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Abstract

\ iv3:ematic study of several construction

techniques of Geiger-Muller Counters was carried out

in our laroritory in order to establish the sost

suitable •«chnology for such purpose.

In this paper, the author describes the

resulta obtained with counters for alpha, beta and

gamma rays, which were designed and built in the

laboratory.

Most of the counters described were built

inside a ^rrex-glass envelope and their cathodes were

nade of electrolytic copper or brass foils or still

of a silver layer deposited by a chemical procedure ;

3ome counters were made using a cilíndrica! brass tu-

be.

Anode v ire3 of different materials and dia-

meters and several quenching valors were used and the

obtained re3'ilts are described.

All the n-i«i ixres used in the preparation

of the 3urfacen, cleaning of the materials,

purification of the filling mixtures as well as the

procedures for the o erations of evacuation and

filling of tr.e counters are described.

3oce results obtained with self quenciing

counters jking 3od.a glass and an external colloidal

graphite caf-.ode are presented ar.i t.-.e influence of

the filling mixtire is analysed.

One of the most important ^nrilasions which

arose I'r'.ai t::i.? systematic re-iaircr. i3 t're

establishment of a tecnology to jT-^xie reliaM?

counters from materials and gases easily available in

the cour.', -y.



It is shown also that counters with an

external cathode can be used where recovery time3

of order of 2uS are required,

""he obtained plateau3 for such counters

were of the order of 1.000 7 with a slope of about

0,5*.

A further study of this type of counters

will be carried out in our laboratory in order to

study and fully understaid i ts behaviour a3

ionization chambers, proportional and Geiger-Muller

counters.
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Um estixlo 3i3temático de algumas técnicas de
construção de contadores Geiger-Muller, de vários ti-
pos, foi desenvolvido em nosso laboratório, a fiai de
estabelecer a • ••'?''*< mais adequada para sada fina-
lidade.

Nesta dissertação a autora descreve os resul
tados obtidos com contadores para raios alfa, beta e
gama projetados e construídos em nosso laboratório*

A maioria dos contadores descritos foi cons-
truída corn vidro Pyrex e seus catodos feitos de cobre
eletrolftico, chapas de latão ou prata depositada por
processo químico.

Alguns contadores foram feitos usando um tu-
bo cilíndrico de latão

Fio3 de diferentes materials e diâmetros fo-
ram usados para anodo.

0 comportamento de vários vapores orgânicos
utilizados oara extinção da descarga foi estudado e os
resultados obtidos são apresentados.

A autora descreve com detalhes todos procedi
mentos usados na preparação das superfícies, limpeza
dos materiais, purificação das misturas de enchimento
assim como o procedimento das operações de esvaziamen
to e enchimento dos contadores*

Alguns resultados encontrados com contadores
auto-extintores, usando vidro soda e catodo externo de
grafite coloidai, são descritos e a influência da mis-
tura de enchimento é analisad?..

Una das mais importantes conclusões que ti-
ramos desta pesquisa foi o estabelecimento de uma tec-
nologia para produzir contadores confiáveis, construí-



dos con materiais e gases facilmente encontradc3 no
país.

A autora mostra também que contadores com ca
todo externo podem ser usados quando é necessário tem-
pos de recuperação da ordem de 2 /*3»

Os patamares obtidos para esses contadores 'xi
de aproximadamente 1.000 7, e sua inclinação de cerca
de 0,5*.

Um estudo sistemático deste tipo de contado-
res será desenvolvido em nosso laboratório com a fina-
lidade de estudar e entender completamente seu funcio-
namento como Câmaras de Ionização, Contadores Propor -
cionais e Gei^er-Muller.
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I - Introdução

Sste trabalho visa um estudo dos problemas fí
slcos e tecnológicos da construção de detectores de ra-
diação nuclear empregando descarga multiplicativa em ga-
ses nobres, aos quais são acrescentadas moléculas de va-
pores orgânicos para extinção da descarga (Trost, 1935)*

0 Brasil possui uma tradição de construção de
contadores desse tipo iniciada pelo Prof. Gleb Wataghin
em 1933 e desenvolvida nos anos subsequentes no Laborat6
rio do Betatron da Universidade de São Paulo (If* D. S.
Santos, A» Ceryellini, 1951)•

Com a produção comercial desses detectores
nos Estados Unidos e Inglaterra, essa tecnologia foi ul-
trapassada em decorrência de uma melhor compreensão dos
fenômenos internos do contador, pelos progressos da Pí-
sica das descargas em gases e pela introdução de novos
materiais, mais adequados para a Física de aito-vácuo.

Pretende-se com essa pesquisa desenvolver uma
tecnologia, atualmente inexistente no país, para cons-
trução desses contadores de partículas, de grande uso em
pesquisas de Física Nuclear e para aplicações tais como:
dosagem de radiação em Centros de Medicina Nuclear, apli



cação de isótopos na Indústria, na Agricultura, etc.
Baseando-se nos estudos teóricos sobre funcio

namento do contador Geiger-liuller, procurou-ae desenvol-
ver uma tecnologia para construção de contadores rápidos
com características ideais.

Nesta dissertação faz-se um resumo do princí-
pio de funcionamento cuja finalidade ê justificada nas
técnicas utilizadas na construção, que são detalhadas mi
nuciosamente no trabalho, ban como os resultados obtidos
com diferentes contadores.

Durante o desenvolvimento deste trabalho tive
mos oportunidade de examinar, com métodos de eletrônica
rápida, o funcionamento de um contador de catodo externo,
(Haze, 1947) que funciona por corrente de deslocamento ,
tendo 3ido possível descobrir novos aspectos do seu fun-
cionamento, que a nosso ver justificam seu emprego em
maior escala em medidas nucleares, em razão das caracte-
rísticas excepcionais que apresenta em determinadas con-
dições.

No desenvolvimento do trabalho utilizamos o
equipamento de alto-vácuo construído no laboratório e
construímos todos os contadores procurando utilizar ape-
nas materiais (metais, fios, gases, etc») produzidos
no país.



II- Detectores Gaaosos

Quando uma partícula ioniaante atravessa um
meio material, seu campo elétrico interage com 03 átomos
do meio, e, se a energia transferida em uma colisão for
suficientemente grande, poderá arrancar alguns desses
elétrons formando íons positivos e elétrons livres» Os
elétrons libertados poderão, por sua vez, causar novas
ionizações nas vizinhanças imediatas do íon , caso se-
jam emitidos com energia suficiente para tanto. (Ssse
processo, beta ilustrado pelos "raios 6" que acompa -
nham a trajetória de uma partícula o< numa Câmara de ne
blina, ocorre raramente), Podemos distinguir, portanto ,
dois tipos de ionização ocorrendo quando da passagem de
uma partícula carregada através de um meios ionização
primária produzida pela interação do campo elétrico da
partícula e ionização secundária, produzida por esses
elétrons libertados.

Se a partícula carregada atravessar um meio
material gasoso numa região onde exista um campo eletros
tático suficientemente intenso, aumentaremos a probabili
dade da ocorrência da ionização secundária, pois os elé-
trons primários, sendo acelerados pelo campo, podem ad-
quirir energia cinética suficiente para provocarem novas
ionizações* Podemos aplicar um campo elétrico com inten-
sidade tal que o processo de transferência de energia
nas colisões ocorra de modo a termos várias avalanchas
de cargas, aumentando consideravelmente a amplitude dos
impulsos.

2sses contadores são, normalmente, constituí-
dos por câmaras cilíndricas metálicas contendo um fio
coaxial ligado a um potencial positivo em relação à pare
de, e cheios com determinado gás a pressão geralmente in
ferior a 1,0 ato. Nestas condições, quando a partícula
carregada atravessa o detector dará origem a uma certa



quantidade de cargas que poderão 3er coletadas em 3eus e
letrodos.

