslr neutrons através de reações fo-

to-ouclaares.
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O espectro em energia desses neutrons e mito proxi-

M t u espectro de fissão (ref.2,3 e i|).

Desse «ode tais neutrons são apropriados para a rea-

lixaçao de medidas aplicáveis à física de reatores nucleares ,

particularmente, de reatores rápidos (ref. 5 e 6)«

Os experimentos COB neutrons pulsados podem ser dl -

vldidos em dois grandes grupos i

a) Medidas diferenciais t secções de choque totais, espalhamen,

to, captura * etc. para neutrons, cost o uso da técnica de

teapo de TOO (ref. 7 a 12)*

b) Medidas eu experimentos Integrals t "die away", medidas de

espectro,"neutron vare" e etc* onde são determinados diver-

sos parâmetros integrais, os quais, por sua ves, sao usual-

mente calculaCoe a partir das teorias de reator e dos da-

dos avaliados das medidas diferenciais (ref. 13 a 16).

Cada uma destas classes de experimentos requer caraç.

terístlcas diferentes do feixe de neutrons e, por conseguinte,

do feixe primária de elétrons. Por exemplos medidas diferen -

ciais requerem pulios bastante estreitos. Por outro lado, expe.

rlmentos de "die away" requerem pulsos de 10 a 100 na e taxas

de IO5 a 10' muitos/segunde para sistemas não flstionâVels a

pulsos de 1 a 5 Micro segundo* e taxas de 10* a 10^ pulsos/seg

para sistemas com combustível físsll (ref.l).

Istudes mostraram que LXBACs de elétrons de 100 a

a 200 Ne? podem cobrir mm ample espectro de tais experimentos

(ref.l).

Outras classes de experimentos tais como danos de ra.

dlaçãe, ativação e radlollse (ref.17) podem também ter realltft

das, embora a maquina não seja otimitada para isso no caso do

objetivo principal ter a realização de medidas diferenciais.
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Experiências aa fia lea nuclear utilizando diretaaen.

te o feixe da elétrons são aenos TiaTeis. Ia na acelerador li

near 4a elétrons dlaensloiurto para a produção de neutrons a

resolução ea energia do feixe eletrônico não tea relevante l£

portância. A análise do feixe se faria necessária, eon conse-

qüente perda de sua aeior parte*

Quanto ao dlaenslonaaento de na LINAC de elétrons

para a produção de neutrons se procura aaxlaizar a potência

de feixe, uaa TOS que, teórica e expor laontalaente, sabe - se

que a produção de neutrons nesse processos é aproxlaadaaente

linear coa a potência do feixe para energias aclaa de 30 Me?

(ref.18 a 21).

A fonte éo aomtros e a interface entre o produte do

acelerador (elétrons) e o projétil para e teapo do Too(neutron)

de aodo que liga os requisitos da experiência coa os paráae -

tros de operação da aaquina.

Reste caso os paraaetros de operação da aáqulna relf

rantes sao :

a) duração do pulso,

b) taxa de pulsação o

c) potência do feixe.

Os paraaetros laportentes para os neutrons no experl

aente são t

a) resolução ea energia,

b) taxa «e polsacSo o

o) fluxo no ponto 4o aedida.

A resolução oa oaorgia ao teapo de TOO ea prlaelra a-

proxlaação é obtida diferenciando-*e a expressão da energia ei-
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••tie» do noutro» ea Bovlaonto retllineo • unlforae t

2 C " z t

onde s B ^ • i B U M do aeutren, I • a M M energia cinetica ,

A t * i incertesa total B O toapo do TO© do neutron o L e o

coaprisento total do TOO. A ineartosa total BO t«apo • a eof]

binação d* todas as i foBtoa do ineortosa t
i

ondo at principals foatos do lacortaza sãos a duração do pml-

so do olotroasyjitor do detetor e eletrônica associada, larga

ra do eanal (associado ao TJL.C), tonpo do aodoracao dos neu-

trons na fonte, nos filtros de gaaa o no alvo.

Considerando que as dosais fontes de lncertesa ( no

easo d» neutrons rápidos) podes ser ainlaixadas a ua níyel ra.

aoaTolBonte baixo, a principal fonte de lncertesa fica sendo

a duração do pulso*

0 fluxo no ponto de aedlda é dado pors

onde Rpó a taxa do produção do noutrons por unidade de potêg

cia do felio, P e a potência Bodla do feixe I | Í B fator de

correção qio ler* em conta a distribuição angular do fluxo.Df

vo ser Botado que a potência aodla do feixe de elétrons e o

produto da energia, eerrente do pleo, taxa de pulsação e lar-

gura do pulso*

Por outro lado a taxa do pulsação flet lialtada a

UB Tuler dlretajBOBto proporcional ã velocidade do neutron na Is

lente proonslde t



- 5 -

T^ L L

do aodo quo es neutrons aais lentos do ua pulso não so so -

broponhaa I M neutrons aals rápidos do pulse seguinte •

Dessas oonalderaçoet podo-se Ter que na uaa serie

do eonprealsses a serea satisfeitos que laplleea na escolha

apropriada dos parãaetree do operação da aaqulna. da fonte do

neutrons o de sisteaa de teapo de roo, ceapatíreis ooa cada

classe de expor laente (ref. 22).

Bssa coapatlbilidade da fonte de neutrons con o ill

teaa ea geral lapee restrições sobro o aaterlal apropriado pft

ra esto fia o sobro a sua geoaetria, se fasendo necessário u-

aa ostlaatiTa prévia da sua taxa de produção, espectro oa o. -

nergia , distribuição angular o toapo de aoderação dos neu -

trons enltldos. A pot«nela do feixe doteralna as caracoristl-
m . 0

eas do dissipaçao toralca da fonto (ref. 23 • 21;) •

. ÇARACJKRIfTICAS PA pOMTE DE BgPTBQHS.

A fonts do neutrons deve sorconstruida do modo a a»

tender requisites de desoaponho sob o ponto de Tista «citar,

rlsaado oflclonto produção do aoutrons aa energia do Interes-

so o, sob o pnto de rlsta teraeaeeãalee, Tlstaéo suportar a

alta potência do faixo incidente oa região «oatínao de opera-

ção.

As características nuclearos desejadas sãet

a) Boa radlador (eficiente na produção de brtasstrahlung polo

folxo eletrônico)

b) Alta soeçao do choque de fotoprodução do neutrons
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o) Mão absorver neutrons

d) Mão foraur produtos radlaatli

As características teraie«s o aocãnlcas desertas

são i

a) Alto ponto «o fus

b) Boa condutor de calor

o) Resistência à corrosão pelo refrigerante

d) Resistência a danos do radiação e fadiga téralca.

Os aotais, partlcularaente os aetals pesados, pari

cea ser os aelhores candidatos a atender tais requisitos, ca

se tratando de fontes slaples, isto é, construídas de ua \án£

co tipo do aaterial•

Ha alguns laboratórios que tea, aais rece&teaente,

usado fontes coapostas* Por exeaplo CRIL usa tãntalo coao ra,

diador o berilie coao fonte de foto-neutrons (ref*25 e 26).

Álea das características nucleares jã citadas, as

quais deter»laoa a rasas do produção do aoatroas, a geoaetrla

o todas as secções do choque de reações coa aou^roas do aate-

rial aodiflcaa a foraa do espectro e a distribuição angular £

riflnais dos foto->neutronf • A reio?.ução analítica do transpor

te de neutrons, siaultãnoa para o espectro o a distribuição

angular torna-se bastante complicada, dependendo da partlcu -

lar gooaetria do alro»

Características de operação de uaa dada fonte de ge.

oaotrla definida, tais coao, ratão de produção, espectro ea

onerela, distribuição angular e deposição do calor podea ser

calculadas naaorlcaaontt pelo Método de Monte Cario ( ref• 25

• 33).

A deterainação experlaental por atlração de deteto-

res llalares (rof.310 para as distribuições angulares o taa -
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tea usual (ref • 3 ) .

C M finalidade ilustrativa ea apêndice são descrl-

tec alguns aceleradores usados coao fontt de neutrons ( ref•

35 a 50).

5. OOZJIflL ItOiTHA

0 presente trabalhe eoaelste aa avaliação sob o peg

te do rista nuclear de us eeajuato 4e 14 s»t«riais (tabola 1)

eujas oaraetoristievs toras —cialgu» «s qualiTieaa para a a*

plieação eouo font* do Matrons ou Llnacs 4o alta potôncla do

foizo.

0<rlt«rlo do qualificação consisto na avaliação do

dois requisitos básicos t

a) Rasão do produção do noutrons (quo ongloba os itens a,b o

e das caractoristicas nucleares nencionadas na secçao U ).

b) Foruaç£o de produtos radioativos que possam consistir eu

perigo radiológico.

Ú proposto uu cálculo analítico simplificado para

a rasão do produção do noutrons o um critério yara a avalia -

çao da feraaçáo de produtos ativos, são propostos taubem uua

série de fatores de correção e na critério pura o trataaento

dos dados experlaeatals eu face da particular geoaetria de

tais alvos.

Alem da obtenção de lnforaaçSes relevantes para o

projeto de fontes de neutrons para llnacs de elétrons a ueto-

dologia do presente trabalho pode ser aplicada na área de pro,

teção radlologlea ea aceleradores de elétrons de média eoer -

fia (30 a 200 MeV). Ia adição a isso a obtenção de uua fonte

padronizada de neutrons rápidos teu relevante luportáncia ao
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campo de proteção radiologica para a callbração de monitores,

TTTTLTZâTU

A determinação experimental da rasão de produção de

neutrons o feita através da medida da atividade residual dos

alvos irradiados* Desde que a atividade induzida é proporcio-

nal à taxa de reação e que as reações predominantes (como ve-

remos adiante) sãe as (y,n) o (T,2n), a sua medida nos possi-

bilita uma contagem dos núcleos quo efetivamente emitiram m m

trons*

A opção por este processo de medida se deve a sua

simplicidade, pois e insensível à pulsação do feixe. Alguns

fatores éo correção baseados na distribuição do material ati-

vado no interior do alvo e na sua particular geometria são

propostos para a medida absoluta da atividade.

Foram escolhidos alguns alvos representativos do

conjunto de materiais de baixo, médio e alto número atômico

para a parte experimental (titânio, cobre, nlóblo o chumbo)»

labora o chumbo não esteja na relação dos materiais

avaliados foi incluído pois o «a material d« fácil obteaçâo.O

sou baixo ponto do fusão não consistiu em problema pois as

experiências foram realizadas com faixe de baixa potência*

Algumas extençõos exploratórias quanto à verifica -

ção da distribuição angular e do espectro em energia num angu,

Io fixo foram incluídas na part*» experimental. Para Isso foi

adotada a técnica de ativação de fo lhas.

Devido ao baixo fluxo do neutrons medido nesta par -

te do experimento a espessura das folhas usadas na ativação



TABELà 1

Materiais ««lecionados para fontes de noutros • soas característica* físicas

Material

Alualalo

Aatimlo

Cobre

Iridio

Mereurie

MoliMkaalo

• loe lo

Níquel

Paládio

Platiaa

Tantalo

Tltaolo

Tungstenio

Zireéaie

Z

13

51

29

77

80

42

41

28

46

78

73

22

Tk

*>

A

26,982

121,750

63,590

192,220

200,590

95,940

92,906

58,710

106,400

195,090

180,948

47,900

183,850

91,220

Densidade
(Vca3)

2,699

6,691

8,960

22,650

13,546

10,220

8.570

8,902

12,020

21,450

16,600

4,5O0

19,300

6,440

Pto do fusão
(grau O

6*0,2

630,5

1.08^

2.443
356,58*

2.610

2.468

1.453

1.549,4
1.773,5
2.996

1.668

3.370

1.952

Calor espoc.
(caVf«C>

0,215

0,049

0,091

0,031

0,033

0,066

0,064

0,105

0,058

0,031

0,034

0,124

0,033

0,0*6

Coef.Dilat.
<10-V«C)

2,39
8,5

16,5
6,8

-

4,9
7,31

13,3

11,67

8,9

6,5

8,41

5,85

Cond.Tormlea
(cal/CM «C/sog)

0,504
0,054

0,941

0,140

0,019

0,346

0,125

0,220

0,168

0,165

•>,130

0,541

0,397

0,040

Ponto de ebulição
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foi aaaoatada ami*A» alosi das msvals aosta class* do oxporlaog

to, para a obtoneiio do -MM bttrldadft a{alaa ••nsuraT*!»

A Mdlda 4a atlTl4s4« absoUta «• tais folhas r«w&

i «a a prudi&ção • B*4r«alsação do foatos com as aosaas earao -

torlstieas gooattrl«asv 0t fatoros d« eorroçâo ét oato blla-

dafoa faeo a portic&i»r gooaetrla do arranjo, a*3ta parto, são

ealeulados polo Mtodo do Monto Carlo*
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C A P Í T U L O I I

T E O R I A B C / L C U L O S

A produção de neutrons a pertir de ua acelerador XL

de elétreae eeaslste ea se faser colidir o feixe ea ua

material apropriado, resultando disso a eaissao de radiação de

breasstrahlung com a conseqüente geração de neutrons através

de reações foto-nucleares no próprio material.

Os aspectos aais relevantes na eficiência da produ-

ção de neutrons,neste caso, são t

a) A eficiência da reação fotonuclear

b) A eficiência de breasstrahlung do material

Hoste trabalho é feito ua cálculo da rasão de prodji

ção de neutrons com base nos dados de foto-reações na região

de ressonância gigante de dipolo elétrico (ref.51) e na apro-

ximação A da teoria de caseata (ref. 52)*

Avaliações desse tipo foram feitas per Levinger(rof

53) «a 1950 e lati (ref.54) ea 1961, eatre outros, median -

te cálculo analítico, porem usando drásticas simplificações.

Dados aais recentes a respeito das secçées de choque

de reações foto-nucleares nos permitem uaa avaliação aais pre-

cisa.

i « i . i •*<•«•—!• A* ^•fltflTrtyrÃtt fli Tiiutinmi

A quantidade de neutroas produzida por elétron inci-

dente «a U B alvo de espessura infinita (ref.53) é t
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6.

0

oado t l i e naaere do áteaos/ca2 «a aaa espessara do aa

prlaanto do radiação do alvo,V ( w ) o o fator do

de na produção de neutrons (V «1 para X [ J\Tl) X'

e J*£ p^ra X ( f, 2 T\ ) X " t ir ( u ) á a seeção do cho-

qao para a reação foto nuclear na energia w t f (E^^.t) á

o tsaaoro do fótoas do energia U) na espessura t coaprlaontos

do radiação no chaveiro orlado por ua elétron de enerla E Q.

