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Resumo

A atividade absoluta do U-23S contida rnma amos-

tra de UO2, foi medida utilizando a técnica de sona-coincidência

entre a radiação alfa do U-235 e a radiação gana de 184 Kev do

núcleo produto Th-231. A atividr ' >"''.» r-i medida COB urn de-

tector de cintilação de ZnS (Ag) especialmente construído para

apresentar o máximo de eficiência para essa radiação; a radiação

gama foi detectada através de um cintilador de NaI (T£) de

1 « 1 1 / 2 polegadas.

Os resultados obtidos permitiram calcular a cons-

tante de desintegração e a meia vida do U-235, cujo valor foi

comparado com os obtidos por outros pesquisadores utilizando di-

versas técnicas de medida. 6 importante salientar que os resul-

tados por n6s obtidos, que representam a primeira utilização da

técnica de soma-coincidência para determinação da atividade abso

luta de emissores alfa, deram resultados concordantes com os da-

dos mais precisos existentes na literatura o que demonstra que

essa nova técnica de padronização, pela sua simplicidade intrín-

seca, pode ser utilizada com grandes vantagens sobre as demais.



IV

"The measurement of the absolute activity of alpha-ray emitters

by the sum-coincidence method".

Abstract

The absolute activity of U-235 contained in a U02

sample was measured utilizing a sum-coincidence circuit which se

lected only the alpha particles which were simultaneous with the

well known 184 Kev gamma radiation from Th-231,

The alpha particles were detected by means of a

ZnS (Ag) scintillator specially designed to show its maximum efi

ciency for the U-235 alpha particles, whereas the gamma radia-

tion was detected by means of a Nal (T£) 1" *l1/*» scintillation

detector.

The values obtained for the half-life of U-235

was compared with the data obtained by various observers using

different experimental techniques.

It is shown that our results» obtained with an

experimental technique which is usual for absolute measurements

of 0-ray emitters but that, nevertheless, was never used for

alpha-emitters, has shown an excellent agreement with the best

international data available on the subject and may constitute

an important new method for such measurements.
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I. Introdução

A determinação da atividade absoluta de emissores

alfa é ainda, atualmente, um dos problemas que merece atenção es_

pecial. Esta determinação freqüentemente ê feita utilizando-se

contadores com geometria 2ir ou 4w, envolvendo, contudo, probl£

mas de correções devidos aos fenômenos de auto-absorção, espalha

mento, retroespalhamento e eficiência dos contadores. Uma das

maiores dificuldades na utilização desde método e a preparação

da fonte que deve ter uma espessura desprezível em relação ao aj[

cance da partícula e deve ser depositada preferivelmente por eva

poração em alto vãcuo sobre um filme plástico de espessura des-

prezível (da ordem de 10/tg/cm2).

No caso de uma fonte emissora alfa, devido ao cur

to alcance dessa radiação, o problema relativo ã correção devida

a auto-absorção é o mais importante e difícil de ser avaliado

•endo necessário utilizar fontes radioativas pouco intensas, - o

que acarreta um longo tempo de medida. Contudo, se a fonte emi-

tir partículas alfa, seguidas por raios gama, a determinação do

número de desintegrações emitidas, por unidade de tempo, pode

ter feita utilizando-se a técnica de coincidências alfa-gama,

análoga a bem conhecida técnica de coincidências beta-gama utili

zada nos maiores centros de metrologia nuclear como método

padrão.

Esse método até o presente não foi utilizado para



emissores alfa en razão de dificuldades técnicas que têm sua ori

gem no pequeno alcance das partículas alfa no próprio material

emissor - o que exige o emprego de fontes de espessura da ordem

de poucas mg/cm2. Essas fontes em geral são pouco ativas e como

a detecção de radiação gama t feita com uma eficiência sempre nt£

nor do que um, o método exige contagens durante longos períodos.

No presente trabalho, procuramos desenvolver esta

técnica por considerá-la suscetível de fornecer precisão compara

vel ou melhor a. das técnicas mais sofisticadas que têm sido uti-

lizadas até o presente para a solução deste problema. Sob este

aspecto, o presente trabalho apresenta um cunho original por ser

a primeira vez que se utiliza este método numa medida de ativida

de absoluta de emissores alfa-gama. Os resultados obtidos em

nossas experiências permitem afirmar com segurança que esse mét£

to pode ser empregado para medidas absolutas com vantagens defi-

nidas sobre os demais utilizados até o presente e é suscetível

de obter resultados com um aitíssino grau de precisão, como veri

ficaremos no desenvolvimento deste trabalho.

0 isôtopo radioativo escolhido foi o U-235, não

somente pela sua importância nos problemas relacionados com a

energia atômica mas também por se tratar do elemento mais estuda

desde a sua descoberta nos primõrdios da radioatividade,

0 método ideal para verificação da precisão da

técnica proposta seria a de comparar-se os resultados experimen-

tais com a atividade já conhecida de uma solução padronizada num

dos grandes centros internacionais de padronização. Dada a im-

possibilidade de obtenção de uma fonte alfa padronizada procura-

mos solucionar o problema baseando-nos no fato de que quando se



conhece precisamente a massa e a atividade absoluta de uma fonte

radioativa, é possível determinar-se a constante de desintegra-

ção do isõtopo radioativo que a constitue. Como os valores da

constante de desintegração dos diferentes elementos radioativos

são tabelados a obtenção de valores desta constante através de

coincidências alfa-gama, em concordância com os demais indica a

viabilidade de utilização deste método. Obviamente, a precisão

na medida do valor da taxa de desintegração radioativa (X) fica-

rá sujeita às precisões obtidas para a atividade absoluta e para

a massa da fonte radioativa utilizada.

Como se vera posteriormente, o erro cometido nas

medidas absolutas da atividade de emissores alfa-gama, por este

método, é apenas devido ã flutuações estatísticas de forma que

podemos reduzi-lo tanto quanto se queira aumentando apenas o tem

po de contagem. Em nosso experimento, a massa da fonte foi medi

da com uma balança analítica de 11 de precisão, portanto, nossas

medidas da constante de desintegração foram limitadas a uma pre-

cisão da ordem de lt o que jã corresponde a uma precisão aprecia

vel, pois como se sabe, os erros experimentais nessas medidas

normalmente se situam entre 2 e 51 (v. capítulo VIII)

Desta forma, os resultados obtidos corresponderam

plenamente âs nossas expectativas indicando que o método de coin

cidências utilizado na determinação da atividade absoluta de

emissores (alfa-gama) é perfeitamente viável oferecendo medidas

com precisão comparável ou melhor do que as das técnicas mais s£

fisticadas utilizadas até o presente (v. capítulo VIII)

Nos capítulos II e III é feito um breve estudo so

bre o método de coincidências e principais características dos



cintiladores utilizados be» como das válvulas fotomultiplicado-

ras empregadas. Nos capítulos restantes são abordados os proble

•as das técnicas desenvolvidas para a detecção dos fenômenos e

os resultados experimentais obtidos.

Neste trabalho são apresentadas, também, técnicas

experimentais detalhadas sobre detecção de partículas alfa que

desenvolvemos no laboratório.

Esses estudos (v. apêndices I e II) tiveram por

finalidade a construção dos cintiladores utilizados para a dete£

ção de participas alfa, procurando-se optimizá-los para as ener-

gias das partículas emitidas pelo U-235 e, ao mesmo tempo, pro-

curando -s* tornar desprezível a sua eficiência para as radiações

beta e gama dos descendentes radioativos do urânio natural nor-

malmente presentes nas amostras. Conseguimos dessa forma cons-

truir detectores praticamente imunes aos efeitos das radiações

que devem ser eliminadas dos contadores alfa.

l.a. Considerações gerais

0 conhecimento preciso da constante de desintegra

ção de emissores alfa naturais apresenta um interesse considerá-

vel para vários setores da ciência. Na física torna possível a

comparação com os valores calculados pela teoria permitindo um

refinamento da teoria dos modelos nucleares e o surgimento de hi

põteses para explicar o antigo, mas sempre atual, fenômeno da

emissão expontânea de partículas pesadas por um nficleo atômico.

De outro lado, a circunstância da meia vida para

a desintegração radioativa desses elementos ser da ordem de gran



deza da idade da terra, aliada ao fato desses elementos darem

origem a cadeias radioativas que terminam em isõtopos estáveis

do chumbo (Pb), tornou possível a introdução de um método cientí

fico preciso para a datação de minerais e rochas que contêm es-

ses elementos na sua composição ou como impurezas. A meia vida

do U-238 (da ordem de 4,5x10* anos) é da ordem de grandeza da

idade da terra e em conseqüência um mineral de urânio formado

por ocasião da criação da terra perdeu apenas cerca de metade de

seus átomos originais de U-238 que se transformaram em Pb-206.

De outro lado, o isótopo U-235 tem uma meia vida

significativamente menor (da ordem de 7K 10* anos): em conse-

qüência os minérios que foram formados há tempos maiores do que

sua meia vida continham inicialmente uma relação entre as massas

de U-235 e U-238 muito maior do que a observada atualmente. £

fácil ver que o conhecimento preciso dessas constantes de desin-

tegração torna possível a medida de idades de rochas e minerais

com um grau de precisão que depende essencialmente dos valores

dessas constantes donde a necessidade de conhecê-las com maior

precisão possível.

No capítulo final desta tese o problema da deter-

minação dessas constantes é discutido com detalhe e veTifica-se

que enquanto o valor da constante de desintegração do U-238 é

conhecido com uma precisão de cerca de li a constante de desint£

gração do U-235 apresenta uma precisão da ordem de 21. Ver-se-

á, então, que o método utilizado neste trabalho permitiu reduzir

esse erro a li.