Fazendo-S' um estudo da carga coletada no ano
do (para um contador submetido a uma radiação lonizante
de intensidade constante), em função da tensão aplicada
entre anodo e catodo encontramos o seguinte resultados

T
I

• - f a n . .

X

( fig II-1) (fig II-2)

Caso nenhuma tensão seja aplicada haverá uma
recombinação dos íons formados; consequentemente nenhuma
carga será coletada. Entretanto, se aplicarmos uma ten-
são 7, a medida que nos aproximamos de um certo valor de
tensão V^ diminuiremos cada vez mais a probabilidade
de ocorrência de recombinação e aumentaremos, desse mo-
do, a quantidade de carga coletada.

Se aumentarmos agora a tensão a partir de V.
até Vg , estaremos eliminando praticamente a probabili
dade da recombinação e toda carga formada será coletada
no anodo. Com isto teremos pulsos todos do mesmo tamanho
para cada tipo de partícula ionizante, de uma mesma ener
gia. Nestas condições opera a chamada "Câmara de ioniza-
ção",

Aumentando-se a tensão acima de 7~ os elé-
trons libertados dos íons primários poderão adquirir e-
nergia cinética cada vez maior, em cada caminho livre
médio, e esta poderá ser suficiente para produzir elé -
trons secundários em colisões inelásticas. ?ormar-3e-ão
novos pares de íons que serão acelerados e coletados, au



mentando consequentemente a queda de tensão no anodo. Te
remos dentro do detector uma multiplicação de cargas tam
bém chamada "multiplicação gaaosa" ou "Avalanche Town
send". Haverá um fator de multiplicação k constante ,
para cada tensão aplicada, que será a razão entre o nume
ro de cargas coletadas e a icnização inicial, para uma
certa tensão. Nesta faixa, entre V~ e 7- opera o
"Contador Proporcional". Acima de Vç a proporcionalida
de não ê mais obtida*

Ao atingirmos um valor V_ entramos numa re-
gião onde o tamanho do pulso, medido em R, ou seja, a
carga coletada no anodo, é inteiramente independente da
quantidade de ionização primaria produzida no tubo e ne-
nhuma informação sobre a natureza da partícula ionizante
poderá ser obtida* Nesta região compreendida entre Vn e
Vg opera o "Contador Geiger-Muller11. Nessa região a
ionização primária é aumentada por fenômenos de multipli
cação dos elétrons em avalanches sucessivas havendo uma
dispersão da descarga ao longo do comprimento do conta-
dor resultando um pulso de amplitude independente da io-
nização inicial, A descarga interrompe-se quando a que-
da do potencial na resistência externa for suficientemen
te elevada para reduzir a intensidade do campo elétrico
nas vizinhanças do anodo a valores para os quais as col_i
soes não são mais ionizantes* A ela corresponde uma ten-
são limite máxima após a qual aparecem descargas espú -
rias (descarga em arco). Esta tensão marca o fim da esca
Ia utilizável*
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III- Contador Selger-Muller

A geometria destes contadores será tomada co
nio sendo um cilindro metálico com fio coaxial a um poten
ciai positivo em relação à parede.

A. passagem de uma partícula ionizante dará
origem a um ou mais elétrons livres que serão acelerados
pela diferença de potencial entre anodo e catodo e muiti
plicados pelo processo de colisão Townsend. Bssa descar-
ga causará um pulso momentâneo no anodo que poderá ser
amplificado e registrado. Em seguida todo sistema volta
ao seu estado inicial ficando pronto para nova contagem.

Vejamos o que ocorre na descarga.

1- Processo de colisão Townsend

Consist** numa sucessão de ionizações nas pro-
ximidades do auodo, provocada pelos elétrons que, chegan
do a poucos caminhos livres médios deste, adquirem ener-
gia suficiente para ionizar.

•iuando os elétrons incidem no anodo pode acon
tecer que:

a) eles sejam simplesmente coletados;
b) recombinem-se com os átomos do anodo emi -

tindo f6tons;
c) percam energia por "Bremsstrahlung".

No caso das duas ultimas hipóteses oc «rerem
teremos f6tons, cuja energia pode situar-se desde o es-
pectro visível até o ultravioleta* Esses fótons podem li
berar fotoelétrons do gás ou do catodo que serão acelera
dos dando origem a novas avalanches*

Bode ocorrer que os íona positivos, aa chega-
rem no catodo, arranquem elétrons deste neutralizando-se
e emitindo fótons, que por sua vez podem produzir fotoe-



- 7 -

létrona que participem da descarga, ou ainda, como esses
fons positivos tem potencial de ionização maior que o do
metal do catodo o deixam excitado e este acabe emitindo
um fôton que também pode produzir fotoelétrons.

Uma "Avalanche Townsend" termina quando to-
dos os elétrons associados a ela forem coletados pelo a-
nodo.

2- Mobilidade dos íons pesados

Precisamos conhecer o comportamento dos íons
pesados em função da intensidade do campo aplicado. Pa
ra tanto consideremos a existência de:

- íons positivos - formados pela passagem da
partícula ionlzante ou por colisão de elétrons rápidos
na descarga;

• íons negativos - formados pela captura de
elétrons livres por átomos de gases eietronegativos.

Quando um lon se move num campo elétrico as-
sucessivas colisões mudam sua direção e ele perde ener -
gia nas colisões. Sua velocidade média varia diretamente
com a intensidade do campo elétrico e inversamente com
a densidade do gás. Bata velocidade de arrastamento é co
mumente expressa em termos da velocidade de um ion num
campo unitário, conhecida como mobilidade.

Os valores da mobilidade dependem da pureza
do gás, pois impurezas levam a formação de aglomerados
ao redor do íon reduzindo sua velocidade média. No caso
de valores baixos de B/P (razão entre a intensidade do
campo elétrico e a pressão do gás) a mobilidade dos /
ions é bem conhecida, tendendo a uma constante ( Tyndal,
1938), Entretanto, para valores elevados de E/P não
se tem bons resultados. (Wilkinson, 1950).



lios contadores cilíndricos de fio coaxial, que

são cheios a uma pressão P constante, como nos contado-

res Geiger-Muller, temos E/P variarão e caindo rápida -

mente com o afastamento do fio, já que a intensidade do

campo elétrico (B) é dada pela equação:

B
r In a/b

onde: V - tensão aplicada;
r - distância do ponto 2.0 a.::ode
a - raio do fio;
b - raio do cilindro.

Isto faz com que os íons passem a maior parte
do tempo numa região onde E/P ê baixo e a mobilidade e
a velocidade de arrastamento são praticamente constantes.
Mesmo assim nossa situação ê mais complicada, pois nestes
contadores geralmente trabalhamos com misturas gasosas o
que nos permite apenas fazer uma estimativa, já que valo-
res exatos da mobilidade £ são bem conhecidos somente

o
para gases puros*

Como podemos ver na figura (II-l) as cargas
positivas irão para o catodo e o pulso no anodo será refe
rente às cargas negativas, que poderão ser elétrons ou
íons negativos. Como os segundos tem massa muito maior
que os primeiros, consequentemente terão mobilidade mui-
to menor, levando um tempo maior para serem coletado s. Co
mo já dissemos, no contador Geiger-Muller nada se pode
saber sobre a natureza da partícula ionizante, pois a car
ga coletada não ê proporcional à formada pela passagem da
partícula. Deste modo podemos eliminar a formação de íons
negativos evitando a presença de gases eletronegativos e
usando nara tanto gases nobres, o 4ue torna os contadores
sais rápidos



• i '.idade dos elétrons

0 estudo da mobilidade do3 elétrons e da sua
velocidade de ?r: i3tam.erito não 4 tão simples já que estes
sofrem colisões com á^csos ou moléculas perdendo grande /
parte da 3ua energia. 36 podemos tirar conclusões corre -
tas quando o estudo é feito através de can aras de ioniza-
ção contendo gases purosj entretanto algumas estimativas
podem 3er feitas. (Bradbury e Nielsen 1936, 1937 - Niel -
sen 1936)

Para altos valores de E/P a mobilidade dos
elétrons não ê bem conhecida, já que s6 ocorrem colisões
inelásticas, mas parece aumentar proporcionalmente com
3/P e ê extremamente sensível à presença de impurezas ,
particularmente de gases poliatômicos.