0 uso desta foraulação válida para ua aolo do espo£

n r a Infinita no oaso da fonto roal, euja •spossmra não

passa, na prática, a uaa dosoaa 4o ec^rlaoatos do radiação ,

o valido dosdo qu« so consldoro:

a) à Bodlda quo a oaseata do fótoas o olótroas so doaapiTolYo

ao loago da ospossura do aatorlal o osjoaro do partículas (

fótons o olotroas) awsnta, dlaloMlndo a ova «aorgla aodla.

DOTO-SO osporar quo a partir do uoa corta ospossura a oaor.

gla aodla do «ada f'tr:: toja abaixo do llalar da reação

foto naeloar (tabela 2 ) .

b) Ezporlaontalaonto so obsorva quo o núaoro do noutrons go -

rados não erosco sulto eoa o awsonto <)a espessura do alro

aelaa do ua corto valor do espessura, se fixada a onorgia

do elétron incidente• A ospossura na qual a curva tendo a

us valor do saturação taabosi cresce aulto lentaaente cost

a onorgia do elétron. Isses resultados são aostrados nas

figuras 1 e 2.

A densidade atômica I, já definida, podo ser coloca,

da na seguinte fora» t
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is

1

Espessura (ceeipr.de radiação)

Figura 1 - Produção d« neutrons por elétron incidente MI

tungstênlo (1 coapr.de rad.* 0,3823 ca) •• função da «s-

possura do alro, para oletroos de 30 a 300 M«V, ealeula-

da por Alsailler e Moran (ref.55) usando Monte Cario.
X]P

8
4»

I
Bcpottvra (eoapr.do radiação)

Pifara 2 - Proteção éo noutroas por «lotroa incléonU «m

cnuatoo (1 eoapr«do ra4.*O,5137 ca) oa funeao de —peemra

do alvo, para elétrons de 3k NeT, calculada por Alsalllor

e Moraa (ref»55)« Os pontos são dados exporisentais de

Barber e George (ref. Çé)



- l i t -

onde m i o namoro do «tomos por orn̂  do alvo, x© • ° T a l * r

em ca de «a eommrlmento do radiação, Mo ó o wmuro do ATO -

dro, l i i massa atômica do alvo mm gramas o XQ é e Talor oa

s/osT de ma eoaprlaeato de radiação.

A integral e m i t na eqwação 1 foi resolvida por

Bruno Rossi ma teoria do Cascata, segundo a aproximação A

(equação 2J|Ji do trabalho original) (ref .51) resultandot

0

I* esta expressão conhecida per "photon track length1!

Isto correspondo à extensão percorrida por todos os fatoas de

energia u) , medida em comprimentos do radiação, gerados na

cascata originada por um elétron do energia E Q • Porém, a a -

proxlmação não é suficiente boa para materiais do alto ou

baixo numero atômico, na faixa de energia das reações fotonu-

cleares (rof .53). Richards o Ifor4©heia (ref .57) encontraram

valores numéricos para o "photon track length" no ar e no

chumbo para energias do elétron primário da ordem de 30 Mo7.

Tais valores sugerem mm fator de correção de 0,», para o ar (

Z*7) e 1,U para o chuabo (2*flE). Fazendo-se ama iaterpolação

linear com base nestes namoros, tem-se para a expressão do

"photon track length" o seguinte fator de correçãot

(li)
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Deve-se notar que para elementos d« médio número

atômico (Z aprox. 30) «ate fator se aproxima da unidade, rf.

glão esta de melhor convergência da teoria de cascata (ref

58).

0 fator de multiplicidade M ( ui) • assumido 1-

gual a unidade para simplicidade do cálculo. Isto não In -

trodus apreciáveis desvios pois na região de ressonância

gigante a seeção de ehoque de reação ( T ,n) á ea aedia 10

•esot smlsr qme a ( f ,2n). Aléa disso a sua contribuição

será Benor waa res que a sua energia limiar e maior que

para reação (t ,n) o o espectro de breasstrahlung no inte-

rior do alro cai cosi o quadrado da energia.

Substitulndo-se na equação 1 os valores encontra

dos nas eqs. 2, 3 • k Tem :

Poréa, no caso do ua acelerador usado na produção

de neutrons, onde a resolução em energia do feixe eletrôni-

co não toa papel do relevante importância, oa lugar de B

deve-se considerar o espectro em energia f(EQ) do feixe* As.

sim a equação 5 torna-se x

, 0
onde t lj o «2 definem a região onde f(l0) tem valor não nu-

lo.

Considerando-se que em um Linac de alta energia(30
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a 200 MeV) • espectro do feixe esta definido mma reglit'o a-

cima da região em quo T ( l ô tea Tal or apreciável , pode-se

colocar a equação 6 da seguinte forma s

Ei E L

onde t, e Ej, define* a região de ressonância (1cante de dl-

polo elétrico*

A prljteira Integral representa a energia nedia do

feixe Eo e a segunda integral é o segundo «oaento da secção

de choque total de fotoneutrona T.^* ^ equação 7 pode

ser então reescrlta :

0 tegundo fator

contém a dependência da produção de neutrons coa o material

da fonte» 8ou ralor pode ser usado em primeira aproximação

para qualificar o material quanto á produção de neutrons.

0 resultado encontrado para o "photon track lengtn"

segundo a aproximação A da teoria de cascata não t suficien-

temente preciso para baixas energias nos seguintes aspectos:

a) A energia perdida pelos elétrons por colisões (lonlsação)

é desprezada, isto é, considera o bremsstrahlung lOOjf ef-

ficients,

p) 9ão usadas expressões assintótlcas para secção de choque
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de produção de pares, válidas somente para altas energias.

0 fator de correção sugerido por Levlnger (ref.53)

coa base nos dados numéricos calculados por Richards e

Bmrdehelm (ref.57), os quais não fora» baseados nas mposi -

ções a e b, cuja interpolação resultou na eq.fc, • válido pa-

ra uma energia de 30 MeV do elétron primário. 0 fator de

ci«ncla de breasttrahlung esta contido aest« primeiro em con.

Junto coa os demais fatores de correção devidos a fórmulas

asslntótlcas da aproximação A da teoria de cascata(ref. 52 •

58).

0 valor encontrado na equação k P^« s«r estendido

para energias maiores que 30 MeV, desde que a eficiência de

bremsstrahlung seja calculada para cada valor de energia ,

para cada eleuento t nornalltada relatlvanente ao valor en-

contrado na energia de 30 MeV. Disso véu t

k relação entre as perdas por colisão e por ioniza,

ção pode ser aproximadamente expressa por (ref.59)t

_ ^00

(J!) HZ+1,2)
coa t

/dE
(ID

Combinando M equações 10 e 11 a eficiência de

bremsstrahluni f(I,Z) encontrada e i
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dE4L)

1 +
TOTAL E 13*1.2)

0

Considerando-se que a energia doe eletroaa cal ao

longo da oascata define-•• «Ma eflelenela Media» no later -

•alo de energia de interesse t

f M)

r ' F - p »~ ^ÕÕ (13)
/• l -n . , U,, L. ' •

onde I, í o llalar de fotoprodução de neutron* do Material e

I . i i %m
o
do feixe*

B t a energia aedla do elétron primário, isto e, a energia

Da resolução da integral resulta

800

1 800 .
( E E ) ( Z l 2 )(E0-E.)(Z+l,2) I E.(Z+l,2)*80O

F(E,.Z) - ( ^ * 0.3) ^ ^

^ y / l 1 È77Z7IOO-EjííZ+l^) | E, (Z+l,

E

Q - F(E0,Z) ÍA J ^ i ^ . dw
M

v) .

(16)

Assis» a ratão de produção de neutron» (n/e) na

form final da presente aproxiaação é t



= 13.45x10"") F.FÍE,.?)-^-"^ (17)

para E o dado «a Me?, X Q «a g/ca
2, A ea gramas i T 2 w

Me?.

A taxa de produção de neutrons, i«é,raún«ro de neu

tronfl por unlriado de t«mpo,« obtida multlpllcando-se a «qua.

ção 17 pela corrente média da aaquina (i.e. número de elec-

trons que atinge o alvo por segundo). Assi* Tea t

as)

para i dado ea micro Ampere.

Ot ralores das eonstaates para os materiais em es.

tudo são dados na tabela 2*

Barber e George (ref.56) aediram a razão de produ-

ção de neutrons em diversos materiais (C,Al,Cu,?a,Pb,U) pars

energias do elétron Incidente de 10 a 36 Me?. Para um alvo

de cobre de espessura de U,17 comprimentos de radiação e a

uma energia do elétron de 3k MeV encontraram uma rasão de

produção de 0,33 * 10 n/e, com um erro experimental menor

que 15%• Do cálculo segundo prescrito pela equação (17) re-

sulta UB valor de 0,31* x IO"2 n/e.

São comparados na tabela 3 os valores da rasão de

produção de neutrons so tãntalo calculados por Alsmiller e

Moram (ref. 53), para diversas energias e os valores calcu-

lados no presente trabalho.
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TABBLA 3

Talores da rasão de produção de neutrons calculados para o

tangstênlo.

BBfrgla 4o Ratão de produção (10~Se*treoa/eletron
Bletçon Desvio
PrlsHurlo ^
(MeY) AlsBiUer e Moran prestate trabalho (>)

30

100

150

200

0,71

3,00

5,00

6,50

0,73

2i,97

6,85

• 2,8

• U,7

- 0,6

0 acalarador linear do elétrons do C R U (rof. 22)

produs li z IO1 Bomtron» por ••w—áo dturant* cada pulao,fa-

sondo Incidir »obr« «a alvo do tiatalo do 20 eoapriaantosdt

radiação vm foixo pulsado do «Iatrona do 15 A a W> N«T. Ij.

to rosulta uaa rasão do produção do 1|,27 x IO"2 aoutroos /

alátron. 0 cálculo sogundo as hipótasos do present* traba -

lbo resulta uaa rara© de U,60 x IO"2 n/e, resultado este

aaior ea 7,7$ que o valor medido.

1 laportante leabrar que tal percentage» de ineor.

teza esta auito próxiaa da incerta«a oncontrada oa laborio-

sos cálculos usando o aetodo de Monte Cario (ref.55)

Alguns conceitos sobre as reações foto nucleares

são aplicados no presente trabalho. Cabe portanto reportar

4a literatura alguns resultados quo são usades no sou desen-

rolTiaento. Ba face 4o caracter aproximado dos eálculee quais,

quer reflnasentos são dispensáveis de sodo que resultados de
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•odolos bastante nlaples • básicos são suflclentes•

A absorção do fotons ma faixa do energia do lato-

rosso ( 10 a 30 He?) % earaetorlsada por uaa ressonância bas.

tanto pronunciada • larga, prosont* para todos os eleaentos.

A absorção do foton o do earaetor do dipolo elétrico»

Os parâmetros quo caracterisam esta rossonânela <H

poadoa foadaaontalBoato do eortas propriodados •aeroscópl -

oas do nacltO} tais COBO a sua aassa • foraa, itt.% earae -

tor oolotlTO pode ser ontendido por una

rlbração do grupos do protons • neutrons dofasados entre

si, COBO conseqüência da interação do Boaento do dipolo o -

lótrlco do fóton COB a distribuição do carga do tsiclec.

Bssa ressoaâneia pode ser descrita aproxlaadaBon-

to por uaa Lorentziana (núcleos esféricos) ou sais (núcleos

deformados) t

onde P é a largura da ressonância i ^ • i secção de ehoqito

na energia do ressonância l0*

Ha faixa do energia da ressonância gigante, o ca •

racter prodoBlnanteaonte coletlro da interação do fótea eoa

o núcleo nos permite entender as reações fotonucleares polo

BOdêlo do núcleo coaposto. 0 núcleo é excitado pela absorção

do fotos, sendo a energia distribuída estatisticaaeate entre

os nucleons. A desexcltaçao se da pela evaporação de U B om

•ais nuclooM.



- 2 3 -

Desde quo há « H I distribuição estatística da eoer-

gla entre ot nudeons • esperada us* aalar probabilidade d«

enissão de neutros*} que não precisa* renew a barreira eou-

loabiana para escapar de núcleo.

0 espectro esperado para os neutrons segundo o

dele de evaporação antigo e t

T (20)

2.3 <

A absorção de caracter dipolar peraite a dedução de

algoaas regras de soaa da iatensIdade de dipole eletrlcet as

quais não dependes) de tua r-rtlcvlar sedêlo para o núcleo. Bs-

sas regras de soaa são usadas cos» ua indicador na avaliação

de dados experimentais. Deapresando forças de troca podosi ser

escritas slapllflcadaaente (ref. 51) i

a) Para a secção de choque integrada (legra do Thcaas - Reich

- kun) t
(Ni

Â

b) Prlaelro •oaente da secção do choque integrada t

MeV

(21)

(22)

o
c) Segundo aosjento (Regra de Migdal) t

cru)
,-~L 'Z C,QÜ2l (23)

2 .14,

Aclsm da ressonância gigante a seoção de choque de
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feto-reaçõe* cal bastanto. í conhocida couto região quasi -

dôutoron. 0 fóton, agora do couyrlaento do onda nonor quo

as dlnensôes do sjteleo lntorago con poucos nucloons.

LoBbrando quo, alon de nonor ralor da socção do

ohoquo, a raxao do produção do noutrons o proporcionai a

(Tv2> •> contribuição dossa região o detconsidorada.

•a figura 3 é* dado UM ««««pio llustrutlvo da soe-

ção do ohoquo total de foto-reação na faixa de 10 a 1000

Me? o na figura k • apresentado as secções de choque de fo»

toprodução do neutrons para o Vióblo .

M0T0N (cm)

«UNTRESONMCEl OlMSI-KUTEIKW
NCGKM KCION

Figura 3 * Ntcanisao do roação o soeção do choquo eoao fun -

ção do coaprlBonto do onda o onorgia do fóton para o Au

(reproduzido da rof• 60)

197



NIOBIUM

10 12 20 22 21U 16 18
Ey (MeV)

$ o[(v.n)*(y.pn)]
x o[(v.2nD

Figura i| - Secçao de ehoq«« d« fotopr»dnçâo d« omitroo* pa-

ra o Ilóbio (reproduzido da rof. 60)

3# A ATITMAPU IlfPWIBá F9P

Hot alvos irradiados os produtos dasroaçoot foto •

naeloaros são «vital yotot radloatiyof. A atlTidado final At

tais produtos • dottrBiaada p«la taxa ds rtaçâo, pslo toapo

do Irradiação o pola sua M i a rida.