II. Método de Coincidências

11.1. PrincTptos Básicos

Quando un núcleo radioativo emite una partícula

ionizante ou, até mesmo, um raio gama, pode ainda permanecer num

estado excitado, desexcitando-se, na maior parte dos casos, por

meio da emissão de radiação eletromagnética. Tal emissão ocorre

num tempo extremamente curto, em geral da ordem de 10" segundos

â 10* segundos, após a emissão da partícula ionizante (ou raio

gama), podendo-se considerar que a sua emissão seja praticamente

simultânea com a partícula (ou raio gama).

0 princípio do método de coincidências consiste

em medir a taxa de emissão simultânea destas radiações por meio

de detectores e de um circuito de coincidências apropriados. Tal

circuito produz um impulso na saída, somente quando recebe simul

taneamente um impulso em cada uma de suas entradas. No entanto,

são considerados impulsos simultâneos, por um circuito de coinci

dências, aqueles que estejam separados por um intervalo de tempo

igual ou inferior ao chamado tempo de resolução. Este varia em

geral desde 10" ã 1(T segundos, para os circuitos mais sofis-

ticados.

Os primeiros trabalhos desenvolvidos com a finali

dade de medir a emissão simultânea de radiações por um núcleo r£



dioativo foram feitos por BOTHE e BAYER, (1-B-B), em 1935. Já

em 1937, FEATHER e DUNWORTH, (2-F-D), utilizaram o método de

coincidências para poder esclarecer vários esquemas de desinte-

grações nucleares.

No entanto, além da determinação dos esquemas de

desintegrações nucleares, o método de coincidências ê, também,

utilizado na determinação de atividades absolutas de fontes ra-

dioativas emissoras beta-gama bem como na das eficiências dos d£

tectores utilizados. A investigação de tais problemas é feita

com considerável precisão e simplicidade, o que pode ser consta-

tado mediante o estudo que faremos a seguir abordando o caso es-

pecífico de um emissor alfa-gama.

Consideremos uma fonte radioativa que sofra NQ

desintegrações alfa por segundo, cada uma das quais seguida ins-

tantaneamente por um raio gama. Tais emissões podem ser detecta

das independentenente por dois detectores apropriados e seleti-

vos. Dessa forma, o número de raios gama medidos pelo detector

gama utilizado é dado pela seguinte relação:

N «N . e . w (II-l-l)
Y o Y Y

Analogamente, o número de partículas alfa medido

pelo detector alfa é dado por:

wo



onde:

- u e u são os ângulos sólidos compreendidos pela

fonte e os detectores alfa e gama, respectivamente.

- eo e E são as eficiências dos detectores alfa e ga-

ma para a detecção das respectivas radiações.

Assim, quando os impulsos provenientes de tais de_

tectores são injetados nas duas entradas de um circuito de coin-

cidências e diferem por um intervalo de tempo menoT ou igual que

o tempo de resolução, obtemos na saída do circuito um impulso

correspondente â coincidência verdadeira alfa-gama. 0 número de

tais impulsos ê dado por:

N «N . u . c . w . e (II-1-3)
O Y O O O Y T

Como a distribuição dos impulsos ê estatística,

pode ocorrer que nas entradas de um circuito de coincidências

compareçam impulsos praticamente simultâneos não procedentes de

um mesmo evento nuclear originando impulsos de saída correspon-

dentes ãs chamadas coincidências casuais. Estas são, portanto,

devidas ao tempo finito de resolução do circuito utilizado bem

como â natureza estatística da emissão de radiação pela fonte.

Um trabalho estatístico, desenvolvido por ECKART, (3-E), demons-

trou que a taxa de tais coincidências está relacionada com a in-

tensidade da fonte radioativa e tempo de resolução do circuito

de coincidências, podendo ser determinada pela seguinte equação:



N c-2. T. No.

Das equações (II-l-l) e (II-1-2) podemos escTever

a equação (11*1-4) da seguinte forma:

N c - 2 . T. No
2 . a»o. eo. E Y.

Ao analisamos as equações (II-1-3) e (11-1-5) po

deMOS notar que enquanto o número de coincidências verdadeiras

ausenta linearmente com a atividade da fonte radioativa (N ), o

número de coincidências casuais aumenta com o seu quadrado. De£

ta forma, para tornarmos o número de coincidências casuais peque

no quando comparado com o número de coincidências verdadeiras,

devemos usar uma fonte radioativa pouco intensa. Isto pode ser

verificado através da relação entre o número de coincidências

verdadeiras e casuais, indicada abaixo:

fi importante notar pela equação acima, que quanto

menor o tempo de resolução (T) do circuito de coincidências,

maior serã a relação entre o número de coincidências verdadeiras

para o de casuais. No entanto, a escolha do tempo de resolução

adequado deve ser feita baseando-se no tempo de operação dos de-

tectores e também no intervalo de tempo decorrido entre as emis-

sões sucessivas das radiações estudadas, fi necessário, portan-
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to, que o tempo de resolução seja «aior que os valores acima re-

feridos, pois em contrário perderemos coincidências verdadeiras.

Desta forma, devemos estabelecer um compromisso entre o tempo de

resolução e a intensidade da fonte, pois como já foi dito, a op-

timização das condições de medidas é alcançada mediante o uso de

fontes radioativas fracas (o que ocasiona um maior tempo óe mecU

da) e pequeno tempo de resolução. Essas condições experimentais

são escolhidas de modo que o número de coincidências casuais se-

ja desprezível face ao numero de coincidências verdadeiras, o

que torna possível estabelecer uma relação que forneça o número

de desintegração emitidas, por segundo, pela fonte radioativa:

N - V Nv (II-1-7)
«Tf

Podemos então perceber que o método de coincidên-

cias fornece, quando tomadas as precauções devidas, uma medida

precisa da atividade absoluta da fonte radioativa pois esta é

independente da eficiência dos detectores, dos fatores de geome-

tria e da espessura da fonte.

II.2. Erros Estatísticos

Uma vez que a lei estatística fundamental que go-

verna o fenômeno da desintegração radioativa i, a conhecida, lei

de distribuição de POISSON, o erro resultante numa medida de N

coincidências, por unidade de tempo, £ dado por /IT*. Desta for

ma, quando se tem uma fonte radioativa, emissora alfa-gama, como
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ia foi visto, o numero total de coincidências registradas por

unidade de tempo, 5 dado por:

Nt " N « T * NC

Então, para um tempo de contagem T, o número to-

tal de coincidências é dado por Nt. T e o erro conetido em tal

medida é:

(II-2-2)

Desta forma, o erro cometido na determinação da

taxa de coincidências alfa-gama (N Q ) é dado por:

.1/2

|l/2

ay - -TTT L"1 * "c

portanto:

e _ _ _1 I N ] 1 ' 4 (II-2-3)
Ti/z

No entanto, pode-se calcular o erro relativo come

tido na medida da taxa de coincidência alfa-gama, utilizando-se
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da expressüo dada por DUNWORTH, (4-D), em seu trabalho original

para coincidências beta-gam*:

sr 1 "ri7i L t+ cJ fl-air T Oay T «Y

D&s equações UI-1-3), (II-1-4) e (II-2-1), pode-

>s escrever:

T [ OY oy2 J

eav 1 r 1 4T } CII-2-4)

Através desta equação, pode-se perceber claramen-

te que para se obter ua erro relativo, o aenor possível, na medi

da da coincidência alfa-gaaa, os valores de T, w , u , e e e

devem ser os maiores possíveis. Pode-se perceber também que

quanto menor for o tempo de resolução, menor será o erro relati-

vo desta medida. Portanto, os melhores resultados na contagem

de coincidências sio obtidos usando-se contadores eficientes, os

maiores ângulos sólidos possíveis, tempos de resoluções pequenos

e fontes pouco ativas - o que implica nu» maior tempo de medida

(T grande).
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III. dntiladores

II1.1. Princípios Básicos

Uma partícula carregada ao atravessar mi detector

de cintilação, perde sua energia excitando e ionizando os átomos

das substâncias constituintes do cintilador. A desexcitação dos

mesmos origna a emissão de radiação fundamentalmente na região

do visível ou ultra-violeta. Este processo de absorção de ener-

gia por uma dada substância e a sua re-emissão em forma de luz

visível ou ultra-violeta é denominado lumine&cSncia.

A maneira pela qual ocorre esta liberação de luz

depende e varia apreciavelmente com a natureza do material utili_

zado como cintilador. No caso de cristais inorgânicos como o

Iodeto de Sódio (NaI), por exemplo, o processo de emissão de

luz pode ser explicado através da teoria das bandas de energia.

Segundo esta teoria, o cristal puro possui uma banda de valên-

cia, que é normalmente preenchida com elétrons, e a banda de con

dução onde os elétrons podem mover-se livremente. Ertre elas

existe a banda proibida na qual elétrons livres não podem exis-

tir. Quando uma partícula carregada incide no cristal com ener-

gia suficiente, pode produzir uma transição de um elétron da ban

da de Valencia para a banda de condução dando origem ao fenômeno

da ionização. A vacância deste elétron, na banda de Valencia,
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i denominada lacuna. Tanto o elétron, na banda de condução,

quanto a lacuna, na banda de Valencia, podem «over-se livremente.