Para baixos valores de B/P os processos de
colisão são elásticos.

Somo no caso dos íons pesados eles também pas-
sam a maior parte do tempo numa região de intensidade de
campo fraca, mas devido principalmente à sua pequena raas-
3a tem mobilidade, em alguns casos, até 1.000 vezes maior
que a dos íons pesados.



4- A nuvem de carga espacial

Como vimos, a mobilidade dos elétrons é tão

maior que a dos íons positivos que os últimos podem ser

considerados estacionários durante o tempo de coleção

dos primeiros. Bnquanto os elétrons são coletados num

tempo de aproximadamente 10 3 os íons positivos le-

vam cerca de 2 X 10 a para atingirem o anodo (Satos,

M. D. 5., 1941). Isto aliado ao fato de que a intensida-

de do campo elétrico cai rapidamente com o afastamento

do fio, fas coin que toda multiplicação de cargas aconte-

ça a distâncias muito próximas ao fio e que enquanto os

elétrons são coletados os ions positivos permaneçam pra-

ticamente estacionários, movendo-se cerca de 0,001cra, cau

sardo assim» uma grande qumtidade de carga positiva ao

redor do fio que é a chamada "nuvem de carga espacial" .

Sstas observações foram feitas por Ramsey (1940) e Co-

syns (1936), e pelos líontgomerys (1940 a). Bsta nuvem

de cargas positivas comporta-se como se houvesse um au-

mento no raio do fio, provocando consequentemente uma di

minuição do campo elétrico na sua vizinhança impedindo ,

assim, colisões ionizantes por elétrons.

Como a r ciplicaçao das cargas difunde-se Ia

teralmente, ao longo do fio, a nuvem será uniforme em

seu redor e consequentemente a quaitidade de carga que

dará origem ao pulso no anodo será proporcional ao seu

comprimento (Jaffé, 194o).

Esta carga espacial é fundamental numa discus

são sobre o funcionamento do detector Geiger-Muller e se

rá base para todas as considerações seguintes*

Assim sendo, a passagem da partícula ionizan-

te fornece uma descarga de curta duração no fim da qual

uma nuvem de íons positivos caminha para o catodo* Como

esses íons podem arrancar elétrons do catodo esta prime^

ra descarga poderá provocar outra e assim por diante*

7az-se necessário, portanto, que algumas precauções se-

jam tomadas para que essa descarga não se multiplique.



5 - Extinção da descarga

Fodemos utilizar um circuito eletrônico chana

do "com extinção externa", o qual usa o pulso da orimej.

ra descarga para operar um sistema que baixa a voltagem

io contador aquém do valor crítico para formação da "Ara

lanche Townsend" (V.), que consiste no emprego de uma
8 10

resistência elevada (10 a 10 ohms) em série com

o anodo do contador. 3sses contadores foram discutidos /

por Strong (1945) e Korfí (1946) e, sobretudo azando uti

lizam misturas de gases nobres (Cosyns), apresentam enor-

se estabilidade e patamares de várias centenas de volts,

mas tem a desvantagem de serem lentos, tendo portanto, u

so inadequado cara elevadas taxas de contagem,
rJm outro tipo de contador é o chamado cora ex-

tinção interna que se baseia na eliminação de emissão

de elétrons secundários devidos a:

- bombardeio do catodo por íons positivos;

- bombardeio de átomos do gás por íons posit\i

vos;

- efeito fotoelétrico no material do catodo e

no gás de enchimento do contador.

Trost (1935, 1937) descobriu que acrescentan-

do-se certos vapores orgânicos ao gás residual este e-

feito poderia ser obtido. Isto porque as moléculas do

vapor orgâico impedem que os íons positivos do gás de

enchimento alcancem o catodo, pois se um desses íons co-

lidir com uma molécula neutra do composto orgânico exis-

te uma grande probabilidade que o íon se neutralize ar

rançando um elétron da molécula orgânica. A transferir. -

eiLÍ. de carga no sentido inverso é energéticamer.te impos-

sível, pois o potencial de ionízição do gás residual de

verá ser maior que o do va~or orgânico. Som» um íon po-

sitivo em seu caminho pode chocar-se aproximadamente



10 vezes com moléculas neutras resulta coapletamente

iraprovâVel que alguns desses íons alcancem o cilindro*

As moléculas ionizadas ao atingirem o catodo absorvem

um elétron, neutralizando-se, passando a ser moléculas

em estado excitado, a.3 quais perdera rapidamente ener-

gia di3sociando-se em moléculas mai3 simples, en lugar

de exitir fótons, evitando, lesse modo, a formação de

novo3 elétrons. Como 3abemos isto não ocorre com os á-

tomos ão gás de enchimento que ao se recombinaren som

elétrons do anodo, neutralizam-se perdendo energia cora

emissão de fótons.

Se a3 moléculas do vapor orgânico dissocia -

rem-se em outras mais 3inples, depois de cada descarga

o número de moléculas do extintor diminue e as molécu-

las novas constituem impurezas.

Zntretanto, se em lugar de vapores orgânicos

usarmos vapor de um elemento halogéneo estes disso cisca

-se, aas seus átomos recombinam-se novamente o que man

tém constante a quantidade de extintor não trazendo im

purezas. Isto aumenta a vida útil do contador, mas es-

tes tem a desvantagem de oxidar o metal do catodo e de

sererr. lentos.

Os gases extintores poliatâmicos a aérea uti

lizados deverão apresentar as seguintes propriedades:

- potencial de ionização menor que o do gás

residual, para que a maioria dos íons positivos ûe a-

íingem o catodo sejam moléculas ionizadas desses vapo-

res (com isso evita-se a presença de elétrons devidos

à choque ;os íons no catodo, poi3 nestes haverá disso-

ciação molecular sem emissão de elétrons pelo metal);

- banda oais larga no espectro de absorção /

de fótons que o do gás utilizado para que os fótons

das Avalanches Townsend, ao atravessarem a camada de /

gás, sejam absorvidos, evitando a presença de fotoelé-

trons do anodo;

fora diminuir ainda mais a presença de fotoe

létror.s podemos utilizar para o catodo um material cu-

jo trabalho de extração fotoelétrica seja elf-vado.



?stes ror.taáores são muito ráridos, pois ne-

les cada descarga extingue-se pela ação da carga espa -

ciai. Neles a resistência externa R pode 3er tão pe-

quena viar-"t° desejável, já que a recuperação do conta -

dor á, agora, determinada pelo seu mecanismo interno, e

não pela constante de tempo do circuito. ~5m consequên -

cia, as resistências normalmente utilizadas pas3am a /

ser aproxiaadamer.te 10 ohos, o que corresponde a cons-

tante àe tempo cerca de 1.000 vezes nenor, pernitindo ,

assioy a realização de medidas com elevadas taxas de

contagens



6- ?oraa do impulso

Como já dissemos os elétrons serão coletados
_Q

-?elo anodo num tempo de aproximadamente 10 s e, como
03 íons positivos possuem mobilidade derca de 1.000 ve
zes menor, estes chegarão ao catodo aproximadamente 10~ps
após sua formação. Quando os elétrons atingem o anodo e
les provocam uma rápida queda de tensão na resistência
externa pois, quase todos os elétrons chegam ao mesmo
tempo (corresponde ao trecho 1-2 da figura abaixo).