São oonsldoradaf n«ct« trabalko OOBO prodoninantas

as roaçõ«s ( T ,») • ( V »2n).Para alanoatos l«Tes,por«atcoao

o titânio (ref.61), as roaçõeo ( T ,p) e ('V ,np) taabui oou -

paa papol laportanto* Algumas das secçoes de choque dossas

reações , que ao3 peraitou calcular a razão de produção des-

ses fotoprótcnS) para elementos de nosso interesse, são en -
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contradas na literatura (ref,61 a 68). 0 uso desses dados

nos cálculos requereria porem uma avaliação .

2m elementos moderadamente pesados (A ̂ 100) a

razão de produção de protons pode sar desconsiderada em

comparação à produção de neutrons . k evaporação de pró -

tons á inibida pela barreira coulombiana, restando somente

as emissões de processo direto, as quais são uma pequena

parte das foto-reações na região de ressonância gigante(

ref. 69 a 72).

Io caso das reações ( T ,n) e (T ,2n) á de lnterej.

se relacioná-las com a taxa total de produção de neutrons

no alvo. A medida da atividade residual pode dar informa -

çôes sobre essa taxa,ou, no caalaho inverso, o calculo da

taxa de produção de neutrons pode ser usado na avaliação

da atividade residual esperada no alvo.

A formação de produtos ativos pela captura de neo,

trons no próprio material é também comparativamente pequena

ma maioria dos casos. Ia tabela U são dadas as secçÕes de

choque médias na faixa rápida para as reações de captura de

neutrons nos materiais em estudo. 0 livre caminho médio pa-

ra estes processos é também apresentado aa tabela. Deve ser

notado que o livre caminho médio, medido em unidades de cog

prlmontos do radiação o de duas a três ordens d* grandeza

maior que as dimensões da fonte.

Im vista dessas considerações um cálculo detalha-

do e justificável para uma fonte espeeíflea ou no processo

4o decisão entre dois tipos cujas demais características são

equivalentes.

Dessa forma, o cálculo comparativo é feito somente

com ease nestes dois tipos de reações predominantes.
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TABSU k

Secções d© ehoqm© de absorção d© seutrons na faixa rápida.

Os dado* são da biblioteca B K (ref.72) • foras pondera -

dos por as ©sp©ctro d© fissão*

lleaento Mature

Alosünlo

Titânio

líquol

Cobra

Zlroonlo

Hioblo

Molibdêni©

Paládio »•

Antimlo • •

lântalo
Tu«rs t AHÍ. A

Iridlo ••

Platina

Mercúrio • •

Sooção do eboquo
<•*>)

695U6

3,691

99,76

27,99

6,717

26,^1

21l,71

145,1

201,7

102,7
27,87

162,8

65,85

91,20

Livre if lnírr sadio*
(ooapr.d« rad«)

285

1.333

76

292

2.207
588

657

132

115

i|28

1621

302

7i|0

562

* Todas as roaçõos f«s resulta» na absorção do MUtron t

(n,p), (a,alfa)9 (n,d), (n,gaaa).., • Não são eonsldora •

das as reações (n,2n),pols este tipo foraa o aosao produ-

to que a reação ((aaa,n)« 0 espalhaneato inelástloo tam -

bsa não o considerado, sendo iaportante soaente no caso

de foraação do produtos sota estáveis de «ela Tida longa.

*• Talores não constantes da KMDL (ref.72). Foraa estiaados

(notas desta tabela continuas na próxiaa página)
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é•edlante M seguintes critérios t

1 • As seeçôes do cheque (n,p) • (n,alfa) tão valores esti-
mados pela 1A1A (ref.60).

2 — As secções de choque (a, gas») aedlaate lnterpolações do
•alares sedldo* • tab«lado« p«la IAIA (r«f .60) at* « M X
gifts *• aproxlaadaaant* 1 fklf • «xtrapolaçMS d* evrvas
para «narglas aelaa d« 1 MtT (r«f,73). Bstes Talor«« f^
raa poad«rados per xm «sp«etro da fissão ntoraallzado
para a r«glâo «• 0,001 Hfr < 1 < 10 Htf

Calcnlq da. atlrldadf

A foraaçao do elsaento radioativo 1 a uaa taza

constante Q*

farenclal (r«f. 74) s

d« reação constante Q • descrito pela seguinte equação dl-

dl

onde I£ ó o namore do núcleos ativos do isotope 1 no tonpo

t o ) a tua constante de decaimento* Da solução dessa e-

quação m lembrando que a atividade A* • definida pele pro-

duto TvhrJ, voa t

•sta equação nos da a atividade no final do teapo

t0 do Irradiação.

Has reações ( T,n) a taxa de reação • igual a taxa

de produção de neutrons R* para o lsótopo 1* Ias reaçesO

e Igual ã Betado. Desde que estão sendo consideradas eoao

predoainantes estas duas reações pode-se escrever t

(26a)
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a
CM aals slaplvsaaat* t

{if - <:

oc o< P •*• as p©pulaçõ«» ralatiras d* noatrona pr

populaçSaa tio avaliadas e«a bas« nas s«e

(27*)
M -1

rr.-,

«i «ait

(27)

P«l» r«gra <• Nlgdal ( T ^ rmrta l«otuMat« para

íêótopom do M I B O aat«rlal. X^ran4o-s« «a e«ato *tt« fat*

• taabta qu« a proénç&o da n«otroos • prep«rcioaal a CT -2

(•quação 18), a taxa «• produçâ« 4« nmttrom para » i»it«po

1 pod* t w r«laclooada toa boa aproxioação aqvtla avaliada

para o «levanto natural*

(28)
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onde o: ó a abundância do isótopo !•

Io caso da barer formação de estados isSaeros do

isótopo 1, por exemplo t Ib^ígmmajn^b*211»*, a taxa de

produção relativa a cada estado lsomero do isótopo i e ex-

pressa pela equação 28 snltiplieada por um fator >". Bste

fator representa a probabilidade de formação do estado se-

ta estável ou fundamental* 0 cálculo desse fator com base

no «odeio estatístico do núcleo, segando o método de

Hulsenga e Yandenbosch • apresentado em apêndice (ref. 75

a 87)* Co» essas considerações a equação 28 e reescrita :

<28.)

Ágrupando-se as equaçie* 25 a 28a é encontrada a

seguinte relação entre a atividade do isótopo l e a taxa

de produção de neutrons no elevento naturals

(29)

0 fator que aultlpllea o teroo que contes a expg

nenelal é usualaentc chamado de atividade saturada «Assis t

3.2. Cojy

Sendo os alvos bastante espessos, são importantes

para o campo externo de radiação residual somente as •mis-

sões gama • beta(+) pelo material radioativo formado no l£

terlor do alvo# Outras radiações eomo b«ta(-),alfa e raioX
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são coapletaaente absorvidas (efeito d« auto blindages )•

Io caso do beta(+) o qua se observa são os dois fotons da

wxlqullaçío.

Quanto à M i a Tida do material foraado, no caso

At decaiaentos sucessivos, são levadas aa conta duas si -

tuações s

a) llúcleo pai eoa aela rida auito maior que a mela Tida do

núcleo filho t tf o easo do equilíbrio secular, onda o

número d« núclaos filhos flea sujeito a formação paio

daealnanto do pai. A atividada da aaostra sara caraotf

risada por uaa aaia Tida longa*

b) Nuclao pai eoa aaia rida curta a núclao filho coa aala

rida longa t Hasta caso o núclao pai rai dacalr auito

•ais rapidamente que o núcleo filho* A atiyidade da a-

aostra no inicio sara praticamente a do núcleo pai* A

longo praso sara a do núclao filho*

8ob o ponto da vista da proteção radlológica o

eaapo da radiação externo a datarainado, aléa da ativida-

de da aaostra, coso taabâa, pala particular naturesa das

aaissÕas gaaa (energia a intensidade)» A taxa de exposição

noa instante t a uaa distância d, devida a ua radioonclí -

deo 1 é dada por (ref.88)

onde P ã a eonstrurt* específica de rtdtsçãa gaaa par& o

isótopo 1. dada ea «.//Cl.a.

Io presente trabalhot considerando que na aalorla

dos casos os núcleos deficientes de neutrons decaea por be-

U ( + ) , será usada siaplesaente as atividades na intercoapa-
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rações* A M i a Tida do material radioativo oa combinação

coa o t«apo dt irradiação, comferme expresso pelo fator

exgonencial na equação 29, e determinante da atividade

final da amostra*

Doses <w* a atividade saturada, pela oqoação 30

• proporcional à taxa do produção total do neutrons R,

para iam lntercoapararção entre oi naterlals são impor-

tantes os fator os ot*f <*.
n e * ̂ . 0 doealoMnto do todos

os radioisótopos foraados • aprosontado «n apôndiet, do

onde são oztraidos estes fatoros (*)

Para a lntorcoaparação e construído un quadro og

do o produto dos fatoros <* ó classificado segundo a meia

rida dos radionuclídoo8 (*)• Essa classificação das aoias

vidas é arbitrária e está ligada ao poriodo do irradiação

dos alvos, isto á, ao reglae de trabalho do acelerador. &

taabè* donotado con ua astoriseo " * " os eloaentos v eco

1< 100 oa quo ocorrea reações (gama,p) formando elementos

ativos (vor apêndice)

Heste quadro são baseadas as seguintes conclu -

soes t

<•) A I M desses fatoros * õ Incluído MM fator ot d para o
caso do Materials formados oa dooaiaontos sucessivos. Is-
to fator representa a fração de ws nmcloo filho radioati-
vo formado por decaimento do núcleo pai«Assim tem-se as
seguintes definições

a ) -,y z d" J.A --l '^ para o produto formado na fotoroação

b) *=\ -- c< < rx 'i. para o produto secundário gerado na
eadola de decaimento do radloisótopo foraado na fotoreação



Quadre comparatiro entre as atividades induzidas nos materiais ea estado pela irradiação COB feixes

de elétrons* Os nnaeros tabelados são o fator de proporcionalidade entre a atividade saturada dos

radlonuclídeos fornados (deslnt/seg) e a taxa de produção de neutrons (n/seg.), classificados se-

fundo a sua «eia Tida arbitrariamente.

Material
Fator

•ela Tida aalto
curta

( 1 i i 1 k)

Mia rida curta

( 1 h a 1 d)

•ela vida razoável

( 1 d a 1 M S )

•ela rida

( 1 MS a 1 a)

Mia rida mil-
te longa

( mis de 1 a)

Alumínio
Titânio
MÍquel
Cobro
Zlrcónio
Kiébio
Molibdônio
Paládio
Aatlmio
Taatalo
Tungstênlo
Irldlo
Platina
Mercúrio

0,628
0,301 •

0,103 •
0,005
0,383

0,174
0,193

0,008

0,067

0,287
*

0,003 *
0,091

OtU65

0,005
0,050
0,002

0,669

0,1+66 •

0,27i*
0,0/4 •
0,035
O,ii67

< 0,001
0,317
0,037
0,023

0,éé9 •

0,026
0,025
0,078 •

0,9b*
0,012
0,23ii *

0,190

O,ii35

0,057

0,127
0,h66

0,092 *
0,03i*

0,001

0,051
< 0,001

* Indica que há formação de produtos ativos COB nela vida neste grupo através de reação (gaaa,p)



a) Para Irradiações por períodos muito curtos, cuidados espe

ciais deverão ser tosados no manuseio para os alvos de

cobre,zircônlo, BOllbdenio, antimônlo, tungstenlo e

ixiâie devido a ativação de raióioisótopos de «ela vida

mito curta (segundo nossa classificação arbitrária) •

Estes radioisótopot não constituem problema, de armazena,

•ente, podendo somente restringir o acesso • ár<m de ir-

radiação imediatamente após a parada da máquina.

b) Para Irradiação por curtos e médios períodos na maioria

dos materiais es estudo são formados produtos ativos ,

exceto no alumínio e esi pequena escala no tungstenlo ,

seguido da platina e mercúrio. Convés lembrar que no

caso do alumínio há a formação do N a ^ por reação (n**)

con sela vida de 15,02 h que não está sendo levada eu

conta no quadro comparativo.

c) Para irradiações por longos períodos somente o cobre ,

antlaonlo e tântalo não foruan elementos ativos de M i a

vida longa. Cabe ressaltar que a ativação de elementos

de Bela vida longa é o pior caso sob o ponto de vista de

armazenamento e controle de material radioativo.

Sob o ponto de vista de atender melhor os requi-

sitos aais importantes quanto'a formação de materiais ati-

vos» para períodos de utilliwção variados podem ser indica.

dos para fontes de neutrons o cobre e o tântalo, represen-

tando os elementos de baixo e alto numero atômico. Havendo

necessidade de utlllsação de um elemento de médio número 1

tóaico o antlmônlo parece ser o menos problemático.

Devem § T evitados para qualquer período de Ir -

radiação o zircônlo, «olibdénio e iridio.
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Quanto ao mercúrio, ha muitas Teses interesse no

seu uso eoao refrigerante. labora os coeficientes J poa-

san 9W pequenos há a formação de produtos de nelas vidas

«alto rariadas. Cuidados especiais quanto ao perigo radio-

lógico do seu manuseio derem ser tomados, além dos cuida -

dos já requeridos devido a sua toxldez química.
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C A P Í T U L O I I I

P A R T I B X P E R I M B H T A L

1.

A experiência consistia nas seguinte* «tapas s

a) Irradiação de alros elllairleos d« titânio,cobre9nló%

bio o chumbo por vm feixe é« elétrons*

b) Metida da atividade indnsláa aos alvos • identifica -

ção dos vadlonnclldeos p«la observação das emissões

e) Ativação d* folhas pelos neutrons produzidos nos ai -

TOS d* niobio • cobre para obter informações sobre a

distribuição angular • espectro. Subsequente medida da

atividade induzida.

d) Determinação da eficiência do sistema detetor para M -

dida da atividade dos alvos e das folhas. Esta ultlaa

requereu a produção de fontes padronizadas. Estas fon-

tes fora» produzidas irradiando-se folhas senelhantes

às ativadas pores cosi o feixe de elétrons.

1.1. A Ixrfdj^cãp dos ffj

Os alvos foras expostos diretamente ao feixe ana.