Entretanto, imperfeições no cristal bem como im-

purezas presentes introduzem níveis possíveis de energia em pon-

tos isolados na banda proibida atuando como "armadilhas" locais

ou centros de luminescência. Os elétrons e lacunas podem ser

capturados por estes centros ativadores elevando-os a estados

excitados. Se a transição entre o estado excitado e o fundamen-

tal for permitida, ocorre a emissão de luz num tempo bastante

curto, da ordem de 10" segundos. Este fenômeno é conhecido co-

mo fluorescência. Caso o estado excitado seja metaestãvel, a

desexcitação ocorre num tempo mais longo, da ordem de 1(T seguii

dos ã horas, e o fenômeno é conhecido como fosforescência.

Desta forma, uma pai-te da energia da partícula

carregada incidente no cristal é convertida em luz, isto é, em

cintilação praticamente instantânea.

No entanto, a emissão de luz não se realiza simul^

taneamente em todos os átomos, mas a intensidade total decae

exponencialmente com a constante de tempo da substância lumines-

cente empregada. Esta possue valores normalmente compreendidos

entre ltí" segundos e 1(T segundos e é definida como sendo o

tempo necessário para que cerca de 631 dos fótons de luz sejam

emitidos. Para o Nal(TA) a constante de tempo, é da ordem de

0,2S yu, segundos ao passo que para o ZnS (Ag) o valor desta cons-

tante é da ordem de I a segundo (5-P).

O tempo de decaimento, a eficiência de conversão

da energia da radiação incidente em energia luminosa e a transpa
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rência para a luz emitida são três características importantes

que influencias notavelmente a escolha da substância luminescen-

te a ser utilizada no detector de cintilação.

Um detector de cintilação é constituído fundamen-

talmente pelo cintilador acoplado a uma válvula fotomultiplicado

ra de elétrons, a qual tem por finalidade converter os fótons de

luz provenientes da substância luminescente em um impulso de cor

rente ou de tensão. 0 papel desempenhado por uma válvula foto-

mul tiplicadora, num bom sistema de detecção, é de grande impor-

tância - portanto passaremos a expor algumas de suas caracterís-

ticas principais.

II 1.2. Válvula Fotomultiplicadora

Uma válvula fotomultiplicadora é constituída fun-

damentalmente por um catodo, um anodo e uma série de placas meta

licas, chamadas dínodos, interpostas entre estes eletrodos, e o

sistema é encerrado numa ampola de vidro em alto vácuo.

0 catodo tem por função liberar elétrons por efejl

to fotoelétrico quando sujeito ã ação de fótons de luz provenien

tes do cintilador. Sendo assim, para o melhor desempenho de sua

função é necessário que o material do qual é feito tenha um me-

nor trabalho de extração fotoelétrico possível para garantir que

o maior número de elétrons seja liberado por unidade de energia

luminosa incidente. Estudos feitos por GÕRLICH, (6-G), em 1936,

demonstraram que o material ideal para se usar como fotocatodo

de uma válvula fotomultiplicadora é uma liga de AntimSnio e Cé-

sio (CsjSb) depositada por evaporação na janela de vidro ou
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quartzo da fotomultiplicadora. A sensibilidade espectral do fo-

tocatodo, de CSjSb, varia de 3000 ã 6000 A, passando por um

máximo em torno de 4500 A o que o torna bastante adequado para

o uso com os cintiladores mais usuais, como o Nal(Ti). Digo is_

to porque ao associar uma fotomultiplicadora com uma substância

luminescente, para formar um detector de cintilação, é preciso

que a sensibilidade espectral do fotocatodo se ajuste da melhor

forma possível com a distribuição espectral da luz emitida pelo

cintilador para que um maior número de elétrons seja emitido pe-

lo fotocatodo.

Os dínodos, são superfícies metálicas normalmente

recobertas por ligas de Cs , Sb destinados a amplificar, por

emissão secundária, o impulso dos fotoelétrons inicialmente emi-

tidos pelo fotocatodo. Para isto aplica-se uma diferença de po-

tencial entre eles de tal forma que um dínodo qualquer se encon-

tre sempre a um potencial mais elevado que o antecessor. Desta

forma, um elétron liberado pelo fotocatodo é acelerado em dire-

ção ao primeiro dínodo e incidindo neste arranca de dois à três

elétrons por emissão secundária. Tais elétrons são acelerados

em direção ao segundo dínodo e atingindo-o liberam novos elétrons

secundários. E assim sucessivamente até o último dínodo de for-

ma que uma avalanche de elétrons secundários é obtida e finalmen

te coletada pelo anodo.

A figura 1 representa um esquema da célula foto-

multiplicadora.

Nas fotomultiplicadoras comuns são utilizados de

10 a 13 dínodos e a tensão aplicada entre eles é constante e da

ordem de 100 a 1S0V. Esta tensão deve ser mantida constante
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Fig. 1 - Esquema de uma fotomultiplicadora
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pois o número de elétrons secundários liberados por emissão se-

cundária em cada dfnodo depende da energia do elétron incidente

e consequentemente da diferença de potencial entre os dínodos.

Uma alteração no número de elétrons secundários emitidos implica

em uma alteração no ganho da fotomultiplicadora e consequentemen

te em uma não linearidade de resposta quanto â amplitude dos im-

pulsos. Desta forma, nas medidas dos espectros de cintilaçâo,

torna-se necessária a utilização de uma fonte de alta tensão es-

tável.

Uma característica indesejável das fotomultiplica

doras, e que limita a sua sensibilidade, é a emissão de elétrons

por efeito termoiônico pelo fotocatodo. Este fenômeno ocorre

mesmo com a fotomultiplicadora em total obscuridade e isolada de

qualquer radiação e é responsável pela maior parte dos chamados

impulsos parasitas (ruído). No caso de fotocatodo constituído

pela delgada camada de Cs 3 Sb o número de elétrons emitidos por

segundo por centímetro quadrado de área chega a ser da ordem de

5000 na temperatura ambiente. No entanto, estudos feitos por

SOMMER, (7-5), indicam que este número é cerca de 1000 vezes me-

nor que aquele emitido pela camada de Cs-O-Ag, utilizada muitas

vezes em fotocatodos. Este efeito pode ser reduzido se resfriar

mos a fotomultiplicadora à temperatura do ar líquido podendo-se

conseguir uma redução na emissão termoionica de cerca de um fa-

tor 2 para cada diminuição de 10»C da temperatura ambiente,

(8-T). No entanto, como estes impulsos apresentam pequenas am-

plitudes usamos um discriminador que impede o seu registro eliini

nando, assim, sua eventual influência nas medidas desejadas.

Um outro problema que surge, também, quando se
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trabalha com fotomultiplicadoras e que afeta apreciavelmente a

sua sensibilidade é a presença de campos magnéticos. Estudos

feitos por JORDAN e BELL, (9-J-B), demonstraram a forte influên-

cia que o campo magnético terrestre, exerce sobre a trajetória

dos elétrons entre os dínodos (preferivelmente circulares) da fo

tomultiplicadora. Esta influência é mais sensível entre o foto-

catodo e o primeiro dínodo e cresce com o aumento da distância

entre eles e da area do fotocatodo. Para diminuir essa influên-

cia, aplica-se entre o fotocatodo e o primeiro dínodo uma dife-

rença de potencial um pouco superior (de 300 à 400 V) em relação

aquela aplicada entre os demais dínodos, para garantir que os

elétrons emitidos pelo fotocatodo atinjam o primeiro dínodo.

No entanto, o problema da influência do campo mag

nético pode ser eliminado blindando-se a fotomultiplicadora por

meio de um cilindro construído por um metal de alta permeabilida

de magnética, como por exemplo, o metal Mu.

Com estes cuidados é possível utilizar-se uma fo-

tomultiplicadora (como a RCA 6342 ou a DUMONT 6292) como um am-

plificador de ganho elevado (da ordem de IO6) e baixo ruído.
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IV. Objetivo da Pesquisa e Mítodos Experimentais

Visto que o objetivo do nosso trabalho é o de se

determinar a atividade absoluta de um emissor alfa gama, pelo me

todo de coincidências, tornou-se necessário um estudo e experi-

mentação detalhados sobre os melhores detectores a serem utilizj»

dos para as radiações emitidas por esse isõtopo radioativo.

IV.1.a. Detector de radiação gama

A detecção de radiação gama foi feita através de

um cintilador de Nal(Ti) de 1 * 1 1 / 2 polegadas (BlCRON, modelo

1M2).

A escolha de tal cintilador foi feita levando-se

em consideração as suas seguintes características principais:

- Alta densidade, o que o torna altamente eficaz na

absorção de tal radiação (10-H).

- Alta transparência para a radiação luminosa, cuja in

tensidade é aproximadamente proporcional ã energia

dissipada no seu interior (11-B-L-C).

- Alta eficiência de conversão da energia da radiação

incidente em energia luminosa (12-S-B).

- Tempo de decaimento da fluorescência, T, da ordem de

0,25 t*>segundos,

- 0 espectro da radiação de fluoTescência emitida apres
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senta in máximo da ordem de 4100 A, (13-H), o qual

corresponde ã região de maior sensibilidade da foto-

•ultiplicadora (RCA 6342).

No entanto, uma desvantagem desse cintilador, en-

contra-se no fato de ser o mesmo altamente higroscõpico. Solu-

ciona-se tal problema colocando-o dentro de uma cápsula de alu-

mínio hermeticamente fechada e dotada de uma janela de vidro.

Esta ê acoplada, a superfície do catodo da válvula fotomultipli-

cadora (RCA 6342) por meio de una delgada camada de vasilina de

silicone, que assegura um índice de refração uniforme em toda su

perfície de contacto. As paredes de alumínio, de 6 a 7 décimos

de milímetro de espessura são internamente recobertas por uma ca

mada de oxido de magnesio destinada a difundir, sem absorção a-

preciável, a radiação eletromagnética que sobre ela incide. Des»

ta forma, a radiação proveniente do cintilador é espalhada prati

camente sobre toda superfície do fotocatodo, independentemente

do seu ponto de emissão no interior do cristal. Com isto, se

mantêm uma melhor proporcionalidade entre a intensidade da radia

çio produzida e o numero total de fotoeletrons emitidos, mesmo

quando a fotosensibilidade da superfície catõdica não é muito u-

niforme.