V V

Por outro lado, a nuvem de carga espacial
caminha para o catodo o faz de modo a que esta não tenha
a forma de um cilindro, mas sim irregular* Por exemplo ,
esta será cônica se a nuvem tiver origem numa das extre-
midades do fio» Isto faz com que os íons positivos sejam
coletados durante um certo intervalo de tempo, maior
que o tempo necessário para coleta dos elétrons* Daí a
menor inclinação no trecho 2-3 da figura* A tensão dimi-
nue menos rapidamente com o tempo de que no caso anterior
Após es3a coleta das cargas o anodo retorna ao seu poten
ciai inicial com a constante de tempo do circuito que
tem valor baixo já i\xe R pode ser pequena (trecho 3-4).



7- Tempo de resolução

A nuvem de íons positivos residuais que se for
ma perto do fio move-se na direção do catodo. Durante os
primeiros instantes o tubo fica insensível para novas
partículas, pois devido a presença da nuvem de cargas
positivas na vizinhança do anodo o campo elétrico não ê
mais suficientemente elevado para produzir ionização por
colisão. Esta insensibilidade não ê percebida nas conta-
dores lentos pela necessidade de utilizar uma grande re-
sistência em série para provocar a extinção da descar-
ga, o que introduz uma grande constante de tempo (aproxi
madamente 10 s).

Stever (1942) mostrou com um oscilôgrafo de
raios catódico3 o fato de que durante o estagio inicial
o primeiro pulso impede a formação de outra descarga. Es
te tempo ê conhecido como "tempo morto1* do tubo.

/"••-<••• .

u A

Após es3e intervalo de tempo os pulso3 passam
a ser cada vez maiores e atingem seu tamanho total de-
pois de decorrido o chamado "tempo de recuperação".

Desse modo o tempo morto limita a quantidade /
de partículas que um detector pode contar por intervalo
de tempo, sendo este tanto menor quanto maior fa* o pri-
meiro. Consequentemente o tempo morto deverá ser o menor
possível quando quisermos medir altas taxas de contagem.

Valores de tempo morto tíoico gírxm em torno
\i 10" 3 podendo atingir 10 n.



8~ Dependência da tensão de l imiar (T.) com as
variáveis do contador

A equação que relaciona a tensão onde o conta
i a operar em regime Geiger-Muller

variáveis do contador ê (Wilkinson, 1950):
dor começa a operar em regime Geiger-Muller (V.) e as

log = constante

onde k. ê dado pelas relações:

4- =

onde; a- raio do fio;
p- pressão total dos gases;

r - raio crítico (onde o campo é suficientemente
c

intenso para das inicio a avalanches);
V - potencial para início da região proporcional»

Como podemos observar» para um determinado con
tador, se mantivermos constante o raio do cilindro e o
raio do fio, ao aumentarmos a pressão estaremos aumentan
do gradativamente a tensão de limiar o que pode ser me-
lhor observado ra figura abaixo:

I0Q0

"CC

. - I _ _1 i i _



Por outro lado podemos fixar a pressão e va-

riar os raios tanto do cilindro como do fio. Desse modo

as grandezas estarão relacionadas da seguinte forma:

log d/a log
a log b/a

constante

onde: b = raio do cilindro;

k2 = 4,35 X IO-' V/cm para um contador fípico

10 í*

1BO0

10O0

Z'X

1 •Of O i Oi- .OV Cfe .0? OS .0?

Como vemos à medida que os raios aumentam, au

menta também 7. o que compreende-se facilmente, pois

com o aunrmto dos raios há consequentemente aumento na

distância entre os eletrodos e, portanto, uma diminuição

da intensidade do campo eletrostático.

Além da dependência com essas variáveis, 7,

irá depender também do gás (Haines, 1936), comprimento

do contador e das pressões parciais (3irapson, 1947 - Li-

ebson, 1947 a, 1949).



°arte Experimental

Iniciamos nosso trabalho com a construção do

sistema usado para enchimento dos contadores. Todo ele

foi montado por nós usando tubos de vidro yrex de dife-

rentes diâmetros seguindo o esquema:

bomba

vácuo

Õ

1 - saída utilizada para entrada do gás de en-
chimento;

2 - 'íanômetro de mercúrio destinado a iiedir as
pressões parciais (do vapor orgânico e do fjás de enchi-
mento), e ietectar Possíveis vazarcei.tos;

3 - bulbo de ^rex com junta cflnica òoldado
ao sistema aoenas por aeu capilar, foi usado -vara obten-
ção de vapor dos diferentes compostos orgâr.i-os util iza-
dos;

4 - aaída usada para ligar os contadores ao
sistema de vácuo.

Todas as torneiras usadas são especiais para
alto-vácuo e sua lubrificação foi feita com Lubriseal da
Varian.



espectrflmetro
íe massa

3isteaa ae
enchimento

J • ^ válvula áe
vV tonização

válvula
gave ta

válvula de
admissão bomba de

difusão
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Esse 3istema feito em Pyrex foi acoplado ao

nosso equipamento de alto-vácuo composto de:

- bomba rotativa Welch, modelo 1402;

- bomba de difusão NRC, Varian, modelo HS2

300;

- manômetro de ionizaçao Varian, NRC 836, des
tinado a medir a pressão nas duas bombas e
na parte superior do sistema;

- espectrômetro de massa Varian, modelo 978-
100 usado para detecção de impurezas e aná-
lise dos gases empregados.

Verificada a estanqueidade do sistema passa -
aos a uma completa desgaseificação de todo3 esses tubos
de vidro aquecendo-os em alto-vácuo com bico de Bunsen.
Esta operação foi feita repetidas vezes, pois tínhamos
necessidade de garantir a menor quantidade possível de
impurezas já que a limpeza prévia dos tubos com ácido
nítrico e água destilada não elimina os gases adsorvi -
dos na superfície vítrea,

0 sistema foi deixado estanque enquanto cons-
truíamos os contadores que, como diferiram uns dos ou-
tros nos materiais usados, serão descritos a seguir a-
companhados de suas características de funcionamento.

Os detectores, cuja saída para ligação no sis
tema de alto-vácuo foi feita em vidro ítyrex, foram sol-
dados diretamente na salda nS 4 (fig I) e os demais
ligados a ela por meio de tubos de borracha, previamen-
te limpos com solução de soda, usando-se Lubriseal nas
junções*

Como o processo de esvaziamento e enchimento
dos contadores foi igual para todos descrevê-lo-emos an
tes de passarmos aos detalhes de suas construções.



Ligado o contador ao 3iste-na de alto-vácuo e

verificada a estanqueidade do sistema passamos a esva -

ziá-lo até a pressão de aproximadamente 2 X 10 nm-Hg

quando passamos a aquecê-lo para que suas paredes liber

tassem os gase3 adsorvidos no material que as compunha.

Para certificarmo-nos de que dentro do sistema não ha-

via nenhuma impureza que pudesse atrapalhar o funciona-

mento do detector usamos o espectrômetro de massa. Como

sabemos elementos eletronegativos devem existir em me-

nos que uma parte por milhão já que estes dão origem

à formação de íons negativos, que tendo massa muito

grande em compilação com a dos elétrons da descarga,

possuem tempo de coleção muito maior aumentando consid^

ravelmente o tempo morto do detector. Destes elementos

o que existe em maior quantidade adsorvido nas paredes

dos tubos ê o vapor d'água, que na descarga, dissocia-

te em H , OH"", 0 e 0*~, sendo o oxigênio o elemen-

to mais eletronegativo da tebela periódica. Dada a difi

cuidado da redução da porcentagem de impurezas este nro

cesso durou vários dias em alguns casos. Isto porque

alguns contadores continham janela colada ao tubo, com

material orgânico, não podendo pois, serem aquecidos a

temperaturas auito elevadas» Através do espectrômetro -

de massa fizemos medidas das quantidades de impurezas

procurando que seu máximo chegasse a partes por bilhão

quando o contador fosse cheio.