Usado de elétronr do acelerador linear do Instituto de f£

siea da Universidade de 8ão Paulo. 0 feixe foi direcionado

segundo o eixo dos cilindros. Fora* feitas duas Irradia -

çôes, sendo na primeira irradiados os alvos de titânio, co

bre e chuabo e, na segunda9 os alvos de titânio, cobre e

nioble.
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A energia foi fixada mm 30 HeY • controlada atra-

TOS da tensão aplicada no eletrolaa. analisador, O erro es ti

aado na energia é de 1 % •

A corrente foi controlada através de ua monitor de

eaissão secundária (SEM), calibrado relativamente a ua aedl-

dor absoluto (Copo de Faraday) e acompanhada durante o perig

do de irradiação. 0 sinal do SEM •• foram de pulsos de ear»

ga foraa contados no anallsador multicanal (JCA) Northern

mod. I8-63é| correspondendo a cada canal um interTalo de 30

segundos. A figura 5 aostra ua caso típico.

A eorrente aódia õ calculada pela seguinte

são t

onde H é o nuaero aódlo de contagens por canal, F e* o fator

de escala do Copo de Faraday (F* 10 Couloab/c©ntagea),e
8Ml

é a eficiência do SEM relatiTa ao copo de Faraday e A t é

o interTalo de tempo correspondente a cada canal do YCk,

Da figura pode ser visto que as contagens estão sft

jeitas a una flutuação ea to)'no de ua Talor constante* Isto

nos peraite assuair uaa corrente constante coa uaa incerteta

proporcional ao desvio padrão do núaero aédlo de contagens*

1*2* A aodlAs da fctlvldade

A aedlda da atividade induzida nos alvos foi feita

utilizando-se o detetor de Gerstânlo-LÍtio (GeLi) aodele

8111-152OOW, tipo "true coaxial", da ORTEC, coa os espectros

acuaulados m a MCA.

0 trabalho de espectroscopia da prlaelra irradia -

ção foi feito no Departamento do FÍsica do H A . Os espectros
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Pleura 5 - Acoapanha—nto da correate do aeelorador doraato

a irradiação do alTO do niobio.
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Flfura 6 - Arranjo do »istova do MdIda da atlTldado dot al-

irradladot.
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foras acumulado» • integrados no MCI mod. da ORTK.

Hão soado disponível um slsteaa autoaátlco dt aquisição e

analiso do dados, as contagens líquidas sob os fotopleos

foras obtidas subtraindo-se um fundo médio da contagem IA

tegrada (ao próprio MIA) sobro quatro larguras à sola al-

tura (FMHlO desses fotópicos. 0 fundo médio foi obtido in.

tecrando-se a região antecedent* e poiterior ao fotopico

numa extensão de duas FWHM de cada lado.

Ho Instituto de FÍsica da ' USP, onde i disponí-

vel um sistema automático de aquisição o análise do dados,

as contagens foras obtidas da análise do espectro pelo pro.

grasa IDEFH, operacional PDF/11 do Laboratório do Aeelera.

dor Linear. Ette prograaa ajusta a cada pico do espectro

usa função gamssiana soaada a ua polinóalo. A integral da

gausslana corresponde à contagesi sob o fotopico o do poll-

nóaio ao fundo» Ro IF08F o MCA utilizado foi o sesao das

contagens da carga.

Os dados relativos às irradiações o ao trabalho

de espectroscopia são aprosentados nas tabela 5 e 6, 0 ar-

ranjo do sistema de sedida é sostrado na figura 6.

Os tempos de irradiação e de contagem foram fixa-

dos do modo a se obter boa estatística nos picos de intores.

se, boa como, para a quantidade de radionuclídoos formados

não consistir em perigo radiológlco,

1.3.

bre e no nloblo

Durante a segunda irradiação, foram expostos ao

fluxo d« neutrons produzidos no cobre o no nloblo discos de

forro, índio, níquel o alumínio. 0 critério de escolha do
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TABELA 5

Parâmetros da irradiação dos alvos (primeira irradiação)

Característica titânio cobre cbomb©

Alro
Altura (ca) Uh97 6,05 3,JU
Dluitro (cm) 3tft> 2,^3 U,00

Irradiação
T«mpo (h) 0,25 5,00 2,00
Energia do feixe(MeT) 30,0" • 0,3 30,0*0,3 30,0*0,3
Corrente média (^A) 0,114*0,010 0,138+0,029 0,131*0,028

Eficiência do 8EM
Medidas da ativação

Período de acompanha-
mento (dias)
Numero de espectros

Tempo de contagem (min)

Oi

k
6
6,

,025

,67

0

3
6
16

,025

,67

0

3
5
33

,025

,33

TABELA. 6
Parâmetros da irradiação dos alros (segunda irradiação)

Característica titânio alobio cobre

AlTO

Diâmetro (em)
Altura (cm)

Irradiação
Tempo (h)
Energia do felxe(MeV)
Corrente media (/IA)
Eficiência do SEM

Medidas da atlração
Acompanhamento (dias)
Numero de espeotros
Tempo de eontagem(min)

3,80
14,97 hk

8,3
5,0

8,250,2750 8,0167
30,0 * 0,3 30,0 + 0,3 30,0 • 0,3
0,105*0,017 0,099*0,021 0,077*0,017

0,027 0,028

3
6
5,12

2
5
5,12

0,025

3
1

Ia irradiação do alvo de cobre houve duas paradas da maqu&
na. Isto define três períodos de corrente, constante. 0 va-
lor utilizado no calculo corresponde a media entre estes
períodos*



material apropriado baseou-se nos seguintes requisitos :

a) Máxima secção de choque media na faixa rápida para a

formação do Isótopo atiro de interesse.

b) Meia rida do isótopo atiro compatível cem o tempo de

irradiação (máximo de 10 horas) e com o tempo neces -

sárlo para a medida da atividade (mínimo de 10 min.)

c) Maior intensidade da radiação S I M entre 100 e 1500

KeV ao decaimento do isótopo atiro.

d) Maior abundância do isótopo de interesse

e) Pasilldade de obtenção e manuseio

f) Secçoes de choque com diferentes limiares e que fossem

apreciáveis em toda a faixa rápida.

A pureza dos materiais utilizados e de 99,5JÍ para

o alumínio, 95? para o níquel(liga de níquel eroao), 90 %

para o ferro ( ferro doce) e 99,93* para o índio.

Requisit03 de resolução angular no experimento

em contraposição com a necessidade de maximizar a expojlção

ao fluxo de neutrons resultaram na seguinte solução de com,

promisso t

a) Diâmetro das folhas de 2 cm e sua distância à fonte de

neutrons de 10 cm. Disso resulta uma resolução angular d»

• 5.75 °.

b) Espessura de 1 mm para as folhas de Al, li e Fe e ue 0,13

am para o indie.

A atividade induzida nestas folhas e admitida uai

formemente distribuída. Fará tanto e levado em conta quei

a) A distribuição angular do fluxo de neutrons não varia ami

to rapidamente.

b) 0 fluxo de neutrons não e sensivelmente atenuado ao lon -

go da espessura dos discos, devido a baixa sccção de chg

que para neutrons rápidos nos elementos ea questão.



Os discos fora» posicionados a 10 ca do centro da

faca Irradiada dos alvos. Io caso do cobre foram colocados

noa ângulo de 120 graus da direção da linha do feixe de elt

trons, aproveitando a simetria azlnutal do alvo.

Ia irradiação do alvo de nióbio, álea das folhas

de Al,Pe,Hi e In dispostas no angulo de 120 grãos, destina-

das a medidas do espectro, outras folhas de índio foraa po-

sicionadas a ||0y 60, 90 • 150 graus para acusar a distribui

ção n̂g1»*1 *y do fluxo de neutrons*

A atividade dos discos irradiados foi determinada

pelo sistema detetor descrito na secção anterior. Dada a

sua baixa atividade ( menor que 1 nCi) a medida foi feita

encostando-os na face do detetor.

0 tenpo de contagem foi fixado de modo qu« o erro

estatístico fosse inferior às demais fontes de erro e que

fosse compatível com a mela vida do isótopo medido* >As con-

tagens foram obtidas pelo ajuste automático dos dados com

o programa IDBFU ( operacional no PDP/11 do IFüSP).

2. ©_

De acordo com a equação 29 ( ou eq.30) a rasão de

produção de neutrons pode ser calculada a partir da ativida-

de induslda e» qualquer Uotopo do alvo. A medida absoluta

da atividade em alvos volumosos requer um tratamento do» da-

do* experimentais para eorrlRir o problema geométrico e de

auto absorção*

tlvidade Indutlda no alvo

2*1.1* Medida da atividade de um alvo espesso



A taxa de contagem acusada por um detetor da ati-

vidade gama dt «• radionudídeo i na linha j e dada port

onde A1(t) t a atividado do lsótopo 1 no Instante da ••«Ida,

p * é a intensidade da llnha j no decaimento do lsótopo 1, £ .

• a ofielôoola do dototor na »n«rgia da llaha J»^- o • o

fator do goomotria i f. t u fator do corroção do gooaotrla

o do auto blladafOB para a fonto «xtensa*

0 fator do geometria ~fLQ mode a fração do ângulo

sólido total ( U7Y) que enrolre o detetor t

C
zz ^

0

onde S o a área frontal sensível do detetor e d á a^distán -

cia da fonte ao detetor.

Ho caso dos alvos usados na produção do neutrons

o material ativado está nas camadas internas o em sua maior

parto ao longo da linha do feixe* 0 fator do correção f, •£

tá ligado ao fato da fonte ser extensa* Isto fator e calcu-

lado nos tópicos seguintes com base numa aproximação numé-

rica da teoria de easoata.

A atividade AQ (assim como a taxa do contagem T*)

no final da irradiação está relacionada com a atividade

A (t) num instante qualquer pela lei expononclal do docal -

monto radioativot

/c - Io a <35)
9 è

To • a taxa de contagem extrapolada para o instante



t « 0 ( final da irradiação) e ̂  e a constante de decai -

aento do isótopo i,

Coabinando as equações 33 • 35 teaos para a atijl

dads no final da Irradiação a seguinte expressão t

(36)

2.1«2. 0 fatwr do correção de geoaetrla e de auto blinda -

gea para fontes extensas.

Io cálculo desse fator de correção devem ser lera.

dos ea eonta três fatos t

a) Variação do ângulo sólido ea função da extensão da fonte

b) Atenuação da radiação gaaa antes de sair da fonte

c) Forna coa que os emissores gana estão distribuídos no In.

terior da fonte

0 prlaeiro fator, desprezando as diaensões radi-

ais do alTO, conduz a ua ângulo sólido variável ea função

da coordenada z do cilindro, conforme ilustra a figura 7»

Figura 7 - Oeoaetria alvo-detetor

Coa isso pode-se definir :

HIT (37)
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Subi titulado a equação 3ii em 37 resulta :

(38)

A atemaijão da radiação gam* durante o seu trajf.

to ao interior do alvo condas a UM valor ateamado da atlvJl

dad* acusada pele àetetor • Para cada fonte elementar aa

poilçâo s e dada por t

(39)

ondo k. o o co«fleltnto do atenuação total na linha j e

A (z) ** a distribuição de fontes elementares na posição x.

A distribuição das fontes não é uniforme e pode

ser escrita da seguinte forna t

ondo A (-y ó a atividade da aaostra no Instante tce f(s) é

uaa função densidade, que descrer* a distribuição das fon-

tes elOBontares no alvo»

Ssta função densidade de eaissores caaa esta IX

gada a* intensidade da radiação de breasstrahluog no inte-

rior do alro, pois os Materials radioativos são formados

pelas reações (T,n) e (0p,2n). No tópico seguinte e feita

usa aproximação nueérlca de f(z) para os alvos do exporl -

monto*

Os três fatores relacionados ea a, b e c são

combinados do seguinte modo t

A taxa de contagem para cada fonte elementar

Aj)(z)dt do isótopo 1 na linha J é dada, de acordo cos a
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equação 33» por t

^ jf*; _Q fc)c/? (ia)

Substituindo as equações 33, 39, i*0 o Integrando i

f

Por eoaparação de Ul C O B 33 identifica-se o fator

de correção de geoaetria e auto blindage» t

i

0
A teoria de cascata, que será utilizada na obten-

ção da função f(z) usa para medida de coapriaento usa unida

de especial ehaaada coaprlaento de radiação (X Q). tá« in-

teresse fazer a seguinte transformação de variáveis na in-

tegral i

A feraa final do fator de correção de geosMtrla

e de auto blindages é* :

fLt/ d \Z -/̂  ^

0 ^ í 4 t /
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2.1.3* A distribuição da cascata no interior do alvo.

A teoria (ref.58), para a cascata gerada por ua

elétron de energia Bo, dftscreye a distribuição de gamas

na energia w e na posição t por uma função i (SQ>
W »*) *Jà

jeita às seguintes condições :

a) Valor do comprimento total percorrido por todos os ga •

mas na energia KX t
ao

0

b) 7alor máximo da função t

0,IV

-0.L*

onde

-= 1*01
uo

e) Os Talores atfiatótleos dessa função são t

(/•9)

d) Â função tem apenas um ponto de máximo em t«t :
m

- o
e) A ralidade desta descrição está sujeira à condição i

(50)

(51)



onde E • a «n«rgia crítica para o material.

Ho presente trabalho • suposto para (BQtu

uma função do tipo :

AUtY

onde A(u))v n • B são constant** a serem a Justadas. A fun

ção distribuição espacial das fontes f(t) • identificada

mo sendo :

A eonatante A(U)) é calculada para uaa energia ar-

bltrária u; • Essa energia é fixada como sendo aquela em

a secção de choque (Y\n) e maxima em cada elemento.

Da substituição da forma arbitrária de £(E0»^ <

ea U5-5O resulta t

-C.IV (55)

(56)

Essas três equações para ralores apropriados deu;Q

e S 9 por processo numérico, dão o valor das constante A(w<),

1 « n. Kl tabela 7 • aostrado o resultado para os alvos de

Ti, PD, Cu e Kb COB E o * 30 MeT . Ka figura 7 * função f(t)

para esses «at«rials é mostrada.



TABELA 7
Ajuste numérico para a função f(t) = A(vQ)t

nexp(-Bt)

ALVO Si
(Me?) (eonpr.rad.)

B

Titânio
Cobre
Hlóblo
Chumbo

17.0
16,5
16,0
13,6

0,0687
0,0988
0,1299
0,29i|0

0,3119
0,2968
0,30itl
0,3i*00

0,0217
0,0299
0,0^55
0,1057

0,3159
0,?026
0,3118
0,3595

•iébie Cobre
f(t)

1 .' i K

f(t)
Titânio

f(t)

í.- r. • 7-- "7Í" "

t(coapr.de rad.)

Chumbe

ít' 1 . ' 1 *•'

t(ee^r.4e rm4.) t(eo^r.éo rwê.)