IV.I.b. Oetector de radiação alfa

Várias experiências foram feitas no sentido de es

colher um cintilador (Apêndice I) que melhor se adaptasse ã de-

tecção das partículas alfa desejadas.

Os melhores resultados foram obtidos com um cinti
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lador constituído por una placa de vidro sobre a qual foi feito

um deposito uniforme de ZnS(Ag). Este cintilador, conforme es-

tudos feitos, apresenta as seguintes características principais:

- Alta densidade, o que o torna eficaz na detecção de

partículas alfa.

- Eficiência de conversão da energia da partícula alfa

incidente em energia luminosa da ordem de 251 (14-C-L).

- Tempo de decaimento da fluorescência, T, da ordem de

1 yuu segundos.

- A radiação de fluorescência apresenta um máximo da
o

ordem de 4500 A, (15-C), a qual corresponde a região

de sensibilidade da fotomultiplicadora (RCA 6342).

- Baixa transparência para a luz emitida.

De acordo com esta última característica e partin

do do princípio que a partícula alfa tem um curto alcance (da o_r

dem de poucos centímetros no ar) a espessura de tal cintilador

deve ser extremamente fina e uniforme. No entanto, para manter-

mos a relação de proporcionalidade entre o número de fõtons emi-

tidos e a energia da partícula alfa incidente, a espessura do

cintilador deve ser da ordem do alcance da partícula.

Desta forma, em nosso trabalho, utilizamos uma ca_

roada de ZnS(Ag) de 7 mg/cm2 de espessura depositada sobre uma

placa de vidro, segundo o procedimento experimental discutido no

apêndice I.
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IV.2. Método Experimental

Neste trabalho, o método utilizado baseou-se, co-

xo já foi dito, no emprego de dois cintiladores apropriados para

detectar as radiações alfa e gana, respectivamente, provenientes

de uma fonte de dióxido de urânio natural (U02). Levando-se em

consideração que o alcance das partículas alfa emitidas pelo

U-23S no U02 é da ordem de 10 microns, (v. Apêndice III), procu-

rou-se reduzir ao máximo o problema de auto-absorção através de

um processo de moagem, do U02, em um almofariz de porcelana. Com

a finalidade de separar e utilizar partículas de diâmetro médio

inferior a 10 microns, esta massa de dióxido de urânio depois de

cuidadosamente molda foi analisada num microscópio óptico e as

partículas obtidas apresentavam um diâmetro médio de 4 microns.

Também com o mesmo objetivo - de reduzir a auto-absorção, mediu

se a massa total do UO2 a ser utilizada, por meio de uma balança

analítica, levando-se em consideração o alcance das partículas

alfa no próprio dióxido de urânio e o diâmetro do disco de luci-

te sobre o qual se encontrava depositada. Desta forma foram me-

didas (90±l) mg( ' de dióxido de urânio e depositadas no recipi-

(*) Teria sido desejável o emprego d« uma balança de maior sen-

slbllldadei infelizmente o laboratório da PUC não possue tal

instrumento e não seria possível medir-se SBte material em

outro laboratório por razões da perda do material no trans-

porte e manipulações.



24

ente de lucite, o qual foi colocado próximo e entre os detecto-

res de modo a formar o maior ângulo sólido possível (figura 2).

Este sistema, constituído pelos detectores e fonte, foi vedado

por meio de um cilindro metálico, envolvido por fitas plásticas

pretas, de modo a garantir que a luz ambiente não penetrasse no

seu interior.

Tanto o detector alfa quanto o gama, eram justa-

postos a válvulas fotomultiplicadoras, do tipo RCA 6342, por

meio de geléia de silicone para obter um acoplamento óptico

ideal. Estas válvulas eram conectadas diretamente aos pré-ampH

ficadores (v. figura 3), evitando-se assim o uso de cabos coa-

xiais cujo emprego implicaria num aumento da capacidade do cole-

tor dos elétrons em relação â Terra. Com isto, uma redução da

constante de tempo é obtido acarretando uma melhor relação entre

sinal e ruído e tornando possível o emprego de um circuito de

coincidências rápido, sem perda de eficiência da contagem de fe-

nômenos reais.

Em seguida, os impulsos provenientes destes prê-

amplificadores foram injetados em amplificadores lineares FRAN-

KLIN, modelo 348. Após a amplificação, os impulsos provenientes

do detector gama foram enviados a um analisador monocanal de mo-

do a serem selecionados em amplitude. Isto se fez necessário de

vido ao fato de que como utilizamos uma fonte de dióxido de urâ-

nio, produzida a cerca de 5 anos, temos juntamente com os raios

gama provenientes do U-235 aqueles provenientes do U-238, Th-

-234, etc. Desta forma, deve ser feita uma seleção do raio garoa

proveniente do U-235 de interesse para a detecção de coincidên-

cia do mesmo com os impulsos alfa. Com esse propósito os impul-
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Fig. 3 - Diagrama de blocos de todo o sistema utilizado nas

medidas

1- Cristal de NaI (Ti)

2- Detector de ZnS (Ag)
3,4- Válvulas fotomultiplicadoras
5,6- Pré-smplificadores

7- Fonte estabilizada de baixa tensão

8- Alta tensão

9,10- Anplificadores FRANKLIN

11- Anslisador monocanal FRANKLIN

12- Circuito dt soma-coincídéncía

13- Multianalisador ORTEC
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sos provenientes do detector de raios gama eraa subseqüentemente

analisados por um analisador aonocanal (FRANKLIN, modelo 348).

Os impulsos alfa provenientes do aaplificador e

os da radiação gama do analisador monocanal, fora» injetados,

por meio de cabos coaxiais, a U B circuito de soma coincidência

construído, no laboratório, para esse fia.

Este circuito possue uma entrada independente pa-

ra estes cabos e tma chave que pemite selecionar qualquer u»

dos canais, possibilitando assia, a análise separada das radia-

ções que incides ea cada cintilador. Ua canal de saída possibi-

lita a observação da soaa das energias quando os impulsos são

coincidentes. Desta foraa, quando o circuito recebe dois impul-

sos simultâneos soma suas amplitudes resultando num impulso cuja

amplitude final ê igual a soma das amplitudes dos impulsos alfa

e gama coincidentes.

Em seguida, os impulsos provenientes deste

to de soma-coincidência, foram levados a um analisador multica-

nal ORTEC, modelo 6240, que fornece o espectro de energia dos im

pulsos soma. Esse analisador dispõe de uma memória permanente o

que evita eventual perda dos dados acumulados no caso de falha

da rede elétrica.
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V. Circuitos Eletrônicos

Embora tivéssemos trabalhado com cintiladores de

tipos e dimensões diferentes, os mesmos foram, como já foi dito,

acoplados ã fotomultiplicadoras idênticas do tipo RCA 6342. 0

circuito de utilização das mesmas foi projetado e construído em

nosso laboratório e se encontra representado na figura 4.

A constante de tempo do anodo da fotomultipliçado

ra, (10"" segundos), foi escolhido, levando-se em consideração

o tempo de decaimento da fluorescência nos cintiladores utiliza-

dos, de forma a satisfazer as condições de obtenção de um impul-

so de amplitude representativa para os fõtons do evento real e

evitar o empilhamento.

Para diminuir ao máximo o ruído de fundo da foto-

multipl icadora e evitar a queda õhmica de tensão, principalmente

nos últimos dínodos, onde o impulso de corrente é elevado, utili^

za-se capacitores de capacidade apreciável, como condensadores

de "by pass" para terra.

Através da figura 4, verifica-se que o potencial

entre o catodo da fotomultiplicadora e o primeiro dínodo é ajus-

tável através de um potenciSmetro de 1,0Mft, Por meio deste,

ajusta-se o valor de tensão necessária e suficiente para que to-

dos os elétrons emitidos pelo fotocatodo atinjam o primeiro díno

do. O outro potenciõmetro de 2,0Mft, correspondente ao ajuste
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Fig. 4 - Circuito da fotomultiplicadora RCA-6342
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de foco nos possibilita distribuir o fluxo de fotoelétrons prima

rios em toda superfície do primeiro dínodo. Com isto evita-se o

efeito de fadiga impedindo que os elétrons atinjam um único pon-

to do dínodo, danificando a sua superfície.

A fonte de alta tensão utilizada na alimentação

de tais fotomultiplicadoras foi projetada e construída, também,

em nosso laboratório e baseou-se no emprego de um transformador

de 110 V à 400V, 60 cps; cuja tensão é quadruplicada por um mui

tiplicador de tensão Crockoft-Walton seguida de um sistema de

filtragem LC com 10 H e S0u.F (figura 5). Esta tensão em se-

guida é estabilizada por um conjunto de 50 zeners de 33 V. A

tensão proveniente dos zeners é novamente filtrada e com isto

consegue-se uma porcentagem de ruído da ordem de 0,5 x10" da

tensão utilizada.

Quanto aos pré-amplificadores, os mesmos foram

construídos baseando-se no emprego de amplificadores operacio-

nais diferenciais, do tipo LM 301, os quais apresentam resposta

linear em altas freqüências.

Além do mais, estes amplificadores apresentam

grande estabilidade contra oscilações espúrias bem como proteção

interna na entrada, contra sinais de amplitude excessiva. A

corrente de ajuste na entrada (offset) varia de 3 a 50 n A e o

efeito de temperatura é praticamente desprezível.