?eito este completo esvaziamento passamos a

-icher os contadores. Para tanto foram usados ga3es

99,999$ puros, previamente analisados por nós com o

espectrômetro de massa. Eram eles: Argônio e Argon-Meta

na (mi3tura de 90# de Argônio de 10# de Metana). Como

extintor da descarga foram usados vários compostos or-

gânicos como álcool etílico, acetora, éter sulfárico ,

acetato de amila e outros que serão mencionados quando

da descrição de cada contador. Deles retiramos os tra-

ços de água pelo processo descrito no apêndice n« 1.



Numa primeira etapa o tubo foi cheio com o

vanor orgânico a ser usado e assim deixado por, pelo me

nos, 24 horas. Desse modo suas paredes ficavam impregna

das com o composto, já que os gases adsor7iio3 haviam

sido retirados das mesmas, deixando espaços vasio3 nos

lugares por eles antes ocupados. Isto foi feito pois,

como já vimos na parte teórica o catodo será bombardea-

do constantemente por íons positivos cedendo a este e-

nergia cinetica considerável que se traduz numa eleva-

ção da sua temperatura e conseqüente liberação dos ga-

ses adsorvidos. Ora, se estes gases forem vapores do

composto orgânico não teremos impurezas no contador.

Decorrido o tempo necessário o contador foi

novamente esvaziado até 1 X 10 mm-Hg quando passamos

ao seu enchimento propriamente dito. Inicialmente encne

mos com o vapor orgânico, pois sendo este obtido à bai-

xa pressão não poderíamos consegui-lo se colocássemos -

primeiro o gás nobre de enchimento. A seguir fazíamos

entrar no contador o gás nobre em questão até a pressão

desejada (por volta de 70 mm-Hfr). Devido a constri -

ções existentes a homogeneidade da mistura só era alcan

cada uns 20 minutos após. Sendo assim, só depois de de-

corrido esse intervalo de tempo é* que os contadores fo-

ram ligados ao sistema eletrônico para teste de 3eu fun

cionamento.

Durante as medidas foram utilizados os seguln

tes sistemas, de uso corrente no nosso laboratório:

1- BerKeley;

2- Nuclear Chicago;

dotados de fonte de alta tensão, resistência de extinção

e sealer.

Além do exposto, devemos lembrar que, sendo

usado um manômetro de mercúrio para medida das pressões

parciais dos componentes da mistura, deverá existir va-

nor do mesmo, no sistema. Sendo 3ua tensão de vapor ,

a 2O9C igual a 1,06 X IO"*-' mm-Hg, em nosso caso ele não

será considerado, pois como ê bem conhecido, a presença



de vaoor de mercúrio r.ão interfere no funcionamento de
um contador (Korff,1946)» Aliado a i s to teaos seu po-
tenc ia l de ionização que sendo 10,43 e?, portanto beia
menor que o do gás de enchimento, não pode atrapalhar o
funcionamento do detec tor . Devemos sa l i en ta r também q.ue
o manflmetro de mercúrio em U não mede sua tensão de



Contadores de catodo interno para raios

Foram construídos em tubos de vidro Pyrex de

acordo com esquema abaixo:

3

Como podemos observar, tem uma de suas extre-
midades fechada na qual foram ligados três tubos finos
sendo um coaxial (2) e dois laterais (1 e 3). 0 nume
ro 1 foi usado para ligação do catodo com o sistema ele
trônico; o número 2 para o anodo e o 3 para ligação
com o sistema de vácuo.

Anodo - feito em fio de tungstênio com 0,3 titã
de diâmetro e comprimento variável, indo, no máximo, a
una distância da janela igual ao raio do tubo* Na extre
midade livre foi fundida uma bolinha de vidro cuja fun-
ção era eliminar a formação de cargas estáticas junto
à janela, pois estas poderiam dar origem a descargas es
núrias ou mesmo romper a janela por efeito do intenso
campo elétrico existente em sua vizinhança. Na outra ex
tremidade, junto à saída n« 2, foi soldada uma fina ca-
misa de vidro de comprimento 3Uficiente para deixar co-
berta a parte superior do anodo. Isto Í3olava-o evitan-
do faíscas entre os eletrodos. 0 processo de solda do
anodo ao capilar poderá ser visto no apôndice 2.
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A experiência internacional tem 203trado
os melhores materiais para o açodo são o tungs^ênio, ac-
libdênio e aço inoxidável» 0 primeiro apresenta a vanta-
gem sobre os demais de possuir um elevado ponto de fu-
são, tensão de vapor desprezível mesmo em temperaturas /
de até 3.000"C e ser de fácil obtenção dado seu emprego
como filamento de lâmpadas incandescentes. Devido a es-
sas características físicas, o fio não apresenta erosão /
nos pontos atingidos pelas avalanches de elétrons, o que
se traduz em uma vida longa para o contador.

Sua limpeza foi feita com lixa d*água e poste
riormente foi oxidado na chama do Eico de Bunsen.

Janela — feita era mica de espessura variarão
de 5 mg/cm a 7 mg/cm , foi colada ao tubo através
de dois anéis de latão que se encaixavam perfeitamente /
como no esquema abaixo* Os anéis possuiam as bordas ir-

ternas arredondadas para que, ao ser feito alto-vácuo a
mica pudesse curvar-se para dentro sem romper-se. Seus
sulcos concentricos serviram para que a cola usada for-
masse anéis ao redor do tubo, dando, desse modo, maior
aderência (apêndice 3).

0 material escolhido foi a mica por ser pou-
co absorvente de radiação 3 aién de permitir obter
com relativa facilidade folhas de esnessuras muito fi-
nas e uniformes.



Catodo - feito em chaoa fina de metal recor-
tada de modo a poder encaixar-se perfeitamente dentro
do tubo cobrindo internamente a parede de vidro. 2sta
chapa continha uma ponta que pudesse entrar pelo capilar
n2 1 (figura abaixo) a fim de ser soldado a um elítro-
io de tungstônio (apêndice n9 4).

Os aateriaia usaão3 foram cobre, latio e bron
ze fosforoso porque 03 meamos tem alto trabalho de extra
ção fotoelétrica.

Após serem lavados com detergente foram imer-
sos em ácido nítrico ou acôtico sendo posteriormente Ia
-/ados com álcool*

No caso do catodo de prata, exclusivamente,
este foi obtido por depósito químico (apêndice 5). Des-
se modo foi necesáário que um fio de tungstônio fosse
colado ao tubo, fazendo o contato com o catodo, para a
ligação com o sistema eletrônico (apêndice 6 ) ,



Contador

- dimensões do tubo:
- diâmetro interno 3,5 cm
- comnriraer.to 3,5 cm

- catodo: ch~pa de bronse fosforoso com e ^ e s
aura de 0,05 cm

- janela : mica de 5 rag/cm
- mistura gasosa:

- 10 rnm-Hg de álcool e t í l i c o abso
luto

- 9o nn-Kg de Argon-'ietana

Resultados obtidos
- patamar - extensão 100 V"

- inclinação de 6,395
- tensão de operação - 1.690 7
- tempo morto - 100 yUs

Cont ad or r.s 2

- dimensões do tubo:
- diâmetro interno 2t5 cm
- comprimento 10,5 cm

- catodo: chana de cobre com 0,01 era de espes
3 ura

- janela : mica de 4,7 rag/cm
• mistura gasosa:

- 10 mm-Kg de álcool e t í l i c o abso
luto

- 90 mm-Hg de Argônio

Resultados obtidos
- patamar - extensão 90 V

- inclinação de 12,2
- tensão de operação - l .?10 V
- tempo morto - 120 ••*-:;



ontador

- dimensões do tubo :
- diâmetro interno 3»5 cm
- comprimento 7,0 cm

- catodo - chapa de cobre de 0,01 cm de espe^

aura

- j a i e l a - mica de 7 mg/cm

- mistura gasosa:

- 5 mm-Hg de formiato de e t i l a

- 45 iara-Hg de ArgÔnio

Resultados obtidos

- patamar - extensão de 100 V

- inclinação de 11,2 %

- tensão de operação - 870 V

- tempo morto - 100 M S

Contador n9 4

- dimensões do tubo :

- diânetro interno 3,4 cm

- comprimento 14,0 cn

- catodo - prata depositada por processo qúi-

mico

- janela - mica de 5f8 mg/cm

- mistura gasosa:

- 5 mm-Hg de álcool etílico absolu

to

- 55 mm-Hg de Argon-Metana

Resultados obtidos

- patamar - extensão - 130 7

- inclinação ^,74^

- t f T '.-v ii •':; ••• • '• - ? r - ' . ?'• '



Contador n? 5

- dimensões do tubo :

- diâmetro interno 3,4 cm

- comprimento 12,0 ca

- catodo - prata depositada

- janela - feita com o próprio vidro do tubo

- mistura gasosar

- 5 mm-Hg de álcool etí l ico abs.

- 55 mm-Kg de Argonrmetana

Resultados obtidos:

- patamar - extensão - 70 7

- inclinação - 10,8 #

- tensão de operação - 1,290 7

- tempo morto - 180 us



Contador n$ 6

para raios ( , pois teve o ar.cdo

atravessarão totalmente o tubo de vidro Pyrex e soldado

a este em suas duas extremidades, não possuindo, portan-

to janela.

3uas características eram:

- dimensões do tubo:
- diânetro interno 21 mm

- comprimei to 15 cm
- catodo - chapa f ina de l a t ã o

- anodo - f io de tungs tênio de 0,1 mm de d i â

metro.

Diferen tes mis turas gasosas foram experimen-
tadas e os melhores r e su l t ados encontram-se a s egu i r :

a) 1,0 cin-Hg de á lcoo l e t f l i c o absoluto
9,0 cm-Kg de Argon

Resultados ob t idos :
- patamar - extensão - 300 V

- inclinação - 2,8 ^
- tensão de operação - 1.25C V

b) 1,0 cm-Hg de fonniato de et i la
3,0 cm-Hg de Argon

Resultados obtidos:
- patamar - extensão - 100 V

- inclinação - 10,8 ?6
- tensão de operação - 1.200 7

c) 1,0 cm-Hg de acetato de aaila
9,0 cm-Hg de Argon

Resultados obtidos:
- patamar - extensão - 300 V

- inclinação - 11,0 %
- tensão de operação - 1,350 V
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Contador n* 7

Detector ~$ qiie teve seu fio modo fixado á
parede do tubo por uma haste de vidro conforme a figura.

^ I

- dimensões do tubo:
- diâmetro interno 21 mm
- comprimento 15 cm

- catodo - chapa f ina de la tão
- anodo - fio de tungsten io de 0,1 mm de diâ

metro*

Resultados obtidos

- patamar - extensão - 300 7
- inclinação - 3» 2 #

- tensão de operação - 1.200 V



Contadores de tubo metálico

Fará tanto foi usado tubo de latâo niquelado

externamente com as seguintes dimensões:

- diâmetro interno - 2,3 cm

- comprimento - 5»8 cm

- espessura - 0,1 cm

Nestes contadores a paxede era o próprio ca -

todo.

Para colagem da janela de mica usou-se o mes-

mo processo dos tubos de vidro.

Na outra extremidade foi usada uma tampa de

latâo coro furo coaxial. Por ele foi introduzida uma pe-

ça feita em ítyrex que servia ao mesmo tempo para liga -

ção com o sistema de vácuo e com o anodo, cujo formato

era o seguinte

As saliências deste capilar permitiam uma

área de contato uniforme com a cola e com a tampa de Ia

tão, ficando dentro do tubo sua parte mais afilada. Es-

ta ultima poesuia um pequeno orifício que servia para

entrada e saída de gases. Uma fina camisa de vidro sus-

tentava o fio anodo soldado na extremidade do tubo»
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Contador

- janela . mica de 5,0 mg/cm

- mistura gasoaa:

- 5 mra-Hg de álcool etílico abs.

- 45 mm-Hg de Argon-Metana

Resultados obtidos

- patamar - extensão - 80 V

- inclinação 9,5%

- tensão de operação - 980 7

- tempo morto - 150 i* a

A experiência adquirida com os contadores an

teriores mostrou que não há possibilidade de sua recuoe

ração a não ser pela remoção do anodo e sua posterior

substituição. Estudamos, por isso, um sistema diferente

o qual permite repetição nas operações de enchimento ,

após a vida útil do mesmo, sem que nada seja danificada
nara 1330, o capilar que serVia para ligação

com anodo e sistema de vácuo, passou a ter a seguinte

forma:

Como podemos ver, nele existe uma saída late-

ral para o gás.

Seus resultados foram idênticos ao anterior

já i'ie todas as 3uas caracterí.st i ri3 foram ^



Contador de catodo externo

Os contadores, representados na figura abaixo
foram construídos ^oa vidro neutro com aproximadamente
1,5 nrn de espessura, tendo as seguintes caracterÍ3tica3:

C-

- diâmetro interno 3,5 cm
- comprimento 11,0 cai

- saída ns 1 - para ligarão com o sistema de

vácuo
- saídas ns 2 e 3 - para ligação do anodo

0 trabalho de montagem iniciou-se com a cuida
dosa limpeza do vidro em ácido nítrico, onde permaneceu
imerso por 3 horas, sendo posteriormente lavado com
água destilada. A seguir passamos à colocação do anodo
feito com tungstênio de 100 u. de diâmetro e colado às
saldas de vidro com Tor- Seal (Varian). 0 uso de cola
em lugar de solda deveu-se à grande diferença entre os
coeficientes de dilatação ios dois materiais.

0 catodo foi feito enrolando-se um fio fino
de cobre ao redor do tubo e colando-ae suas extremida -
des com araldite rápido. A seguir passamos a pintar a
parte envolvida pelo fio com uma mistura de grafite co
loidal Hydro-Graf (Zund), Mowilith dS5 e álcool, de mo
do a obtermos una camada espessa e condutora onde o fio
de cobre servisse para fazer a ligação com a fonte de
tensâo#



- 34 -

ITa3 extremidades do tubo foram feitos dois

anéis de guarda usando o mesmo processo da construção

do catado» Bstes eletrodos foram isolados com uma faixa

de cera de carnaúba puríssima com aproximadamente 5 mm

de largura, corno pode ser visto na figura.

Nesta fase procuramos encher o mesmo tubo

com várias proporções e pressões de uma mistura de ArgjS

nio de alto grau de pureza (99,999#) e vapores orgâni

cos variados, fornecendo 03 seguintes resultados:

Clorofórmio

pressão parcial

pressão total
1,0 cm-Hg

9,0 cm-Hg

Resultados obtidos

- patamar - 300 V de extensão

- 25# de inclinação

- tensão de operação e tempo morto não consi-

derados devido à grande inclinação apresen-

tada pelo patamar.
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Toltteno

: pressão parcial 0,5 cm-Hg

- pressão total 4,5 cm-Hç

gqsultados obtidos
- patamar não considerado por apresentar uma

inclinação de 90^ num intervalo de 100V.