Ficara 7 - Ajuste da fuaçao distribuição das fontes para os
alros de nlóblo, cobre, titânio e ehunbo.
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Cumpre observar que esta aproximação para as ener-
gias E A í U em questão está longe de satisfazer completaaen.

0 0

te a condição da inequação 51* Desse modo o resultado deve

ser visto como uma aproximação grosseira, servindo apenas co

mo um indicador da distribuição do material ativo ao alvo.As_

sim, um esforço maior em se considerar a dependência de A(<~)

« (T(u ) para a distribuição das fontes de neutrons não e

Justificável.

2.1.J*. Alguns valores do fator de correção de geometria e de

auto blindagem.

Esse fator do correção calculado de acordo com a

equação 2i3, com o coeficiente de atenuação para fótons extrai

do da ref. 89, para algumas linhas de interesse, e dado na

tabela 8

TABELA 8

Fator de correção de geometria e auto blindagem para os ai -

vos cilíndricos calculados com base na distribuição de fontes

Alvo

Titânio

Cobre

Hlóblo

Chumbo

Energia da linha
(KeV)

511

511

1.3U5

935

279

fator de correção

0,1696

0,2010

0,281*5

0,3008

0,08fcl

2.2.

A atividade induzida em um alvo Irradiado por um

fluxo constante de radiação durante um tempo tQ , similar -
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•ente a equação 29, e dada por s

onda A_ e a atividade saturada • Jr é a con»tante de deca£

•ente do isótopo 1 fornado. A atividade da aaostra, decorri

do ua teapo t do final da irradiação, • t

A atividade saturada e numericamente igual a taxa

de reação (ref.710» Para alvos ea que o fluxo de radiação

e pouco atenuado a taxa de reação Q para o isótopo i e (ref

90) i

^ (59)
0

onde Ir • o número de núcleos do Isótopo 1 presentes na a -

•ostra, $(E) • o número de projeteis incidentes por unida*

de de área, com energia entre E e E+dB e T (B) ó a seeção

de choque de reação en questão na energia E.

Para UB alvo genérico o número de núcleos preser.es

na aaostra é :

A

onde a t a nassa da aaostra, I o • o número de Avogadro, oC
1

é a abundância de Isótopo i, p é a puresa (es peso) da aaog.

tra e A ó o núaero de «assa.

Pode-se definir a atividade saturada por núcleoi



CXJ

1 'A 0

A atividade saturada pode ser obtida da medida da

atividade da amostra num tempo qualquer (equações 57 o 58).

A Irradiação de várias amostras dá um conjunto do

f equações integrais ( 1*1, 2,...,K), de onde (t) (E) pode

ser extraído por diversos métodos de cálculo (ref.91),desde

que as seeções de choque sejam bem conhecidas*

A atividade A~J e determinada experimentalmente pf

Ia contagem da radiação omitida durante um intervalo do tem.

po t • tp - t. , onde t. e t« são contados a partir do fi-

nal da irradiação. 0 número de desintegrações nosto lntervj

lo •' :

O número do contagens acusado polo detetor (siml

larmonte à equação 33) • »

onde t X I 0 • a fração de ãnfulo sólido "visto" pelo detetor

para uma fonte puntiforme, e . • i eficléasia do detetor na

aa linha j, pi í a latensléado da linha J no doealmonto do

lsõtopo 1 e f, e um fator Ao correção de geometria e auto

blindagem no caso do fonte não puntiforme •

Assim, combinando as equações 57, 58, 60, 62 e 63,

1
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c<w

no

0 presente trabalho requereu dols tlpos de call -

bração do a is tea*. d« sedida t

a) Calibração ea energia

b) Calibração da eficiência de detecção

0 prlaeiro caso eorrosponá* a d*t«rBlnar uaa «z -

pressão que associe a cada canal ua ralor denargla ao HCA,

Isto foi procedido es todas as experiências e periodicaaon-

te verificado (no caso das experiências de longa duração).

0 procedimento consiste eu tosar espectros de fontes conhe-

cidas (Cs , Ha e Co ) e ajustar nunericanente tan poli-

nõalo aos pontos de energias característicos destas fontes.

No presente trabalho foi eu todos os casos ajustado u» po -

linoalo de segando grau.

Os espectros foras tosados es UO96 canais, de sfi

do que a incertesa es energia associada à largara de cada

canal fesse senor que a resolução intrínseca 4o restante

do sisteas.

A calibração 4a eficiência de detecção foi feita

para dois casos distintos s

a) Para fontes puntlforses colocadas a Íj0t5 ca da face do

cristal.

b) Para discos encostados na face do detector.
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O primeiro foi usado para os alvos irradiados pe

lo feixe do acelerador e o segundo para as folhas expostas

aos neutrons produzidos nesses alvos.

3,1, Callbracão <*i tflcl**"*!*- do detetor para fontes punti

A determinação da eficiência do detetor foi feita

coa fontes padronizadas de 10/<Ci da IAEA de Co 6 0, Cs 1 3 7,

Ifa51*, la 2 2,^ 5 7, Ba 1 3 3 e l» 1 5 2. Da equação 36 obtea-se 1

onde os símbolos tem o nesmo significado dos casos

res.

A tomada dos espectros foi feita utilizando - se

o sistema de aquisição de dados CAMAC - PDP/11 do Labora -

tório do Acelerador Linear do IFCSP, A contagem sob os fo~

topicos foi obtida com o programa de ajuste automático ID£

TH.

A eficiência foi calculada para 21 valores de e-

nergia segundo a aqu&ção 65* Com base nestes áados foi a -

jvstada uma expressão empírica do tipo»

i66)

cujo resultado do ajuste é t

Ax • 0,2li3 i 0t01k

A2 » ( -0,690 • O,oaii ) x IO"3 KeV"1

1,079 • 0,019

• ( -0,523 • 0,018 ) x IO"2 KeV"1

A eurva da eficiência é aostrada na figura 8(a),
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3*2* Determinação flm mflclmUC^i $° dato^M* G#IA MÜ*IL tf fflB

A callbração da eficiência do detetor deve ser

ta com fontes padronizadas (atividade conhecida) na mttma

geometria que os discos utilizados neste experimento* •••-

tas condições a atenuação de radiação gaaa no próprio arte-

rial emissor deixa de ser desprezível. Assim, tais fontes pa.

dronizadas devem ter as seguintes características t

a) Forma geometria i discos com 2 cm de diâmetro e 1 mm de

espessura* No caso do índio 0,13 «"» de espessura.

b) Materiais com Z próximo às fontes de Alumínio, NÍquel,Fe£

ro e índio.

c) Elemento radioativo uniformemente distribuído em todo o

volume da fonte.

Estas fontes foram produzidas irradlando-se dis -

cos de Al,Fe,Kl,Cu e In nas dimensões prefixadas pelo fei-

xe não analisado de 30 MeV do acelerador.

A obtenção de uma irradiação uniforme foi canse -

guida pela colocação de um radlador ( 2 mm de alumínio e

0,1 mm de Ta, correspondendo aproximadamente 0,05 comprlmen.

tos de radiação) na linha do feixe. Os discos a serem irra-

diados foram posicionados a uma distancie, tal, que a aber -

tura angular do feixe cobria quatro vezes a sua área, para

garantir usa irradiação uniforme na direção radial.

A aproximação numérica da teoria de cascata indi -

ea uma máxima população de fótons de energia aproximadamente

de 15 MoT numa espessura de 0,05 a 0,10 comprimentos de ra -

diação (com Z aprox. igual a 30) . Além disso, nestas con-

dições a cascata não varia muito em intensidade para a peque.

na espessura dos discos ( muito menor que 1 comyr.de rad.),
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garantindo uma irradiação bastante uniforme nesta direção.

As principais reações nestes alvos são as foto-

nudeares, particularmente (T,n), (V,2n) e (V ,p). A

excltação do estado meta estável do In ^ também ocorre nes

te caso, provavelmente por processo (T,^ 1) ou (n,n*).

Uma vec produzidas tais fontes a sua atividade foi

determinada medindo-a• a ealasão de radiação gama. Ha Irra-

diação diretamente pelo feixe não analisado do acelerador a

atividade induzida é suficientemente alta ( aprox ÍO^CI pa-

ra irradiação de 3 a 5 horas) de modo que pudessem ser posi-

cionadas a 1)0,5 cm do detetor* Mestas condições podem ser cog

sideradas como aproximadamente puntlforsnes a menos de um fa-

tor de correção calculado analitlcaaente. A eficiência do dfi

tetor neste saso foi determinada anteriormente (equação 66)•

0 fator de correção de geometria e auto absorção

foi calculado pela equação k~5* Sendo a distribuição "das fon-

tes agora uniforme, ou seja,

r J- L (67)

onde L e a espessura do disco. A variação do ângulo sólido

coa a dlaonsão radial dos discos í desprezada.

A atividade de cada isótopo e obtida a partir das

contagens sob o fotopico da linha J no intervalo de tempo

tc • t2 - tj, pela combinação das equações 62 e 63 i

VNc
(68)

Os radlolsótopos produzidos nos alvos irradiados

são dados na tabela 9. ia tabela 10 são dados es parâmetros

experimentais e calculados e as atividades desses radiolsó-
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topos calculadas pela equação 68, A Intensidade da radiarão

gase p* foi tosada da referencia 87* 0 mísero de contagens

sob o fotoplco foi obtido pelo ajuste de uaa gausslana so -

bre us fundo quadratieo pelo programa iteratiro de ajuste

ZIDüíH no computador PDP/11 do IFU3P.

Io fator de correção de geometria e auto absorção

foran usado* os ooeflclentes de absorção total para fóton*

(descontado o espalhasento coerente) tabelados por STOtJI e

ISRAEL (ref.89).

No caso do Cu e Hi , onde foi obserrado sais de

uaa linha, a atlridade foi calculada «ediante uaa sédia do

valor obtido para cada linha, ponderada pelo lnrerso do sou

orro experimental s

- A.

— (Í9)
i

i -1

(70)

Coa isso resulta para a atlrldade do Cu6le « i ^

os ralore» do ( 1,U9 • 0,22) o U,5U * 0,54) IO5 Bq ret •

peoti^aaente.

Üaa TOS conhecidas as atlrldades de tais fonte»

elas serres coso padrão para a detersinação da eflclêsela

do detetor aa geoaetria desejada, Issa eficiência£* , a-

gora incluindo o fator geométrico -f> ê* obtida diretaaente

da equação 68 t



TABELA 9

Radiolsotopos produzidos aos alros d* cobre, ferro, níquel • Índio por «lótroas d« 30 MaT

ÀlTO R«aç,ão oo proe««s© d* foraação Radlolsotopo M«la Tida ( h )

Cobr*

Furo

HÍquel

Mi58(ia«atF)Ce57

•1=
índio a f i ? t ) X *a , a

a , a'

Cn

Cu

61

Ito

NI

5 6

53
57

Co

In

57

115»

3,W>8í 0,010

12,699^ 0,006

35,99 10,12

65» • 3

1,6578* 0,0011

00
f



TABELA 10

Determinação da atividade dos radioisótopos produzidos por irradiação eoa elétrons de 30 MeY

Isótopo
Energia da linha intensidade de Contagens Teapo de Coat* Fator do cor- Atiridade

(ala.) r«çae do goo ( 1 05 ̂ j
•etrla o abs. XiV Bq/

Ia
1 1 *

Cu1
61

Ctt64

Co57

536

285

656

U85

1345

378

847

127

1378

122

11,710,9

5,110,5

0,640,2

42 1 8

98,8710,04

77,640,8

8821 4 94

1734 4 42

8514 1 92

3009 1 55

574 4 24

421 1 20

2256 1 47

4050 4 64

40691 1 202

27879 1 167

3206 1 57

20,48

20,48

20,48

20,48

20,48

20,48

5,12

10,24

20,48

20,48

20,48

1,49 10,22

8,0 13,9

0,99 10,28

0,972688 0,319*0,033

4,54 4 o,44

0,881932 O,p575íP,OO4
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O fator do correção f* agora refere-se somente a

amto absorção pois no valor do € \ estão Incluídos todos

os fatores do goomotrla Inerentes ao arranjo*

A detormlnação analítloa de f - não ó trivial, des,

de que derem ser consideradas as diferentes trajetórias dos

fótoas, dado ao ângulo sólido desta geometria ser grande .Es.

to fator foi obtido por uma simulação por Monte Cario. Uma

breve discussão io método de cálculo é dada no apêndice I •

Uma voz removido este fator a eficiência fica in-

dependente da natures& do material sendo medido.

As medidas foram feitas num intervalo de tempo u«

5,12 minutos para cada fonte o com um tempo de espera o sufi

ciente para atingir uma taxa de contagem não multo alta. Os

resultados experimentais da eficiência são dados na tabela

11. A estes dados foi ajustada uma expressão empírica do ti-

po i

resultando do ajuste i

Ax • 884 t 1J»26

A2 - ( -0,69 + 0,13 ) x IO"1 KeV"1

A3 * ( 0,ii01 • 0,091i ) x IO"1

A. • ( -0,110 • 0,022 ) x IO"2 KeV"1

A curva de ajuste e apresentada na figura 8(b)«

No caso do Cxr om que ha UB aumento dosses onclj£

deos formados polo decaimento (beta • e captura eletrônica)

do 111 , além do que foi formado pela Irradiação do alvo, a

equação 71 não pode ser aplicada diretamente. Como a medida



TABSLà 11

Doteralnação da oficlôocla do dototor para f on tos O B foraa do disco • encostadas na face do

dototor

Poeto

I n 1 1 *

Ou61

F.53

CO57

Energia da linha

392

336

283

656

1185

1345

378
127

1^78

122

136

Tempo decorrido
agos a calibra-
çae das fontes

(k)

6,6000

6,6OOO

4,283

18,433

18*433

18,433

0,1666

111,60

64,46

Pftor do trancais-
•ao da radiação
go*a (•)

0,9576

0,9496

0,8241

0,8743
0,9020

0,9070

0,8660

0,688$

0,9048

0,6704

0,7100

Eficiência
(IO'1)

0,617 • 0,075

0,99 • 0,10

0,286 * 0,064

0,207 • 0,053

0,094 • 0,029

0,12 • 0,10

0,26 • 0,13

1,39 • 0,22

0,089 • 0,013

2»3T • 0,19

1,U • 0,10

i
Os
H
1

(•) 0 fator de corr«ção do oato bliadago» • oquiraloitto ao fator do tr&n»als*£o.
0 rosttltdo obtido correspond* à sia«ulação do 10.000 fóton* por Monte Cario,
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ofi»« ac IFICIUCI» oo rsnrico oo ornem en.i

I. IX

i m i c i t Mr >

(a) AjMt* da •ficlSneia do d«t«tor G«L1 para to&Us pantl-
tor— a W>,5 o» da fact d« dat«tor.