O circuito adotado, cujo esquema esta representa-

do na figura 6, é constituído por um amplificador operacional LM

301 com 1001 de feed-back, utilizado como transformador de impe-

dância, seguido de outro ampliador operacional idêntico de ganho
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Fig. 6 - Circuito do pré-amplificador
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(1,5) COB saída de baixa impedincia (50(2).

Utilizou-se a entrada inversora, nos dois estági-

os, a fia de se obter impulsos negativos na saída, devido ao fa-

to de que o amplifiçador no qual os mesmos são injetados sõ ope-

rar com impulsos negativos na sua entrada.

Para verificar a linearidade da resposta do cir-

cuito, injetou-se na sua entrada sinais de amplitude conhecidas

provenientes de um gerador de impulsos que simula os impulsos de

cintilação (projetado e construído no nosso laboratório). Por

meio de um osciloscopio TEKTRONIX, modelo 310, observou-se a am-

plitude dos impulsos na saída do circuito e os resultados experi

mentais demonstraram uma perfeita linearidade na resposta (figu-

ra 7).

Como os impulsos provenientes de tais pré-amplifi

cadores eram injetados, por meio de cabos coaxiais, em amplifica

üoros FRANKLIN, modelo 348, procurou-se estudar as suas condi-

ções de linearidade. Isto foi feito de forma idêntica ã descri-

ta acima e os resultados experimentais (para determinadas condi-

ções de ganho) estão representados na figura 8.

Estes amplificadores apresentam alta estabilidade

e são dotados de linhas de atraso pura formação dos impulsos na

entrada e saída. Alem do mais, os mesmos apresentam uma relação

sinal/ruído da ordem de 10.000 o que corresponde, para impulsos

de 10 V na saída, a menos de lmili-volt de pico de ruído.

Os impulsos provenientes de tais amplificadores

são injetados em um circuito de soma-coincidência cujo esquema
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Fig. 7 - Curva da variação de

do pré-amplificador

* v
o u t

l i

ifi

Oi

0,5 1.0 1.5 Vin(V)



* Vout<V> 35

Fig. 8 - Curva da variação de

Vin *Vout d0

0",24 0,64



se encontra representado na figura 9. Neste, os iapulsos prove-

nientes dos canais A ou B atravessa» um díodo que te» por fi-

nalidade eliminar a cauda negativa dos impulsos provenientes do

amplifiçador linear e eliminar o ruído abaixo de 0,6V. Estes

impulsos atravessam um potenciometro Pi cujo rotor í colocado

numa posição mediana de modo a oferecer uma resistência de llKíi

em série com o impulso. A variação do potenciometro permite al-

terar ligeiramente a relação entre os impulsos provenientes dos

canais A e B de modo a tornar a sua amplitude igual. A saída

deste potenciometro e ligada a uma carga resistiva constituída

por dois outros potenciômetros de 22 K em paralelo o que corres-

ponde a uma resistência de carga efetiva de llKíl. 0 braço mó-

vel de um desses potenciômetros S ligado ã entrada de um transis_

tor de efeito de campo 2N 3819 cuja função é a de transformar

os impulsos simples ou de soma provenientes dos canais A e B em

impulsos provenientes de uma fonte de baixa impedância adequados

para acionar o multianalisador ORTEC-6240.
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VI. Ajuste e Optimização das Condições de Funcionamento do Equi-

pamento.

VI.1. Ajusta da Válvula Fotoaultiplicadora a Circuitos dos Dete£

toras.

Antes de iniciar qualquer medida, procurou-se es-

colher o potencial de trabalho da fotomultiplicadora, RCA 6342,

que a conduzisse, as suas melhores condições de sensibilidade e

eficiência. Utilizou-se, para isto, uma fonte de Cs-137 e um

cristal de Nal(Ti) de 1 * 1 1 / 2 polegadas.

Na saída de i» pré-amplificador, o qual se encon-

trava acoplado ã fotomultiplicadora e ao cristal, acoplou-se um

osciloscõpio, (TEKTRONIX, modelo 310) de forma a poder ver em

sua tela os impulsos correspondentes a fluorescência, provocada

no cristal, devido a incidência dos raios gama de 662 Kev prove-

nientes do Cs-137.

Deste modo, através do potenciõmetro de 1,0 MR

(figura 4) ajustou-se o potencial entre o catodo e o primeiro dí

nodo de forma a obter na tela um impulso de maior amplitude pos-

sível para cada valor de tensão aplicada. Assim, distribuiu-se

o fluxo de fotoeletrons incidentes por toda área do primeiro dí-

nodo, evitando-se o efeito de fadiga e variação de sua sensibili

dade para multiplicação secundaria. Por outro lado, ajustou-se
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o potenciônetro de 2,0 M12 de forma a obter um impulso de máxima

altura garantindo-se, com isto, que todos os elétrons emitidos

pelo fotocatodo atinjam o primeiro dlnodo. Com esta medida, tor

namos desprezível o efeito do campo magnético terrestre na foca-

lizaçio dos fotoelétrons permitindo assegurar uma amplitude dos

impulsos independente da posição da fotomultiplicadora. Desta

forma, ajustou-se a fotomultiplicadora para operar com a máxima

eficácia e sensibilidade. A optimização dessas condições de fun

cionamento foi em seguida verificada pelo procedimento que passa

mos a descrever. Testou-se o funcionamento do sistema como um

todo, construindo-se o espectro gama das linhas de 662 Kev do

Cs-137 e das linhas de 1,17 e 1,33Mtv do Co-60. Os espec-

tros foram registrados num analisador multicanal, (ORTEC, modelo

6240), e foi estudado o poder resolutivo do sistema global, en-

volvendo portanto as características intrínsecas do cintilador e

do sistema de amplificação dos impulsos.

De acordo com a figura 10, a experiência mostrou

que as resoluções (meia largura do pico na posição corresponden-

te ã metade da contagem máxima) obtidas para os picos correspon-

dentes aos raios gama de energia de 1,17 e 1,33 Mev, provenien-

tes do Co-60, foram de 61 e 4t respectivamente. Quanto ao pico

correspondente ao raio gama de 662 Kev, provenientes do Cs-137,

a resolução encontrada foi da ordem de 101. Estes valores esta-

vam em pleno acordo com os valores esperados para detectores de

Nal(Ti) das dimensões utilizadas. Este fato, juntamente com a

análise da figura 11 que representa a curva de calibração corre£

pendente aos espectros acima referidos, comprovam o excelente

funcionamento do equipamento utilizado e perfeita linearidade na
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resposta do sistema global.

Devemos salientar, que os ajustes e verificações,

acima referidos, foram feitos de forma idêntica para o sistema

destinado a detectar as partículas alfa provenientes do U-235

obtendo-se resultados praticamente idênticos.

Posteriormente procurou-se verificar o funciona-

mento do analisador monocanal, o qual tem por finalidade discri-

minar, no sistema de soma-coincidências, o raio gama proveniente

do U-235, de maior interesse. Para isto repetiu-se as medidas

previamente registradas no analisador multicanal e os resultados

encontrados mostraram um acordo com aqueles do multicanal dentro

dos erros experimentais. A figura 12 representa o espectro gama

das fontes de Cs-137 e Co-60, construído utilizando-se o anali

sador monocanal.

VI.2. Circuito de Soma-CoJnctdência

0 circuito de soma-coinridência, como ji foi di-

to, possue duas entradas (A e B), independentes, que recebem os

impulsos alfa e gama provenientes do amplificador e analisador

monocanal, respectivamente. Um canal de saída, A+B, possibili-

ta a observação da soma das amplitudes dos impulsos quando os

mesmos são injetados nas entradas A e B. No entanto, uma cha-

ve seletora existente neste circuito também nos possibilita eli-

minar qualquer um dos canais fornecendo assim, na saída, uma ana

lise separada das radiações que incidem em cada detector.

Como os impulsos provenientes de tais saídas são
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posteriormente injetados num analisador multicanal, que fornece

seus espectros, a condição de bom funcionamento de cada canal

foi obtida através do espectro gama do Cs-137. Isto foi feito

baseando-se no fato de que o pico correspondente à linha gama de

662 Kev. proveniente do Cs-137 deve estar sempre no mesmo canal

do multianalisador, independentemente da entrada e saída, do cir

cuito de soma-coincidência, utilizada pelas razões que passamos

a expor. £ importante salientar que, como não existem raios ga-

ma coincidentes no decaimento do Cs-137 e o número do canal do

analisador multicanal ê proporcional ã energia da radiação inci-

dente, uma alteração na posição do canal correspondente ao fotó-

pico indicaria uma não simetria nas linhas A e B bem como nas

suas respectivas somas.

A figura 13 representa o espectro gama da linha

de 662 Kev proveniente do Cs-137 obtida através da saída A+B.

Uspoctros idênticos foram obtidos com as linhas A e B indican-

do mesmas posições do canal do fotopico e a mesma resolução o

que mostra a boa simetria e linearidade do sistema.

VI.2.a. Medida do tempo de resolução do circuito de loma-coincf-

dêncla.