Bte-r sulfúrico

- pressão parcial 0,5 cm-Hg
- pressão total 4, 5 cm-Hg

Resultados obtidos

- patamar - 300 V de extensão

- 5f2 i* de inclinação

- tensão de operação - 1.300 V

- t̂ mpo morto - 80 ^s

Acetato de amlla

- pressão parcial 0,5 cm-Hg
- pressão total 4,0 cm-Hg

Resultados obtidog

- patamar ~ 150 V de extensão

- 2,5 1« de inclinação
- tensão de operação 960 V

- temoo morto - 10 /ts



Acetona

- pressão parcial 0,5 cm-Hg
- pressão t o t a l 4,5 cm-Hg

Resultados obtidos

- patamar - 150 "7 de extensão
- 5 fi de inclinação

- tensão de operação - 1,250 V
- tempo morto - 60 u,sr

Álcool etílico absoluto

- pressão parcial 0,5 cm-Hç

- pressão total 4,5 cm-Hg

Resultados obtidos

- patamar - 1.000 V de extensão

- 0,5 # de inclinação
- tensão de operação 1.180 V
- tempo morto - 2 u.ar

Pormiato de ettia - Não funcionou

Xilol - Nâo funcionou

Tetra cloreto de carbono - HSo funcionou



Como podemo3 observar, a melhor mistura foi

obtida usando Argõnio puro e álcool etílico absoluto. 0

contador assim construído di3pensa equipamento eletrôni

co sofisticado pois, con patamar de 1.000 V e 0,5# de

inclinação num intervalo de 100 V nao se faz necessário

o uso de fonte de tensão altamente estabilizada. Como o

numero máximo de partículas que um contador pode contar

é uma função do tempo morto, os resultados por nós en-

contrados permitem contar aproximadamente cen vezes

?>ai3 partículas por segundo do que qualquer contador

convencional.

Como já dissemoa, uma descarga Town3end for~

ma-se no interior do contador e sua multiplicaçÊb é

feita basicamente por fotoelétrons arrancados do cato-

do. Como em nosso caso o catodo ê externo o vidro fun-

ciona como isolante entre os condutores. Des3e modo elé

trons não podem ser arrancados do catodo pelo choque

de íons positivos nem por fítons provenientes de» de-

sexcitação de estados metaestáveis das moléculas de

álcool, neutralização dos íons positivos de Argônio ,

Bremsstrahlung de elétrons no anodo.
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Conclusão

0 trabalho realizado noa leva a algumas con-
clusões importantes sobre as melhores técnicas de cons-
trução de contadores Geiger-Muller.

Sm relação aos contadores com extinção inter
na, a experiência obtida com o funcionamento de detecto
res construídos com diferentes materiais para anodo e
catodo nos permitiu concluir que os materiais que me -
lhor se prestam à construção de contadores com extin-
ção interna a vapores orgânicos são: latão como catodo
e tungstênio como anodo.

Experiências realizadas com materiais alter-
nativos para o anodo, como aço doce e niquel cromo, a-
presentaram patamares curtos, sobretudo os com fio de
aço doce que mostraram rápida deterioração e oxidação
da superfície com o uso.

Quanto ao catodo, a experiência mostrou que
a rápida oxidação do cobre em contacto com o ar durante
o processo de fabricação do contador, em geral, torna
sua superfície fotoelétrica, o que é um grave inconve -
niente para contadores destinados a medida de raios bc>-
ta. Em relação aos contadores que utilizaram depósito /
de prata como catodo, a nossa experiência mostrou tam-
bém que a aderência desse metal ao vidro, quando deposl
tado por processo químico, é pouco satisfatória e, com
o funcionamento, o depósito passa a apresentar fendas e
descontinuidade da superfície»

Os contadores construídos com latão, submeti
dos previamente ao tratamento de limpeza mecânica e quí
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mica descrito no trabalho apresentam grande estabilidade
e a superfície cão é afetada pelas temperaturas elevadas
atingidas durante a sua manufatura com chama de gás e
oxigênio.

Outro aspecto importante que deve ser salien-
tado ê o problema da geometria do campo elétrico no con-
tador. Ô absolutamente necessário que o contador dispo-
nha de anéis de guarda ou de camisa de vidro que limitem
o campo elétrico de forma a tornar desprezível o efeito
das bordas. 3 essencial que o anodo seja absolutamente
coaxial com o catodo. Pequenos desvios encurtam o pata
mar e esse fato foi por n6s observado sistematicamente
em todos os contadores beta em que o anodo tinha uma de
suas extremidades livres e terminada por uma pequena bo-
linha de vidro junto à janela de entrada. Esse inconve-
niente só foi eliminado con a nossa técnica de fixação
descrita no contador de número 6.

Outro fato que deve ser salientado ê que há
uma relação ótima entre o diâmetro do contador e o diâme
tro do anodo. X medida que o raio do anodo aumenta em re
lação ao do catodo a região espacial onde se obtém a des
carga Tovdeend torna-se menor, o <p.e prejudica o seu fun-
cionamento* Esse fenOmeno é bem conhecido no caso de con
tadorea proporcionais e já foi observado por alguns cons
trutores de contadores Geiger-Muller (Wilkinson, 1950).

Outras conclusões importantes que se podem ti
rar são as que passamos a enumerar:

a) nossa experiência mostrou que o álcool ezí
lico ê sem duvida o melhor vapor orgânico para promover
a extinção da descarga em contadores desse tipo.

O fato de havermos utilizado os mesmos conta-
dores com diferentes misturas constitue uma prova ineqúí
voca de que o álcool etílico é o melhor agente de extin-
ção interna;

b) outro ponto que deve ser salientado é" a ne
cessidade de uma limpeza absoluta dos contadores* Deve-
mos tomar cuidados extremos durante a sua construção pa-
ra evitar contato das mãos com os materiais internos
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devem ser rigorosamente limpos, segundo procedimentos já
descritos em nosso trabalho;

c) ê essencial também que os resíduos de va-
por d'água que formam filnes aderentes à superfície dos
vidros e dos metais sejam eliminados. 0 método por no's
utilizado consistiu e-i manter o contador durante um ne-
ríodo de 24 a 48 h er. vácuo da orders de 1C mn-Hg aque
cerdo-se as superfícies a pouco mais de 1002C com au-
xílio de um secador de cabelos* Em seguida os contadores
devem ser cheios com vapor de álcool a pressão parcial
de cerca de 3cn-Hg durante três dias e só depois des-
sas fases preliminares é que deve ser cheio cora o vapor
orgânico e Argon;

d) o sistema de vácuo deve ser absolutamente
estanque para que a mistura de Argon e vapor orgânico
que enche o contador e o sistema de enchimento não se ai
tere durante vários dias. Isso permite uma homogeneiza-
ção da mistura e a nossa experiência mostrou que somente
após atingir essa homogeneidade é que os contadores apre
sentam bom patamar, com pequena inclinação e estabilida-
de de funcionamento.

Em relação aos contadores com catodo externo
obtivemos resultados importantes que mostraram que ê -os
sível obter-se patamares de até 1.000 7 de extensão e
oraticamente horizontais,

Pudemos observar também quf, pelo menos, pa-
rauma mistura de álcool e Argon, é possível obter-se tem
pos de descarga da ordem de 2 i&,

Na nossa opinião deve ser feito um estudo acu
rado das possibilidades desses contadores, sobretudo uti
lizando hidrogênio como substância extintora. Não foi
possível realizar esse desenvolvimento no laboratório
pela impossibilidade da aquisição de um oscilógrafo rápi
do* As nossas observações mostraram que o tempo de queda
de tensão no anodo deve ser menor do que 50 ns, tempo
mínimo mensurável no equipamento existente no laborató-
rio.
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Aüêndicé 1

BliBinação de traços de á/yua de compostos orgânico3

A eliminação de traços de água no álcool etí-

lico foi feita com o emprego de sulfato de cobre anidra

O CuSO» é colocado num tubo de ensaio e levado ao bico

de Bunsen. Quando aquecido passa a eliminar a água ne-

cessária para sua cristalização, que sai em forma de va

por, transformando-se num pó branco. Em seguida o tubo

é tampado permanecendo assim até esfriar totalmente ,

quando então é cheio com o composto orgânico* Tampa-se

o tubo, agitando-se bem e deixa-se a mistura sedimentar

por 24 horas.