(fc) A^ut« da «fltleMu'do'dVutar' G«Li pura fcNiUt
•a «• di«c« (20 MI «• dlMMtro • 1 MI 4» «spfttsurt)
costadas aa face do dotstor*

Figura 8 - Iflclóficla do dototor GoLl
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foi feita nua tespo curto ( tx « 6U,it6 h e t£ « 6U>55 n ) re.

lativo à nela rida do Co'' são feitas as seguintes aproxlsa-

ções t

a) Para o fator que lera ea conta o teupo de espera (t^) e

o tempo de contages t

- e
x )

2" T-1) (72)

•57b) Ausento da atividade do Ccr :

A l i \ -pN<5t N.SÍ/ AN.Sfi \
A V-l) ̂ /\ 4" ' H2. /\ I 1 - C L i ]

Tedas as contagens foras obtidas pelo ajuste dos

fotoplcos cos o programa iterative ZIZAlflX, exceto no easo

das linhas de 122, 127 e 136 KeV no disco de níquel, ftstes

picos de sobrepões parcialmente. Para resolvê-los foi usa-

do o prograsa IDBFIX. o ajuste é mostrado na figura 9*

Os dados relativos às folhas de índio não foras

incluídos neste ajuste pois a espessura de tais folhas e

senor que das dosais. Neste caso o fator de geosetria é di-

ferente* A eficiência do detetor foi determinada apenas nas

linhas de 336 e 392. Ks7. Meste experisento, valores no ento£

no desta energia serão lnterpolados ou extrapolados.

» IDENTITICAClO Pqg p/p^ç^8<?TOP06

As diversas uedldas da taxa de contagen durante o

decaisento dos radioisótopos formados nos alvos foras usa -

das para obter a sela vida e a taxa de contages extrapolada

para o Instante tc = 0, pelo ajuste da equação 35.
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A partir da M i a Tida • da energia da missão

gam. os radlonuclídeoc fornados fora» identificados.Ka»

tabelas 12(* •bísão apresentados os radioisótopos iden-

tificados nas duas irradiações dos alvos respectivaaen-

te. A taxa de contagea T Q é apresentada soaente para

os isótopos que servirão para o cálculo da taxa de rea.

ção. Ha figura 10 são «o-trados alguns espectros típi -

COS.

TABELAI? (a)

Isótopos fornados na irradiação por elétrons de 30 Me?

nos alvos de titânio, cobre e chuabo.

T . ^ M A Bnergia da linha(KeV) Meia Vida <h) Taxa de Cont.
Itotol><> extrap.tc-0

Exp. Teor Bxp. Teor. (conVseg.)
i i —

Ti'45 511 + 3 5U 3,29 • 0,16 3,08 171 + 14

Be147 163 • 3 159 79 • 11 82,13

511 + 4 511 13,7 • 0,5 12,7

1341 + Z 1346 14,3 + 0,8 12,7 10,89+ 0,94

Pb205 281 + 1 279 51,2 + 1,7 52 30,79+0,52

403 + 4 401 50,2 + 5,0 52

680 + 4 680 36 + 22 bZ

(1) Ha linha de 511 KaV ha* a aistura dos decaimentos 4o Cu61,
c-62 C B 6 4
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TABELA 12 (b)

Isótopos formados na Irradiação por elétrons de 30 MeV nos

alros d* titânio,cobre • nióbio.

Energia da Linha(K«V) Mela Vida ( h ) Taxa de Cost.
Isotope lxtrap.tc = 0

Kxp» Teor. Exp. Teor (cont/seg.)

Ti*5 511 • 3 511 3,10 • 0,13 3,08 172,2 • 8,5

Sc*7 159 • 1 159 91,5 • 7,0 82,13

Sc*8 983 1 2 983 36,9 • 6,6 U3,67

1037 • 2 1037 U8,7 ^12,9 1*3,67

•b 9 2" 935 • 3 935 257 • 97 21*3,6 581 > 2o

913 • 3 912

511 + 3 511 (D 12,7(2) 21*12 • 27

+ 2 131*6 (1) 12,7 18, ij* 1,2

(1) Devido a alta atiridade da aaostra de cobrs foi tonado

apenas un espectro, 65 horas após o téraino ia irtvdift

ção, por problenas de proteção radiológlca»

(2) Foi considerado responsarei per esta linha apsna* o Cu .

0 Cu cea aela rida igual a 3,lil h contrlbalu apenas

cos lS da atiridade beta(+) no instante da aedlda.
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• • I 1 t » HI •

it H»> •«*.• I'M.*

W.I >•»• 1Mb!

i i r l t m e • I I I I I I

lU.- • I

C* Mai i«i t nm» emu

Figura 10 - I*p«ctros típico* doa mlroê d# titânio, cobr» •
nloblo Irradiados por •l«troas do 50 MoT.
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C A P Í T U L O I V

R M U T 1 D 0 3 S X P 1 R I M B I T A I 8

A taxa d* produção da neutrons foi calculada pala

equação 29« A atividade no final da irradiação foi oalsula-

4a pala equação 33 eoa ot valores da taxa da contagm das

tabalas l?a e b, para a prlmalra • tec**** irradiação rtsp«£

tlramaata. *̂ rasultadot são «ostrados nas tabela 13 a a b

asi eoatparaçã» COB a taxa de produção de neutrons teoricuMR

te prerlsta pala equação 18.

TABELA 13 (a)

Taxa da prodmção da neutrons experimental e teórica na pri-

•alra Irradiação por elétron» da 30 Me?

AITO Isótopo AtlYidadeU*) Fatores(•) Taxa da

(IO7 Bq) ot1 x r <** «xp. Taóriea

Cobm Cu611 11|,6> 1,5 0,30f 0,te6 1,0 2,l|0£0,25 2,1^*0,52

TitaniaTi^ 0,315^,031 (jj?^ olí? Í',0 °.**>»°9 X,7UíO,15
Cho»be Pb20? 0,132^0,010 0,0A5 0,837 1,0 k,0 ^0,3 5,22+1,10

* Mo oaso do titânio o fatar w
r è u«a estlaatlTa prellainar eoa

base na ref.59*
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TABELA 13 (•)

Taxa do produção do neutrons expcrlBontal o teórica na se-

gunda irradiação por elétrons do 30 M»Y

Alvo lsótopo Atividade (A*) Patoros(«) Taxa do prod.(109n/s)

(107Bq) o»1 ~-r x* Exp. Teórica

Cobre C*611 17,6 • 5,5 0,309 0,826 1,0 1,90*0,59 1,36*0,31

Titânio Ti2*5 0,317*0,036 /0,08o 0,70 1,0 0,79*0,09 1,59+0,28
x0,073 0,15 1,0

Mlóblo Ib92* 1,89 • 0,21 1,00 0,7U 0,37 5,07*0,31 2,76*0,61

* Io easo do titânio o fator x « uaa ostlnatira prollalnar

eoa baso na r«f«59

Bstos ro»ultadoo «ostras «aa boa eoneorda&ela para

oa alvos do cobro, nlóblo o ebasbo. Pmra o titânio, ontrotan.

to, on ajibas as oxporiónclas, o ralor txp«riaontal eorrospon.

do a Metade do ralar provlsto toorleaBonto*

Esta discrepância podo sor atribuída a três prova»

reis causas t

1) A «nergla aaxiaa disponível no Linac do IFUSP correspondo

ao linito inferior de validado da equação 18* Esto limite

Inferior se torna aais crítico para setoriais de baixo ng

moro atoolco, pela inadequação da própria teoria de casca.

ta. 0 titânio (Z«22) tea usm energia crítica do 5ii,93 He7

2) 3e for usada a socção de choque integrada a partir dos

dados da ref.6l C T 2 » 0,6856 ab/Mef para as reações <'"

^ ) * 1,09 Tl1|7(ga>m,2n)>>) obteVse USMI taxa do

prodação de 1,01*0,09 x IO9 B / S . Isto po4« slgnlflear «am

possível suporastlsação nos dados do socção do «hoque da

ref.6O, ou ainda, no fator o<r estlsodo d« acordo coa a

rof.59.



- 70 -
3) Para alvos de baixo número atômico e baixas energias

(pouco acima da energia crítica) a abertura angular da

cascata deixa de ser desprezível. 0 diâmetro do alvo

passa a ser importante sob o ponto de vista de utiliza,

ção de todos os gamas da cascata* Resultados de cálcu-

lo por Monte Cario (ref • 28 e 55) aostraa que a taxa

de produção a 3b *4oV cai de Z5% quando o raio de um

alvo de cobre á diminuído de 5 para 1 cm, isto é, de

3,5 para 0,7 comprimentos de radiação* 0 diâmetro do

alvo de titânio utilizado nesta experiência é de 3|3cm,

o que corresponde a 1,07 comprimentos de radiação*

Dessa forma o dado experimental do titânio deve

sor visto como mm indicador do liaite de validade do pre -

sente eálculo*

2* A DISTRIBDI^Q AMGOLAR DO FIJOXO PS MBUTBOMft PBOBPZIDQB

•0 ALVO PB HIÓBIO

Foram observadas as linhas de 336 Ke? do In1*^» 9

de 138, 1*16, IO97 e 1293 *•• do I n U 6 a das folhas expostas

aos neutrons do nióbio nos ângulos de UO, 60, 90, 120 e 150

graus* As medidas das atividades foran normalizadas con
Il6arespeito ao valor de 150 graus* No caso do In a ativlda.

do de cada folha corresponde a média doa valores calcula -

dos para cada linha (138, U.6, 1097 e 1293 KeT), pondera -

dos pelo Inverso dos respectivos erros exporiaentals. Na t&

bela Üi são dados os valores calculados» A figura 11 ilus -

tra as distribuições angulares
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lit

As atividades (unidade arbitrária) das folhas de Índio Ir-

radiadas por neutrons do nlóbio em diversos ângulos.

Ângulo (graus)

UQ

60

90

120

150

Inn 5(n,n«)InU 5 a

0,3382 • 0,0133

0,3752 • 0,0139

O,í|855 • 0,0166

0,6920 • 0,020i;

1,0000 • 0,0133

In115(n,g«

0,7900

0,7951

0,8528

0,9236
1,0000

«a)ln116-

• 0,0138

• o,oan
• 0,0259

• 0,03iíO

í 0,0581

A distribuição angular dos neutrons detectados pela

reação In (n,n')In mostra uma anlsotropla grande re-

latlTa a distribuição detectada pelo In ^(n,gana)In

Um exame das seeçces d« choque destas reações (figura 11)

mostra que a primeira tem um limiar efetivo de aproximada-

mente 1,5 Me? e a segunda cal bastante para energias acima

de Z MeT« Desse modo podemos supor que na figura ll(a) é

representado o fluo de neutrons com energia acima de 1,5

Me7 e na figura ll(b) o fluxo dos neutrons com energia me.

nor que 2 Me? (Incluindo a faixa térmica)•
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Levando em consideração a geometria da medida e a dis-

tribuição das fontes internas de neutrons no alvo a aniso -

tropla verificada para a faixa rápida ( acima de 1,5 MeV) pp.

de ser atribuída fundamentalmente a fenômenos de transporte*

A i iquenos ângulos a maior parte dos neutrons atravessa em

média una espessura maior do alvo de modo que a probabilida-

de de Interação aumenta. Nesta faixa do energia os ©spalha-

mantos inelásticos e reações (n,xn) passam e ser Importar -

tes, removendo os neutrons para energias menores»

Por outro lado a medida a partir da reação de captura

de neutrons pelo Índio pode ser muito perturbada por A«U -

trons térmicos presentes nc ambiente, visto a secção de cho

que deâ.ta_xeac&o crescer para energias menores»
TL

Fig.l2(a)-Geon>etria para a medida

da distribuição angular do fluxo.

Pig.12(b)-Densidade das fontes de

neutrons em íunção da direção azi-

(qualitativo)

Com efeito ilustrativo • reproduzida na figura 13 as

distribuições angulares para várias geometrias de alvo de

urânio medidas por GÀXTHER e GOOD (ref.2) com detetores li

miares. Foram usadas as reações Al (n,p)Mg2^, Al '(n,«y)N

• P51(n,p)8i51 com limiares efetivos de k>U6, 7,Ü9 e 2,70

MeV respectivamente.
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13 - Distribuição angular para rários altos de urânio

natural bombardeados por elétrons de U5 MeV (ref. £ ) •

CA&&CTJ

As atlridaots saturadas calculadas pela equação 64 a

partir da nedlda experimental da atirldade induzida por neu-

trons do nlóbio e do cobre nas folhas irradiadas são dadas

nas tabelas lk • 15.

Ea face do pequeno nuaero de folhas e das incertesas -

4 M aedidas (fundaaentalaente da callbração da eficiência do

detetor) esta parte da experiência fornece resultados quali-

tativos, sendo os dados nuaérlcoc representativos apenas da
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ordem de grande*».

A análise dos resultados experimentais foi procedida

por dois caminhos diferentes s

a) Resolução de um sis tesa de 5 equações para a atividade s*

turada (equação 61) por um processo iterativo, através do

programa SARD 2 (ref• 93) • Kste programa parte de uma

forma arbitrária para o espectro, reformulando-o em suces.

slvas aproximações, até que as atividades saturadas difi-

ram es média de um percentual fornecido pelo usuário*

b) Pela imposição de uaa forma para o espectro e ajuste de

constantes pelo cálculo das atividades saturadas. Ho pre-

sente trabalho fora» tomadas as secções de choque da bl -

blioteca ODf/B-I? e tabuladas em 200 grupos, segundo um

espectro de evaporação, na faixa de 0 a 20 MeV. Foram ob-

tidas as temperaturas nucleares de 0,7U • 0,98 MeV para o

nlobio e o cobre, respectivamente.

Os resultados do processo iterative» são ilustrados na

figura li* ( a, b, c e d.), calculados a partir de um etpec -

tore de evaporação e um de fissão para ambos os alvos. A es -

tratara fina. do espectro amo tem qualquer significado. Por

eutre Indo alguns aspectos genéricos são marcantes, tala co-

me t

a) Translaçãe de flee de espectro de evaporação. (esperado em

B » T) para menores energias.

b) Presença de neutreus de alta energia (B>gr) em um címero

superior àquele esperado para um espectro puramente de •»

vapor ação.
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a) Cobre t partindo de
UB espectro de era-
poração.

c) Mlóbio x partindo áe
us espectro de evapo-
ração.