Como é sabido, pode ocorrer que nas entradas do

circuito de soma-coincidência compareçam impulsos não proceden-

tes de um mesmo evento nuclear, separados por um intervalo de

tempo pequeno em relação ao seu poder resolutivo. Esses impul-

sos que não correspondem ã eventos reais que têm sua origem na

natureza estatística da desexcitação do núcleo dão origem ãs cha



45

. Cont(» 10*)

Fig. 13-Espectro do Cs-137



46

madas coincidências casuais. Desta forma, para diminuir ao mãxi

mo tais coincidências e obter uma boa relação entre o numero de

coincidências verdadeiras e casuais, o tempo de resolução do cir

cuito deve ser o menor possível. No entanto, para que o sistema

registre as coincidências reais, deve-se estabelecer um compro-

misso no sentido deste ser maior que o tempo de operação dos de-

tectores (time-lags) pois, como se sabe, existe um intervalo fi-

nito entre a passagem da partícula no detector e o aparecimento

de um impulso de amplitude apreciável na sua saída.

A determinação do poder resolutivo (T) do circui-

to utilizado foi feita utilizando-se uma fonte de U02 e outra de

Cs-137. Inicialmente selecionou-se através de um analisador mo-

nocanal o raio gama de 662 Kev proveniente do Cs-137, medindo-

so em seguida o mimeTO de raios gama que atingem o detector de

Nal(Tl). Posteriormente mediu-se (para determinadas condições)

o número de partículas alfa que atingem o detector de ZnS (Ag).

A seguir, com os dois detectores ligados, em soma-coincidcncia,

e as fontes de Cs-137 e U02 entre eles, obteve-se o número de

coincidências casuais. Sabendo-se então que o tempo de resolu-

ção ê dado pela relação:

\

onde:

Na e Ny*. número de radiações alfa e gama que intera-

gem respectivamente, com os detectores de ZnS (Ag) e

Nal(TA) separadamente.
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Nc: número de coincidências casuais.

T: tempo de resolução do circuito de soma-coincidência

calculou-se o valor de T, obtendo-se o resultado seguinte:

T • (1,3 ± 0,1) x 1(T segundos.



VII. Medida absoluta da atividade do U-235

VI 1.1. Introduçio

Una vez determinadas as boas condições de funcio-

namento do equipamento, procurou-se construir, através da linha

destinada a detectar radiações gama, o espectro gama do urânio,

Para tanto, ajustou-se a tensão da fotomultiplicadora em 960 Ve

os ganhos, grosso e fino, do amplificador em 5,0 e 0,7, respe£

tivamente. A escolha de tais valores foi feita levando-se em

consideração que a amplitude destes impulsos, ao atravessarem o

circuito de soma-coincidência e serem injetados no analisador

multicanal, não apresentassem um valor superior a 10 V (tensão

maxima admitida no mesmo). O resultado experimental esta Tepre-

sentado na figura 14, em pleno acordo com aquele obtido por SAR-

KES e MACKINNON (16-S-M).

Uma curva de calibração obtida previamente por

meio dos espectros gama do Cs-137 e Co-60, realizados nas mes-

mas condições permitiu verificar que o primeiro pico mais níti-

do, corresponde a 92 Kev e é comum tanto ao U-235 quanto ao Th-

-234. O segundo pico S devido ao raio gama de 184 Kev do U-235.

Desta forma, por uma questão de facilidade e precisão, preferiu-

se selecionar o raio gama de 184 Kev para coincidências com as

partículas alfa (do U-235), fixando-se o nível do discriminador

diferencial em 66 V e janela em 10 V. 0 pico corresponde ã esta

seleção foi registrado no multicanal e esta representado
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na figura IS.

Os impulsos provenientes da linha gama seleciona-

da vão em seguida a um circuito "Schmitt-Trigger" cuja função é

a de transformar todos os impulsos situados na área do pico gama

em um impulso retangular de amplitude constante. Situando-se es_

te impulso, apôs atravessar o circuito soma coincidência numa

posição mediana (canal 126) do espectro de energias, todos os im

pulsos situados ã sua direita (entre os canais 128 e 256) irão

corresponder a energias maiores ou iguais as do raio gana, por

representarem a soma do impulso gama (de amplitude constante) e

dos impulsos alfa de amplitude variáveis.

0 mesmo estudo foi feito quanto ã detecção de

partículas alfa, ou seja: ajustou-se a alta tensão (960 V) e

ganhos, grosso e fino, do amplificador (2,0 e 0,6) de forma a

obter o espectro das partículas alfa até o máximo no canal 128.

A figura 16 representa tal espectro, verificando-

se através dele uma distribuição contínua a qual pode ser perfei^

tamente justificada levando-se em consideração o problema de au-

to absorção na fonte. Alem do mais, como é sabido, o urânio na-

tural possue cerca de 99,333381 de U-238 e 0,66662» de U-235.

Este apresenta dois grupos de partículas alfa de energias aproxi

madamente 4,56 e 4,40 Mev respectivamente, (17-P-R-D), as quais

possuem energias praticamente iguais as emitidas pelo U-238,

(18-C-S-P-W), e pelo U-234, (19-H-J-E-H), que se encontra em

equilíbrio radioativo com o U-238. Desta forma, temos registra-

das partículas alfa tanto devidas ao U-235 quanto ao U-238 e

U-234.
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Posteriormente, os dois detectores fora» ligados

ao circuito de soma-coincidência e o espectro de soma desses im-

pulsos esta representado na figura 17.

Deve ser salientado que os impulsos à direita do

pico gana representas aqueles devidos às coincidências alfa-ga-

*a, que possuem suas amplitudes sovadas, bem como aquelas partí-

culas alfa mais energéticas. Subtraindo-se esse back-ground do

numero total de "coincidências" teremos o numero de coincidênci-

as genuínas entre as partículas alfa provenientes do U-235 e os

raios gama de 184 Kev.

Como a abundância do U-235 é 0,666621 no urânio

natural é praticamente impossível, nas condições da experiência,

obter um espectro de partículas alfa monocinéticas. Os proble-

mas de auto-absorção na fonte e de espalhamento tornam este es-

pectro contínuo e a inspeção da figura 16, mostra que a grande

maioria das partículas alfa emergentes têm uma energia menor do

que a sua energia maxima. Em conseqüência na escolha do posici£

namento da linha gama ao longo deste espectro para se proceder

às medidas de soma-coincidências (os impulsos de soma-coincidên-

cia comparecendo à direita do pico gama) encontramos duas alter-

nativas. A primeira seria a de situarmos a linha gama no ponto

extrapolado no espectro alfa. Nesse caso lembrando que a linha

gama deve ocupar uma posição mediana no espectro (para que a sua

energia somada aos canais situados à esquerda não ultrapassem o

número máximo de canais) esse critério de escolha nos obrigaria

a diminuir a amplitude dos impulsos alfa. É evidente que neste

caso estaríamos perdendo a maior parte dos fenômenos reais de

coincidência uma vez que o número de partículas alfa de baixa



energia é consideravelmente maior do que o de alta energia. Em

conseqüência optamos pela segunda alternativa que consistiu em

desprezar a cauda de alta energia das partículas alfa, e procu-

rando-se registrar as coincidências obtidas entre a linha gama

situada no canal 128 com as partículas alfa provenientes dos ca

nais de 1 até 128. Com esse critério as eventuais coincidence

as entre as alfa de alta energia e o gama não são registradas e

a contribuição destas alfas e considerado como um back-ground

das coincidências alfa-gama e subtraído do resultado geral. A

relação entre as intensidades dos espectros nas duas faixas, mojs

tra que o emprego deste critério tornou possível realizar as me-

didas com alta intensidade.

VI 1.2. Resultados

0 numero total de impulsos correspondentes as par

tículas alfa detectadas pelo cintilador de ZnS (Ag), registrado

no multianalisador, foi de 1.107.243 acumulados durante 36.000

segundos. Como o processo de desintegração radioativa é um fen£

meno estatístico e a lei estatística fundamental que governa es-

tes eventos 5 a lei de distribuição de Poisson, determinou-se o

erro provável devido a essas flutuações estatísticas através da

seguinte expressão:

W 0.67 SIT _ 1.107.243 0.67/1.107.243'
t total t total 36.000 36.000

Então o numero total de partículas alfa emitidos
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por segundo é:

N Q - (30,76 ± 0,02)

Levando-se e» consideração que a atividade alfa

devida ao U-235 no urânio natural e de 2,261, (20-S-S), e que

considerou-se apenas as coincidências das partículas alfa com os

raios gama de 184 Kev, (que apresentam um "branching ratio" de

S5t, (21-J), (22-M), (23-P-S-A-P)), determinou-se o numero de

partículas alfa de interesse provenientes do U-235, por segun-

do, pela seguinte expressão:

N (U-235) » 0,0226 * 0,55 x (30,76 ± 0,02)a

portanto:

(U-235) - (38,23 t 0,03) x IO***

Quanto ao número de raios gama (de 184 Kev) prove_

nientes do U-235 e detectados pelo cintiladoT de NaI (T*), obte-

ve-se o total de 69.527 impulsos armazenados no multianalisador

durante 4 7,291 segundos. Da mesma forma anterior o numero de

raios gama detectados, por unidade de tempo e o seu respectivo

erro provável e:

- 69527 . 0.67 /695Z7'

•Y 47291 * 47291
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portanto:

N - (1,470 ±0,004)

A determinação do número de coincidências genuí-

nas alfa-gama foi feita, como já foi explicado anteriormente,

subtraindo-se do número total de soma-coincidências registrado

no multianalisador o número de impulsos correspondentes às parti

cuias alfa mais energéticas situadas entre o canal 128 e o 256.

0 número total de impulsos soma-coincidentes re-

gistrados no analisador multicanal durante 36.000 segundos foi

24165 e o número total de impulsos correspondentes às partículas

alfa mais energéticas acumulado no multianalisador durante o mes_

mo tempo (36.000 segundos) foi 23677. Portanto o número de

coincidências alfa-gama, por segundo, é:

N . Í24.16S 0.67 / Z416S'1 F23677 0.67 /TWTT]
°Y [36.000 x 36,000 J " [36000 * 36.000 |

Pode-se determinar o erro relativo cometido na me

dida do número genuíno de coincidências alfa-gama sabendo-se que

o quadrado do mesmo é igual à soma dos quadrados dos erros rela-

tivos cometidos nas medidas do número total de coincidências e

do número de impulsos correspondentes às partículas alfa mais

energéticas (24-D, 25-B).