Após esse procedimento o sulfato de cobre te-

rá absorvido toda água contida no composto orgânico e o

sulfato de cobre irá adquirir coloração azul que será

tanto mais intensa quanto maior for a quantidade de á-

gua contida no composto*

B3ta técnica foi desenvolvida pelos Professo-

res Walter Borzani, Oildévio Baccaglini e Marcello Damy

de Souza Santos em 1947
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Apêndl ce

Processo de solda de fio de tungstênio em vidro pyrex

3abenos que tungstênio e vidro Pyrex tem coefi

cientes de dilatação diferentes, não podendo, portanto,

serem soldados diretamente»

Após limpeza cuidadosa do fio com lixa d'água
ou por eletrólise, este ê levado & chama do maçarico de
oxigênio para oxidar, ficando desse modo, revestido com
fina camada de oxido de tungstênio. A seguir funde-se -
uma fina camisa de Pyrex ao redor do fio tomando-se o -
cuidado de fazê-lo do centro para as suas extremidades ,
a fim de evitar a formação de bolhas de ar. Assim abte-
mos vidro rico em 6xido de tungstênio que possue coefi -
ciente de dilatação intermediário entre o Pyrex e tungs-
tênio. Solda-se a camisa de vidro ao capilar por fusão -
das duas peças.

A solda I perfeita quando adquire coloração -
dourada.
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Apêndice 3

Processo de colagem da .janela de mica aos anéis de latão

Depois de tfesfolhada com ajuda de uma agulha
de costura e água, a mica é recortada com lâmina de bar-
bear sobre uma superfície lisa» A seguir ê colada ao
anel mais interno através de uma camada bem fina de ade-
sivo. Antes que seque passa-se cola na borda da mica pa-
ra com isso unir 3uas várias camadas impedindo poste-
rior clivagem em razão da curvatura produzida em uma de
suas faces pelo vácuo. Mais cola é passada sobre a aíca
e, assim, unida ao outro anel, estes são ligeiramente -
prensados para uniformização das camadas* Quando se paj
3a a cola deve-se tomar o cuidado de não deixar que esta
ultrajasse o mais interno dos sulcos evitando, desse mo-
do, que a mesma chegue até a borda do anel, para que não
sejam formadas pontas que possam romper a mica»

Depois da cola seca a janela é cuidadosamente
limpa com álcool*

As colas usadas foram: superbonder, glyptal,
adesivo para juntas de motores diesel, lacre de correio,
adesivo selador da Dow Corning, Torr Seal Varian e aral-
dite ultra-rápído. Todas foram testadas aecas à tempera-
tura ambiente e com excessão do lacre de correio foram
também secas numa temperatura de 80 se por 40 minutos. A
única que ofecereu bons resultados foi o araldite ultra-
rápido cujo resultado independia da temperatura para po-
limerização* Bate foi, consequentemente o adesivo usado
em todas as janelas, assim como para a colagem do anel
ao tubo de vidro»
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Àoênd ice 4

Sold a da chaoa catédica ao capilar de Pyrex

Devido a diferença dos coeficientes de dilata

çâo e a ser o tungstôiio o metal que melhor pode ser sol

dado ao rtyrex, esta solda foi feita em duas etapas:

15 etaua - um fio de níquel foi soldado à cha-

pa do catodo através de solda de prata, usando ácido bó-

rico como desoxidante.

25 etaoa - o fio de níquel foi soldado a um de

tungstênio nor solda autogênica (fusão dos dois metais)

usando ácido bórico como desoxidante»

Nos últimos contadores feitos em ambas etapas

usamos solda elétrica de ponta, que ê o ideal, mas não

existia em nosso laboratório no início do trabalho.

A seguir o fio de tungstênio foi soldado ao ca

pilar de rtyrex pelo processo descrito no apêndice 2.



Aséndi ee 5

Depósito de prata por processo químico

0 processo usado foi o de Sal de Rochelle, ies-
crito nor strong (19?S).

Iniciamos com limpeza rigorosa do tubo de vi-
dro usar.do água e detergente. A see-uir este foi deixado
imerso em ácido sulíocrômico por várias horas 3e::do ie-
oois lavado era áf-ua destilada.

O orocesso de deposição consiste na mistura de
duas soluções.

Solução A - 5 g de nitrato de prata;
500 cnr de água destilada;
araônia concentrada.

Mistura-se o nitrato de prata com a água desti
lada e vai-se juntando amflnia aos poucos até formar um
precipitado escuro, de oxido de prata, que comece cla-
rear. Então, junta-se amônia, gota a gota, sempre mistu-
rarclo, até a solução ficar clara, cor de palha, Zjta so-
lução ê filtrada e diluída à 500 cm , com água destilada,

Solução B - 1 g de nitrato de prata;
500 cnr de água destilada;
0,83 g de Sal de Rochelle.

?erve-se a água com o nitrato de prata e jun-
ta-se o Sal de Rochelle dissolvido em um pouco de água
destilada. íiar.tem-se a solução na temperatura de etuli—
ção até que um precipitado cinza seja depositado, Esta
solução ê filtrada ainda quente e diluída à 500 cm com
ág;a destilada.

Para pratear mistura-se as duas soluções em vo
lumes iguais.

Como a nossa superfície de vidro a ser pratea-
da era a carede interna de um tubo de vidro, este foi to-
talmente cheio cora a mistura das soluções, sendo lavado -
ap6s 30 minutos, com água destilada e posto a secar.
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Precisávamos de um dep6sito ben uniforme, pois

só assin teríamos uniformidade do campo elétrico. Ap6s

varias tentativas este foi obtido tcmando-se alguns cui

dados. 0 primeiro deles foi usar água destilada «?m lugar

de água comum, para prévia lavagem do tubo esfregando-o

com pó de giz e detergente. Isto removia toda gordura,

já que o ácido usado não o fazia com perfeição. Como

quantidades mínimas de gordura tornavam o depósito com-

pletamente irregular toniou-se o cuidado de usar luvas de

borracha para manuseio.

Como o tubo teve seus capilares tampados e era

deixado em posição vertical o depósito formava uma cama-

da mais espessa na extremidade que continha os capilarea

**ara isto 3er evitado o tubo teve sua outra extremidade

também tampada e foi agitado durante os 30 minutos da

nrateação. Desse modo o depósito ficou perfeito.

Era necessário manter isolamento perfeito en-

tre catodo e anodo e para tanto a região dos capilares

foi limpa com Bom-Bril preso a una haste e posteriormen-

te o tubo foi mergulhado era ácido sulfocrômico, até o ní

vel necessário, oara que não ficasse nenhum sinal de pra

ta na região ios caoilares. A seguir lavou-se com água

destilada.
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Apêndice 6

Contato com catodo de prata

Um fio de tungstênio faz o contato do catodo
com o c i rcui to eletrônico. Bste foi colado ao tubo de /
vidro usardo-se uma cola de prata que consis t ia numa
mistura de ara ldi te comum cora prata aoloidal .

Por uma reação de simples deslocamento, que
consiste eo colocar um bastão de cobre em solução de n i -
t rato de prata, obtemos n i t ra to de cobre, que é solúvel,
e uma suspensão de prata coloidal. A prata agrupa-se e /
deposita no fundo do Becker* Esse pó* ê lavado em água
desti lada, seco e misturado ao araldite» Para melhor po-
litnerização, depois de fe i t a a colagem, o tubo foi leva-
do ao forro onde, depois de aquecido até 15OSC, ficou por
30 minutos, quando o forno foi desligado. S6 o retiramos
aoós completo resfriamento para evi tar que se par t isse /
devido a diferença de temperatura.
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