\VM f i íü MfW

! :ÍÜÍ i f! Üli! { ! ! ^

'v*.—-•*

b) Cobre t partindo de
um espectro de fis-
são*

á) Nióbio : partindo de
UB espectro de f is -
são.

Figura 1U - Resultados do program 8AMD
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le segundo processo d* cálculo foi verificado que ua es.

pectro d» evaporação do tipo

não «xpliea as atividades Medidas» Este espectro, «a energias aa-

lores qua quatro rasas a teaperatura nuclear, foi substituído por

~ £ "^ (75)

confers» sugerido por Svanton (raf. 59)» onda nautrons da raação-

dirata passaa a coatsistlr a smlor parta do aspaetro (raf • 2 ) . Os

raloras para as atividmaas calculadas «an baaa aasta aspaetro são

dad»s nas tabalas 15a e b» aa eaaparaçio COB OS dados axpariaen -

tale.

Alfuns aspaetas eolatlroa da asbas as araliaeoas da for.

•a aspaotral, tais coso a anarfla aádla, a aaorgia aals prova -

ral a o fluxo latagral são eoaparados na tabela 16.

Outro indicador da adequação dastas cálculos á o fluxo

integral» 0 fluxo i 10 oa do alro na ângulo da 120 graus é calcu-

lado a partir da rasão de produção da neutrons nedlda exporiswn -

talBonte* Io casa de nlóblo, é aplicado un fator de correção r bft

seado na distribuição angular sedida» 0 valor calculado para o n£

oblo é de 3tk z 10^n.ea
a2*sega>1 e para o cobre de 1,5 x

Bstes indicadores aostraa a coerência entre os prooes -

ses de calcule. Assis esta •etodolegla pareoe ser adequada para

o processo de analise do espectro, reqaerendo poréa, experiências

especlalsNSite planejadas para este fia*



IABELA 15

Atividade saturada para as folhas Irradiadas por neutrons do nióblo • o valor calculado a par-

tir da equação 11 adaitlndo-se ua espectro (dado pelas equações 7U e 75) dt evaporação coa u-

n coaponente d« reações diretas, sendo T«0,525 MeV, fator <* *€,&>, flu» integral de 3,7 z

10 n«ea .s«g , no ângulo de 120 graus*

Keaçio
Energia da 11-

Meia vida nha observada
(h) (KeT)

AtiTidaãe setvrada ( 10~21 deeln/noeleo.sec)
Kxperl*#ntal Calculada

2,579

Al27(n,-

U,U86

0,902

1698,72

15,030

336

iai
810

1368

li»8 •

3U« í

680 • 220

192 • 62

3,lt • 1,3

350

631

170



TÀBELâ 15 (b)

Atiridade saturada para as folhas irradiadas por neutrons de cobre e e valor e&lculade a partir

da equação 11 admitindo-se UB espectro (dado pelas equações 7h « 75) de er&poração COB uaa COB-

poaente de reações diretas, sendo T"Ofii75, °< * 2,30 e fluxo Integral de 1,5 z 10' n»CB*
2.segl

no ângulo de 120 grama«

iteaçao

In 1 1 5(n,n»)InU 5"

»i5 8(»,»)c«5 e

Mim Tida
( h )

2,579
M86
0,902

1698,72
15,030

Energia da l i -
nha obserrada.

(KeT)

W
336

urr
810

1368

Atirldade saturada
Experimental

U,2 í
115 •

251 •

15U •

3,5 +

1,3

15

Six

57

1,6

(IO*21deslnt/núcleo.seg)
Calculada

3,1;
13ÍI

251

86

3,3



TABELA 16

Alguns aspectos coletiTOs dos espectros dos neutrons do niobio e 4o cobre analisados pelo

prograaa SA1D2 (partindo de dois espeetros diferentes t evaporação e fissão) e pela inte-

gração de ua espectro arbitrário* Por comparação são apresentados os resultados para \m

espectro de evaporação.

A SARDS cc* espectro
Parâmetro de fissão

liobio cobre

ÜãêFfli
Media(ItoT) 1,353 1,57U 1,317 1,573

SAKD2 COB egpectro Integração Evaporação
de evaporação
Nlebio cebre Nióbio Cobre Vióblo Coere
(T-O,7UMeT) (T-0,98) (?-O,525 (T-O,U75 (T-O,7U)

1,96

Fluo

06n(106n.esT2
1 3,75

Baerfia
•ais provi
vel (MeT) 0,3lt

4,02

0,525

1,53 3,7 1,5

O,l;75 0,525 0,475 o,7U 0,98

Reste caso a resolução da equação integral para a atividade* saturada (equação 61) resulta
diferentes valores do fluxo para cada folha, o valor indicado e o cale.pela razão de prod.
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C A P I T U L O ?

C O H C L U S Í O

Podemos apontar como o principal resultado do

presente trabalho a obtenção de uma fórmula analítica sift

pllfloada para a aTaliação da taxa de produção de neutrons

os materiais irradiados por um feixe de elétrons na faixa

Ae 30 a 200 MeT o para a avaliação da atividade residual

destes alTOS.

Esta avaliação teórica mostrou-se consistente

com as medidas exporisentais para quatro elementos repre-

sentativos do alto,sódio e baixo mísero atômico.

Dessa exprossão analítica (equação 18) alguns

aspectos quanto à produção de foto-neutrons são marcantest

a) A taxa de produção cresce linearmente com a potência do

feixe.

b) A rasao de produção aumenta para elementos pesados(re -

prosentado pelo aumento de (T - / A ) e densos (repre -

sentado pelo aumento de X Q)

e) A eficiência do bremsstrahlung aumenta com Z*

Sob oste ponto de vista, isto é, maximizar a pro.

dução de neutrons, são quetados como os mais favoráveis os

metais posados, como o tântalo e tungstênio.

Por outro lado pode haver o Interesse em certas

raglêos do energia do espectro de neutrons, de modo que a na.

turosa do material da fonte passa a ter importância conside-

rável.
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Malt* e»bora se afastasse» ua pouco do objetivo

fundamental do trabalho foras feitas algumas verificações

ezperIsentais do espectro e distribuição angular dos neutrons

produzidos» por ativação de folhas. Bstas "especulações" ex-

perlaentais mostrara» uma maior população de neutrons rápi-

dos para elements* sais leves , muito eabora a estrutura e-

riginal do espectro fosse bastante distorcida por fenômenos

de transporte.

As distribuições angulares para duas faixas de

enorgla ( 0 a 2 MeV o 1,5 a 20MeV) para o nióbie verifica-

das exporlacntalaente, tambáa ilustra» este fato.

A auto consitêncla dos resultados indica» a a -

dequação do método de análise. Pede» portanto ser planeja -

dos experimentos espeoífieos para deterainação dos espec -

trot por ativação de folhas. A forma «spectral, dependente

da naturesa do saterial (espectro original) e da forma do

alve (fenôasnos de transporte) é fundamental D O processo de

escolha do alvo para o acelerador*

Finalaente, o cálculo da atividade residual dos

alves Irradiados, através do processo de avaliação desenvo^

vido no presente trabalho, resultou cone elementos mais l£

dioados o tântalo, cobre e antiaônlo. São indesejáveis sob

este ponto de vista o zircôolo, »ollbdênlo e iridle.
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A P Ê N D I C E I

O C / L C D L O D E M O I I I C A R L O

Para a obtenção de lnfor*-- . ;o acerca da transmissão

da fotons monoenergéticoo gorado no Interior das fontes foi

oserlto em FORTRAN IT um pr», -out da sloulação do transporta

por Monto Cario. Uma ore* .iscussão das aplicações do método

e feita na referência 2 . 0 processo de siaulação consiste de

sete etapas* Sssas etapas são discutidas a seguir :

1) Desde que os nuclldeos ativos estão distribuídos uniforme -

•ente no volume da fonte, neste cálculo, os fotons são gerados

es pontos aleatórios do seu Interior e a sua trajetória e segui

da ato escaparem* A posição de origem do fóton e caracterisada

pelo «ôdulo do TOtor posição (RQ) e pelos cossenos diretores

desse reter ( Coxi^'oy»0©»^ p e l » t l v 0 a »» slsteiaa fixo (x ,y ,z )

no centro da fonte* A direção de emissão é caracterizada pelos

cossenos diretores ícix»
ciy»ci2!^

 d0 *et0T «oviuento relativo a

UB referencial «ovei sobre o fóton fx,,!,,!,).

Este slstena de referência sovei é inicialmente definido da

seguinte foraa t

a)0 eixo t^ coincido eoa o vetor posição Ro

b)0 eixo jy está no plano xQyo

c)0 eixo x, está no plano t «,

2) S^odo 90 e y, os ângulos que o vetor posição forma COB O

tis tesa (xo»ye,so) o oL e <fj os ângulos que o vetor Bovlnonto

R^ forma coa o sisteaa (x-jy-jZ,), os cossenos diretores ficam

definidos t
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ccs

Ccu ^

Co3 -

Cjtj -

Cl* -

(1-1)

cos

3) A distância pwoorrld* (aodnlo d« l x ) • d*teralnada por u»a

•seolha aleatória t

(1-3)

onde 0 é* um numero aleatoriamente escolhido de uma distribui-

ção uniforme de números entre 0 e 1 e Ut% o coeficiente de a-

tenuação total na energia em questão (absorção e espalhamento)

A figura 1-1 ilustra a geometria do problema :

Posição da
- _^ fortção do

**".. fóton Poalçío da
priMlra vir «tal

Figura 1-1 - 8i«te«an de referências utilizados no cálculo»

U) A nov» posição do fóton (posição da interação relatlra ao

slstesut fixo) é determinada por t
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u 3

onto C^-jC^ • C- são os cossenos diretores do vetor

to R, relativos ao sistema flzo (*0»y0»s0)« Es*es cossenos

retoros são dados por

'/'o fCiy c-05^4 d a >•«'" ̂ ^'» </c (1-5)

C2^f =. Ciz ©^ + Cx2 cos e0

0 novo rotor posição o seas cossenos diretores relativos ao

sistoaa flzo são t

k y TK (1-6)

(-ex - -~=r~

'COHZ -»- (1-7)

^a - I?*

Os ângulos i' «^ do retor «oviuento relativo ao sistema f i -

xo são obtidos a partir dos seus cossenos diretores C^jCg e

C- os quais obedeces, por definição, as seguintes equações t

CZo ^oeTie» s<n t^ (1 -8 )

C 2 Í = cos É)

5) ftu ver deterainada a nova posição do fótoa é verificado se

êle saiu ou não do interior da fonte. Ho easo de ter saído es-

to fóton e registrado noa contador coso transa.itIdo e a dlre -

ção de eftj.ssão e caracterizada pelos ângulos O e if' .

6) Caso contrário i verificado que tipo de interação o fóton

sofreu.
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A probabilidade de ocorrer a interação tipo i define-se co-

$>--— (1-9)

and* Ux o o coeficiente de atenuação (secção de choque macrof,

cõpica) para o processo 1. Mo presente caso são considerados

apenas dois tipos de interações s

a)Processos qne retiras o fóton da linha J (efeito foto-elá -

tricô, compton, produção de pares, ionização), tratados como

absorção.

b)Ispalhamento coerente (elástico), onde há apenas a mudança

de trajetória do foton.

0 lnterral© (0,1) é dividido em i partes proporcionais a

cada p,» Ho presente caso i"2» 0 sorteio de um numero aleató-

rio do intervalo (0,1) decidirá, segundo a i-esima parte que

o contirer, o processo que ocorre»

No caso de absorção um registrader de fótons absorvidos o

acrescido do uma unidade e novo fóton será seguido, retornando,

se à etapa 1* Ho caso do espalhamento os ângulos de espalhamen,

to &j * fi serão determinados por um processo aleatório* No pre-

sente caso o eepalhament© e admitido is©trópico,

0 sistema novel • redefinide da seguinte forma t

a)0 eixo s^ coincide com o Teter *1

b)0 eixo yx está mo plano x#/#

c)0 eixo x^ está no plano %JR1

Oê oossenos diretores do novo vetor movimento Ki serão t
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7) O processo • repetido para vm determinado fóton até

ele saia do sites* eu seja absorride. Para isso retorna-se

à «tapa 3 Identificando nos passos seguintes # OCOB ° e (h

coa (j> , G\ COB Ox % ifj coa f] , a fia de detersinar a no-

rm distancia percorrida pelo fóton até a próxlaa interação.

Tendo seguido vm núaero •statisticaaente grande

de estórias a probabilidade de absorção • de transdscâo

dos fótons irradiados pela fonte são t

transmissão
Kw»ro total de fotens gerados

absorção *

Nôaero total de fótons gerados

0 programa taabéa fornece a distribuição angular

dos fótons transmitidos. No presente caso tornou-se os Talo*

res Integrals ea 0 e (f pois a fonte é posicionada encostada

no detetor (ângulo sólido de 2 ^ ) . 0 fator de geometria fi*

gual a 1/2 ) foi incluído na eficiência e não foi neces-

sário qualquer correção pois a distribuição ea $ é slaetri*

ca coa respeito a 90 graus* Sa todos os casos foraa seguidas

10,000 estórias*

0 sisteaa de referencia fixo foi colocado no centre

dos disees (fontes) coa eixo t coincidente coa o eixo de

rotação desses discos»
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C Í L C U L C D A R A Z Ã O I S O M Í R I C A

B I B B A Ç O E S (Tf, n ) • (T, 2 n ) M A

R B O I X O D l R I S S 0 1 Í I C U 6 I G A I T 1

O estude da atividade induzida em alvo» espessos lr-

radiades por elétrons condusiu a necessidade do conhecimento

da rasão do formação do estados nucleares isômeros. Tais esta-

dos os alguns casos chega» a ter selas ridas long* o suficien-

te para consistir*» em fontes de radiação (ea geral gama) a-

pós a exposição ao feixe do acelerador

Torna-se, assi», i»portante conhecer a rasão co» que

u» nó ; 4» excitado, apôs a emissão de u»a ou mais partículas ,

doca.* <?aer para o seu estado fundamenta], quer para o sea ej|

tadc r*i* estarei (quando este ostado existir).

As reações do interesse são (r ,a), ( f,2n) e {(? ,p)

Esti última para uns poucos elementos não pesados.

0 calcule fei foito do acordo com o método proposto

por *ulzenga t Fandenbosch (ref«77« 78 • 79).1» linhas gorais

conr .ste de quatro etapas t

1) Formação do núcleo composte pela absorção da radiação gama

do natureza dipolar*

2) Dosexcltação do núcleo coupeste, e» parte, pela evaporação

de un ou mais nucleons, resultando num núcleo residual ex-

citado.