Portanto, o número total de coincidências alfa-ga

ma, por unidade de tempo é:
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N - (1,356 ±0,009) K Id"*

VI 1.2.a. Calculo do núaero de coincidências casuais

Coao jã foi dito, pode acontecer que nas entra-

das de um circuito de soaa-coincidência coapareçaa iapulsos não

procedentes de ua aesao evento nuclear, separados por ua interva

Io de teapo aenor que o seu teapo de resolução dando origem, na

sua saída, a iapulsos devidos ã essas coincidências casuais.

0 nüaero de coincidências casuais pode ser calcu-

lado, como já foi visto, pela seguinte expressão:

2. T.

onde:

T: ê o tempo de resolução do circuito igual a (1,3±0,1)

jU segundos.

N : número de partículas alfa (do U-235) que são detec

tadas pelo cintilador de ZnS (Ag) igual a

(38,23 ± 0,03) x ltT2 dps.

N : número de raios gama de 184 Kev do U-23S que são

detectados pelo cristal de NaI (TA) cujo número medido

foi (1,470 1 0,004) dps.

Portanto, o número de coincidências casuais, por

unidade de tempo, resultante serã:
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N c- (1,5 ±0,1) x 10"*

Podemos ver que o número de coincidências casuais

representam 1/10" do número de coincidências verdadeiras poden-

do ser considerado como desprezível nas medidas efetuadas, cuja

precisão é da ordem de 0,7%.

VII.2.b. Cálculo da atividade absoluta do U-235

Levando-se em consideração que o número de coinci

dências casuais e desprezível perante o número de coincidências

verdadeiras, calculamos a atividade absoluta do U-235 através da

equação (II-1-7), demonstrada anteriormente no capítulo II, onde

é estudado o método de coincidências alfa-gama.

Assim, temos:

dN V

Considerando-se os valores medidos e apresentados

no item VI1.2, temos:

dN . (38.23± 0.03) *ltT% (1.470*0.004)

"* (1,356 ±0,009) * 1Ò"8

portanto:

$*- (41,44 tO,30) dps
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que representa a medida da atividade absoluta do U-235.

Como tivemos oportunidade de esclarecer na intro-

duçio deste trabalho procurou-se verificar a exatidão da atividji

de absoluta medida através da determinação da constante de desin

tegração e meia vida do U-235 que passaremos a descrever em se-

guida .

VII.2.C. Calculo da constante de desintegração e meia vida do

U-235

0 calculo da constante de desintegração do U-235

foi feito levando-se em consideração a lei do decaimento radioa-

tivo:

onde:

N e o numero de átomos do U-235 presentes na amostra

A é a constante de desintegração do U-235

^ é o número total de desintegrações emitidas, por

segundo, pelo U-235.

Portanto, o valor absoluto da constante de desin-

tegração do U-235 é:
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O calculo do número de desintegração emitidas,

por unidade de tempo, foi feito baseando-se no método de coinci-

dências alfa-gama sendo dado por: (41t44 ±0,30).

0 cálculo do numero de átomos do U-235 presentes

da fonte de UO* de (90 ±1) mg foi feito levando-se em considera-
( M

ção a porcentagem de U-235 no urânio naturalv ' bem como a quan-

tidade de oxigênio no dióxido de urânio, '

Hm P0±l)«HT'« 6,023x 10°.. 235x0,66662 235x1
235 Z35 x 0.66&ÕZ • Z38 x 99,33338 Z35x 1+ Z.Z65 xl6

N - (1,32 ±0,01) x IO" St .

Logo a constante de desintegração do U-235 serã:

dN
X - 3gL - C41.44±0.30)

(1,32 ± 0,01) x10

X - C3.14 ±0,03) x IO"" s"

e a meia vida do U-235:

(6,99 ± 0,ü7) x 10* anos,

(*) Medidas falta» no Inst i tuto d« Pesquisas Energéticas e Nu-
cleares Indicam que no urânio natural têm-se cerca de
0,66662% de U-235 e 99,33338% de U-238, e a relação 0/U na
amostra ut i l izada é Igual a 2,265.
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VIII.a. Análise dos resultados e avaliação dos erros cometidos

VI 11 .a.1. Introdução

Como e sabido, além dos erros estatísticos jã dis_

cutides, toda medida fisica é influenciada por erros sistemáti-

cos, os quais depende» da natureza do método empregado, da preci

são das medidas das grandezas físicas envolvidas e das condições

de funcionamento do equipamento utilizado. Neste trabalho, du-

rante a fase de escolha, construção e ajuste de aparelhagem uti-

lizada nas medidas, foram analisadas cuidadosamente as diferen-

tes causas de erros sistemáticos, desde a formação de impulsos

luminosos nos cintiladores até o registro final dos dados, estu-

dando-se as influências e causas de erros de cada componente,

Nos parágrafos que se seguem, analisaremos esses erros.

VI II.a.2, Medida da massa da fonte radioativa e problemas de au-

to-absorçio

Como neste trabalho utilizou-se a técnica de coin

cidências alfa-gama, procurou-se estabelecer um compromisso de

se utilizar una fonte radioativa pouco intensa para optimizer a

relação entre o número de coincidências verdadeiras e o de casu-

ais. Com este propósito mediu-se cerca de 90 mg de U02 numa ba-
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lança analítica com uma precisão de II.

Para evitar ao máximo o problema de auto?absorção,

a fonte radioativa passou por um processo de moagem em um almofti

riz de porcelana com a finalidade de se utilizar partículas com

diâmetros inferiores a 10 microns. Isto porque o alcance das

partículas alfa emitidas pelo U-235, no UOi, e da ordem de 10 mi

crons (v. apêndice III).

Devo salientar que este cuidado foi tomado apenas

para optimização das condições de funcionamento do sistema de

contagem pois o método de coincidências utilizado independe de

tal fator e portanto, mesmo que houvesse tal absorção, o result]*

do não seria afetado.

Em conseqüência, a influência da massa da fonte

no resultado obtido tem uma contribuição, em termos de erro, ape-

nas daquele cometido na medida da massa de U02 que ê, como já

foi dito, de II.

VIII.a.3. Eficiência ótica do sistema clntilador - fotomuitipi 1C£

dora

O acoplamento dos cintiladores às fotomuitiplica-

doras foi feito utilizando-se geléia de silicone que evita even-

tuais perdas, por refração, da luminescência proveniente dos cin

tiladores e consequentemente diminuição na amplitude dos impul-

sos. Desta forma, esse cuidado foi tomado no sentido de optimi-

zar a relação sinal/ruído e portanto melhorar as condições das

medidas. Alem do mais, como é utilizada a técnica de coinciden-
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cias alfa-gama, este problema, mesmo se existisse, nio oferece-

ria contribuição adicional ao erro total cometido na medida (11).

VIII.a.k. Influência de luz nas fotomultiplicadoras e no "back-

ground"

0 emprego de um circuito de soma-coincidência a-

presenta uma vantagem no sentido de eliminar o problema de ruído

de fundo das fotomultiplicadoras bem como a influência de impul-

sos luminosos espúrios, devido ã luz ambiente. No entanto, como

cuidado adicional, todo o sistema constituído pelos cintilado-

res, fotomultiplicadoras e fonte radioativa foi protegido, con-

tra luz, envolvendo-o por um cilindro metálico cujas ãreas de

contacto foram recobertas por fitas plásticas pretas. Para veri

ficar a estanquiedade de tal sistema foram feitas medidas com a

sala iluminada e escura e os resultados permaneceram inalterados

indicando uma completa proteção contra a luz.

VIII.a.5. Estabilidade do sistema

Verificou-se que flutuações na tensão de alimenta

ção de todo equipamento eletrônico não exercem nenhuma influen-

cia sobre a contagem. Quanto aos amplificadores e pré-amplifica,

dores, o sistema de estabilização da tensão elimina tais flutua-

ções sendo obtidas uma variação de apenas 0,011 para cada volt

de flutuação da linha. No que diz respeito à fonte de alta ten-

são, resultados experimentais evidenciaram que a estabilidade é

0,7 x 10" da tensão utilizada.
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Além do mais, como os dados foram registrados num

analisador multicanal, qualquer falha na rede de alimentação, a-

carretaria em uma suspensão da coleta de dados sem que houvesse

a perda daqueles anteriormente acumulados na memória do multiana

lisador.

VI I I .a.6. Conclusão

Dos fatores expostos anteriormente o único que

contribuiu com uma parcela significativa de erro na medida da

constante de desintegração do U-235 foi a medida da massa de U02

(11). Este erro na medida da massa e decorrente da inexistência

nos laboratórios da PUC de balanças que apresentam uma precisão

maior. As medidas foram efetuadas com tuna balança SARTORIUS-WER

KE, RG. CÕTTINGEN, do tipo analítico adquirido a cerca de 35

anos e utilizado nos labotatÓrios de aulas práticas de Física I.