3) Dosexcltação do núcleo residual por uma cascata de gatas do

nature** dipolar. Considera-se que nesta etapa o núcleo

dual esta na ceglão do contínuo*
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it) TDM TOE atingida a regiío des nirei» discretes, a f©reação

dot estado? isôaeres • determinada pelo decalaento de ca -

da nlTel atingido no final da cascata, exiglndo-se, agora,

a aenor aultipolaridade na transição•

0 presente calcule foi automatizado em um program

PGRTRÀl-IY. Os detalhes sao dados na referência 92, A. coopera-

ção ces dados experlaentals (ref. 78, 80, 86) Bostrea que

R * 515 t •• aédia, reprodus as aedldas.
cale* yvjt

Xa figura II-l í apresentado U B esqueaa

d» das etapas do caleule.

ftnso
CflWOBTO

• Ealaião ém oa nratroa eoa «Mr( l i E • aaaa

S - lUCLEO RB8IKJAL
EXCIT1D0

sta X

•SSIM
ALTO

VtifCL

Pifara 1-1 - Represe&taçi* esqueaatlca do processo de forMçãe

das estados lsoaeres nas foto-reações DM. ressonância gigante*

Ia tabela 11*1 são apresentados os resultados para as

reações de interesse no presente trabalhe* Os parâaetros utili-

zados no calcule feras extraídos das ref. 8l, 82» 95 e 87.
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TAfiEUL II - 1

Formação 4« «states lsôaeras •* fotoreações na rtglão de res-

sonância gigant» calculadaír«f .92)

ltoaçM

Mo92(g,p)Ib91
N»%(g,p)Hb93
M»95(g,p)*b9l»
N»96(g,p)lb95
Ho98(g,p)ib97
MolOO(g,p)Mb99
Nl6l(g,p)Co60
TÜi7(g,p)8c46
A127(g,n)A126
2r9O(g,n)2r89
Nt92(g,n)M»91
M»91*(g,n)M»93
PdllO(g,n)PdlO9
Sbl21(g,n)8bl20
Sbl23(g,B)8bl22
Tal8l(g,n)Tal8O
Wl8O(g,n)W179
Irl91(g,n)Irl9O
Irl93(f,n)Irl92
Ptl9i»(g,n)Ptl93
Ptl96(g,n)Ptl95
Ptl98(g,n)Ptl97
Hgl96(g,n)Hgl95
Hgl98(g,n)Hgl97
Hgl99(g,2fi)Hgl97
Hg200(g,n)Hgl99
Hg201(g,2n)Hgl99
Pb20íi(g,2n)Pb202
Pb206(g,2n)Pb20U
Nb93(g»n)5b92
Hb9j5(g,2B)Ib91
Vl86(g,n)Wl85

Sstad^ swta
••taT.l

0,63
0,63
0,85
0,60
0,60
0,59
0,82
0,i|7
0,69
0,6U
0,6^

< 0,01
0,06
0,16
0,03
0,66
0,iil

< 0,01 • 0,02
0,01 • 0,2*

0,08
0,05
0,05
0,08
0,0*
0,09
o,ou
0,15

< 0,01
< 0,01

0,37
0,19

< 0,01

Kstad*
f«ndaa«atal

0,37
0,37
0,15
0,l|0
0,l|0

o,ia
0,18
0,53
0,31
0,36
0,36

> 0,99
0,9U
0,8ij.
0,97
0,3à
0,59

> 0,97
0,55
0,92
0,95
0,95
0,92
0,96
0,91
0,96
0,85

> 0,99
w r r

> 0.99w w *

0,63
0.81
V , Vii

> 0,99
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APÊNDICE III

ALGUNS AcLiüRADORES USADOS COMO FONTE DE NEUTRONS

1. OKNL

O acelerador linear de elétrons de Oak Ridge é uma máquina construída e£

pccialmente para medidas de secção ->e choque. Sua taxa de produção de neu

trons durante o pulso é alta, atingindo 4x10*" n/seg com um feixe de 15A de

pico a 140 MeV . Parâmetros de projeto desta máquina sao mostrados na ta

bela

TABELA III-l

PARÂMETROS DE OPERAÇÃO DO ACELERADOR DE ORHL

PARÂMETRO PULSOS DE PULSOS DE PULSOS DE PULSOS
OPERACIONAL 2.3 a 16 ns 16 a 24 ns 24 a 1000 ns >lys

Taxa de Repet içao
(pulsos/seg)

Corrente de Pico

Energia (MeV)

PotSacia Media

(KW)

1000

20

153

50

1000

20

150

57

710

>0.48

155

40

710

>0.48

128

43

Em suas fontes dt neutrons usa seapr- tintalo refrigerado a água, como ra

diador ou como a fonte propriamente. No caso de fonte composta*25' aspla

cas de tintalo são seguidas de um bloco maciço de berilio de 60,96 cri de PS

pessura e secção reta quadrada de 15,24 cre de lado. Com esta fonte é conse

guida uma maior população de nrutron* na rvy.ian mnis energética do espectro.

(•0
A fonte simples é construída de um conjunto de placas que facilitam a

sua r«frÍR«raçao. 0 »eu desenho e o espectro cm energia dos neutrons emiti

dos são mostrados nas figuras III-l e IÍI-2.



_ I 114 m -»ide. ?OOC-in hiqn
TANTALUM PLATES -
THICKNESSES FROM OtC TO 310

. . AlUMINUM HOUSING

'^.v

WATER OUT; WftTEH IN

2. R.P.I.

Figura III-1 - Alvo de ORNL'

O acelerador linear de elétron do Renselaer Polytechnic Institute tern &\_
.., . . (36) . . (37,38,39)

do operado tanto em experimentos diferenciais quanto integrais

Parâmetros de operação dessa maquina sao listados na Tabela III-2
(-0)

TABELA II1-2

PARÂMETROS DE

PARÂMETRO
OPERACIONAL

Energia (MeV)

Corrente de Pico (A)

OPERAÇÃO DO ACELERADOR DE

PULSOS LONGOS
4,5us

45

0,8

Taxa de repetição máxima 300
(pulso/seg)

Potência Media (KW)

RPI

PULSOS ESTREITOS
20ns

80

5

720

5,8
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Figura III-2 - Espectro medido e calculado do alvo de ORNL

o w «o to «o
«(DCGRtCS)

IfO

Figura III-3 - Fonte simples de Pb

do RPI e sua distribuição angular

At*

\ (..
iUCTRÇN

HtAM

I

I

Figura III-4 - Fonte composta

Ta - Pb do RPI e sua distribuí^

çao angular
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0 I •

sen i (CM)

58Ni(n,p)MCo

I

!

E • 64 M«V

Figura III-5 - Fonte esferoidal de tântalo refrigerada

a ar p a distribuição angular dos neutrons para feixes

de elétrons de 28 e 64 MeV
(39)
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As taxas de produção de neutrons máximas sao :

a) Para pulsos longos: l,4xlO17 neutrons por segundo durante o pulso, o

que resulta numa taxa média de 2xlOll> neutrons por segundo

b) Para pulsos estreitos: 1.6xlO18 n/seg durante o pulso e 2,3xlO13 n/s

para a taxa média.

Nas fontes usadas em experimento» integrai* tew-se procurado uma d

buiçüo angular dos neutron» emitidos a mais inotrõpica poastvel * . As

figuras III-3, II1-4 e II1-5 mostram algumas fontes de forma esferoidal de

chumbo, tântalo-chumbo e de placas de tântalo e as suas respectivas distri^

buições angulares. A figura ÍII-6 mostra o espectro de uma fonte composta

tântalo-chumbo, comparando-o com o espectro de fissão.

A potência de feixe utilizada foi sendo aumentaria ao longo do tempo. A

primeira fonte datando de 1962, era bastante simples (constituída de 3 piai

cas de chumbo) e suportava apenas 3,8 KW de feixe ( -0

Fl'i'JION 3Pf C'HUM

d l COOI.FD TAílüf r

cooito TANi.er

u>

Figura I1I-6 - Fonte composta Ta-Pb e os espectros dos neutrons emitidos

comparados com espectro de fissão
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3. HARWEL

O acelerador linear de elétrons de HARWEL tem por objetivo principal o
(>.2 t3)

estudo de reações com neutrons de baixa e media energia ' e, mais recen

temente, estudos em matéria condensada . Seus parâmetros operacionai s sao

listados na tabela III-3.

TABELA HI-3

PARÂMETROS DF. OPERAÇÃO 1)0 ACJF.U.RAt>OR OF. HARWFJ.

PARÂMETRO OPERACIONAL PULSOS ESTREITOS (5ns) PULSOS LONGOS (5ps)

Energia (MeV)

Corrente de Pico (A)

Taxa de repetição máxima
(pulsos/seg)

Potência média (KW)

94

6

2000

5.6

60

1

300

90

Tradicionalmente as fontes de neutrons neste instituto são dê Urânio na

tural. Tem-se uma taxa de produção de 2.2X1018 n/s e 2.4xlO17 n/s durante os
(>* 3)

pulsos estreitos e longos respectivamente . As fontes para neutrons rapi_

dos e para neutrons moderados sao mostradas nas figuras IÍI-7 e II1-8

Clod Natural U Plates

Wottr Cooling Channels

Fijiiri III-/ - Fonte de neutrons

consi r uúl.i com plains de urânio con_

tid;iN nu /ir<.iloy c r«-f ri geradas a

áy,i\,-\, usada no acelerador de Harwel
(-3)

Electron

Beam
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Figura III-8 * Fonte de neutrons e sistema de moderação e extração de neu_
trons lentos.

4. OUTRAS MAQUINAS

No Japão são encontrados muitos LINACS de elétrons usados como fonte pu^

sada de neutrons em pesquisa aplicada a física de reatores, física nuclear

básica, estado sólido e produção de radioisõtopos. Algumas desças máquinas

são citadas a seguir:

a) 120 NeV - banda S, do JAPAN ATOMIC ENERGY RESEARCH INSTITUTE, tendo

como objetivo principal a determinação de dados necessários ao desen_

volvimento de reatores nucleares. Além disso é usado em física nuc lear,

estado 30lido, tecnologia de reatores e produção de rádio isotopos

b) 46 MeV - bandí. L, do RESEARCH REACTOR INSTITUTE OF KYOTO UNIVERSITY,

usado em experimentos integrais, medidas de secção de choque e experj^

mentos com neutrons ultra-lentos (-6)

c) 300 MeV - banda S, universidade deTPHOKU, para experimentos em física

nuclear principalmente

d) i*> Mi*V - haiulu S, ÔH uni ver «idadi- de ToKIü, unado em conjunto com um

reator como fonte de neutrons rápidos. Uma particularidade desta má

quina é que podem ser extraídos pulsos muito estreitos ( 18ps) para

trabalhos de radiolise
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e) 45 MeV - banda S, da universidade de HOKKAIDO, como fonte de neutrons

ultra-lentos para estudos de matéria condensada

Informações quanto a maquinas usadas para este fim na URSS são mais res_

tritas. Em uma publicação de 1971 encontra-se informações a respeito do

acelerador LVÉ de 25 MeV usado como uma fonte isotrõpica de neutrons puls£

dos para pesquisa em física de neutrons e física de reatores. A sua fonte

de neutrons consiste numa simples esfera de chumbo.

v
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A P Ê N D I C E I V

ESQUEMAS DE DECAIMENTO DOS PRINCIPAIS ISCT0P03 FORMADOS NAS REA~
COES FOTONUCLEARES NOS MATERIAIS EM ESTUDO

são apresentados os esquemas de docaiirantos dos isoto-

pos formados na reações (gamatn) e (gaae,2r) :

a) Cujo decaimento resulta na emissão de radiação cams, conforme

discitido no texto.

b) Cuja meia vida e superior a un minuto

As malas vidas, nos esquemas, sac anotadas sob ar, seta 3

que indicam o decaimento, nos símbolos usuais de tempo.Sobre as

setas é indicado o tipo de decaimento, incluindo a percenta.gera

de cada tipo,mediante os seguintes símbolos:

pi =• decaimento beta(-O

P~ * decaimento beta(-)
'- = captura eletrônica
T^ = transição internaCnível meta estável para o fundamental)

No caso de formação de estados lscmeros, a parcela de

cada estado formado, conforme calculado no apêndice II, é anotada

entre parênteses. 0 símbolo m seguindo o número de raassa indica o

estado meta estável e o si ir bolo g o fundamental.

A formação de elemento excitado « assinalado pelo sítobo

Io (•). A emissão de radiação gana, Imediati neste caso, H acsslnri

lada pela letra gana (V )• En todos os cason sí'o do&preza/io.i qaa:is,.

quer decaimentos que contribuem com menos de l/S.

No final e dados em forma de tabela o conjunto dos prlj,

cipais radioisotopos formados nas reações (/.'.ama,proton) para OÍ

•lenentos co* A< 100.
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Principals radiol»ot*p«« formado* ca reações (gaaa,p)
para elementos cam A < 100 B N materiais em estado*

Element*

TÜi7
?Üi8
•158
«161

H1Ó2
«161»

2r91

Zr9e

Zr9f»
Zr96

Mo92

No9m
MP95

Mo96

Mo97

No98

MolOO

Isotope
formado

8cfc6
8cii7
Co57
Co60m
Co60
Co6l
C063

T90m
TOO»

T91»
T91f
Y95
Y95

Hb91m
Kb93m

»b*T
Nb95m
«KQC

»b97»
Hb97

Kb99

mola Tida

83,8 d
3,424

271 d
10,5 •
5,27a
l ,65h

27,5 »

3,19b
6i|.l h

58,5 d
10,2 h
10,3 •

62 d
13,6 a
6.26a

2x10*° a&WUV S

87 h

1 •
72 m
2,6 m

15 •

observações

Ver esquema do t itânio
Ver esquema do t i tânio

poeal para 0 est.ftmdanental

Decai por B~ peça 0 «I63
cuja mela Tida e 100 a
Decai 990 para 0 est«fund.

Decai para 0 e s t . fundamental

Decai p/ Zr93( t'|z *15zl0 a)
Decaimentos h' tZr96(T^*6Ud),
Mb95a(T/1«87h., c/ 97,5$ pa-
ra 0 est.fuad)9«b95(T.b« 354)
Decai 990 p/ 0 e s t . fund.
Decai para 0 e s t . fundamental
Decai 99,50 p/ • est* fund*

Decai 97,50 p/ 0 e s t . fund*

Decai para 0 e s t . fundamental

Decaimento /? t Mo99(Ti1«66h),
Ic99»(T 1 -6,02h, o/ 990 p/ 0
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