Pnra se obter uma sensibilidade de 1 mg foi necessário um tra-

balho penoso de limpeza e reajuste da balança bem como a fabrica^

ção no laboratório de uma caixa de pesos com precisão melhor que

1 mg. £ óbvio que se dispuséssemos de uma balança melhor, o er-

ro cometido na nossa determinação poderia ser reduzido pois como

acabamos de mostrar, os outros erros sistemáticos se reduzem fun

damentalmente ao erro proveniente de coincidências casuais que

correspondem a /IO.000 do número de coincidências reais. Em

conseqüência uma medida realizada num intervalo de tempo maior

permitiria reduzir o erro estatístico, de 0,7), na determinação

da constante de desintegração do U-235, para a mesma ordem de

grandeza com o qual teria sido possível determinar a massa com
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una micro-balança - o que significaria duas ordens de grandeza

na precisão das medidas. Isto não foi feito pelas razões ja men

cionadas acima.
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VIII.b. Comparação coa OS resultados obtidos por outros pesquisa^

dores e conclusão

Os valores da constante de desintegração bem como

da meia vida do U-235, obtidos através do método de coincidênci-

as alfa-gama, podem ser comparados com aqueles resultantes das

medidas feitas por outros pesquisadores utilizando técnicas dife

rentes. No gráfico da figura 18, aparecem os resultados da meia

vida do U-235 desde 1939, existentes na literatura; e através de

le verificamos que os valores obtidos neste trabalho são melho-

res do que a grande maioria d'aqueles obtidos por outros pesqui-

sadores (v. tabela I).

Os valores por nos obtidos levaram em conta a com

posição estequeometrica do U02 e a análise de U-235 ambas reali-

zadas pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. Os

resultados por nós obtidos concordam dentro do erro experimental

com a medida mais precisa que existe desta grandeza (Jaffey et

ai de (7,04±0,005) x10* anos).

Uma vez que a maior componente do nosso erro expe

rimental é devida a medida da massa é importante fazer-se uma

comparação entre os métodos de medidas empregados por estes auto

res e o nosso. As medidas realizadas pelo gTupo de Jaffey se d£

senvolveram durante cerca de um ano e envolveram uma série de

operações de radioquímica de extrema lentidão e delicadeza e, co

mo todas as operações radioquímicas, podem ser sujeitas a erros
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TABELA I - VALORES DE l]/2 PARA O U-235

AUTOR ANO '1/2
(xlO anos)

MÉTODO

Nier (26)

Spencer-Palaer and

Woodward (27)

Knight (28)

Sayag (29)

Fleming, Ghiorso and
Cunningham (30)

Würger and Meyer (31)

Deruyter, Schroder and

Moore (32)

White, Wall and Pontet

(33)

Banks and Silver (34)

Jaffey, Flynn, Glendenin,
Bentley and Essling (35)

1939 7,13±0,15 Espectrosmetria de massa

1944 8,91± ? ?

1950 7,10±0,16 Atividade Especifica

1951 7,07±0,33 Câmara de Ionização

1952 7,13±0,17 Atividade Específica

1957 6,84±0,11 Câmara de Ionização

1965 6,92 ± 0,09 Detector de Si

1965 7,13±0,09 Atividade Específica

1966 7,09±0,08 Espectrosnetria de massa

1971 7,04±0,005 Atividade Específica
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consideráveis quando se procura obter precisões inferiores a li.

0 nosso Método de medida permite realizar uma medida com grau de

precisão comparável com apenas 36.000 segundos de medida. Evi-

dentemente esse resultado só se tornou possível após o desenvol-

vimento de toda técnica descrita neste trabalho que levou cerca

de dois anos para ser realizada.

Em conclusão a autora é de opinião que o método

das coincidências alfa-gama, apresentado nesta tese e utilizado

pela primeira vez para a realização de medidas absolutas de ra-

dionuclídeos emissores alfa-gama, representa uma contribuição im

portante para a metrologia nuclear.
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APÊNDICE I

Cintilador de ZnS (Ag)

1.1. Técnica de construçio

A técnica de construçio do cintilador de ZnS con

sistiu em se fazer um deposito deste material sobre uma placa de

vidro que posteriormente foi adaptada ã superfície externa do ca

todo de uma célula fotomultiplicadora por meio de geléia de siljL

cone.

Inicialmente calculou-se a quantidade de material

fluorescente, (̂ 200 mg), a ser depositado sobre a placa de vi-

dro, levando-se em consideração o alcance das partículas alfa

provenientes do U-235 no ZnS (da ordem de 6,5 mg/cm*) ̂ \ Em se

guida, as 200 mg de ZnS foram juntadas a ISO ml de álcool abso-

luto; esta suspensão colocada em um becker de vidro que continha

no seu fundo a placa de vidro para que os pequenos cristais s*

sedimentassem.

Para obter-se um deposito homogêneo ê necessário

(*) ApêndiCB III
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que a placa de vidro seja tratada inicialmente, por ácido nítri-

co e posteriormente lavada em ãgua destilada e álcool para que a

sua superfície seja limpa.

A sedimentação das partículas do põ de ZnS se

completa ao fim de cerca de 15 horas: em seguida, por meio de

uma pipeta, retirou-se o excesso de álcool e o pouco restante

foi evaporado através de uma lâmpada de irradiação infra-verme-

lha. 0 resultado final desta deposição não foi o esperado devi-

do a não uniformidade do depósito. Isto aconteceu devido ao mo-

vimento turbilionlrio provocado pela pipetagem. Desta forma,

pensou-se em outro procedimento baseado no emprego de um cilin-

dro de PVC de 1 metro de altura e 73 mm de diâmetro, tendo na

sua extremidade inferior uma placa perfurada sobre a qual se co-

locava a placa de vidro. A base do tubo tinha um pequeno orifí-

cio no qual se adaptava uma torneira de vidro para o escoamento

lento do álcool.

Da mesma forma anterior, num tubo de ensaio, ã

parte, agitou-se o pó de ZnS em 150 ml de álcool absoluto que

foi juntado ã 3 litros do mesmo álcool previamente colocados no

tubo de PVC. Deixou-se em repouso durante 12 horas paTa haver

uma sedimentação completa; posteriormente regulou-se a torneira

de maneiras a escoar o álcool lentamente. No entanto, o resulta

do não foi dos melhores em termos de uniformidade. Para enten-

der o acontecido foi feito um estudo minucioso e chegou-se a con

clusão que o depósito seria uniforme se as partículas apresenta^

sem dimensões quase coloidais pois nesse caso as partículas de

ZnS participariam nos movimentos de agitação própria do líquido

e por difusão acabariam atingindo uma distribuição uniforme. Sen
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do assia, por processos de aoagem, diminui-se as dimensões das

partículas (2 a 10 microns), e, neste caso, uma boa uniformida-

de foi obtida. No entanto, ao se fazer uma análise da distribui

çío de impulsos de partículas alfa, em altura, provenientes do

•esmo, numa tela de osciloscópio, verificou-se que a resolução

nío era adequada. Este fenômeno ocorre porque, com o processo

de aoagen, há inversões estruturais e distribuição mecânica dos

centros de luminescência (36-A-C). Sendo assim foi estabelecido

um compromisso no sentido de se trabalhar com partículas de di-

mensões maiores, mas utilizando-se uma quantidade maior de pó pa_

ra que a uniformidade fosse conseguida (densidade superficial da

ordem de 7 mg/cm2). Com esses procedimentos obteve-se uma cama-

da de ZnS com deposito uniforme, boa aderência ao vidro e reso-

lução adequada.

A homogeneidade deste depósito foi testada experi

mentalmente por meio de uma fonte de luz acoplada a um colima-

dor, que fornecia um feixe fino e paralelo, e uma célula fotovol^

taica de Si ligada a um galvanômetro. Entre a fonte de luz e a

célula fotovoltaica colocou-se a placa dt ZnS de forma que a

luz transmitida atingisse a célula provocando uma corrente elé-

trica que era medida pelo galvanômetro. Variando-se as posições

da placa verificou-se que a corrente, da ordem de microamperes,

permanecia constante. As medidas foram feitas em ambiente total^

mente escuro exceto pela presença da fonte de luz utilizada nas

medidas.
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1.2. Resultados Experimentais

Para verificar a técnica de construção do cintilia

dor de ZnS e seu uso na detecção de partículas alfa foi feita

uma fonte de Po-210, de espessura totalmente desprezível *• ',

utilizando-se a técnica de deposição eletroquímica de sua separa

ção a partir de uma solução de RaD em equilíbrio. Com este pro

põsito preparou-se uma lamina circular de prata de pureza

99,999% '* ' de 0,1 mm de espessura e 4 mm de diâmetro que foi

colada com araldite rápida sobre um cilindro de latão. A supeT-

fície lateral do cilindro de latão foi recoberta com um tubo de

latex que atingia ate a borda do disco de prata e em seguida mer

gulhada na solução de RaD + E • F em um meio levemente acidulado

por ãcido clorídrico. Este procedimento impede o ataque do áci-

do clorídrico sobre o latão e a sua contaminação radioativa. A

solução mãe foi agitada dwrante 15 minutos utilizando a técnica

descrita por Rutherford, Chadwick e Ellis (37-R-C-E).

Com esta fonte radioativa foram feitas várias me-

didas utilizando placas com ZnS de duas procedências diferentes

(W. M. Welch Mfg Co e outra, já existente em nosso laboratório,

de origem desconhecida).

(*) Condição para que as partículas emergentes sejam monocíné-

tlcas

(**) Cia de mineração São João D'El Rey
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Os resultados obtidos, indicados nas figuras 19 e

20 mostram que ambos são muito bons detectores de partículas al-

fa, oferecendo uma discriminação entre o pico devido às partícu-

las alfa e o back-ground. No entanto, medidas feitas independen

temente para cada detector de ZnS mostraram que a placa consti-

tuída pelo ZnS de origem desconhecida, oferecia um back-ground

de baixa amplitude bem mais elevado que a da outra. A causa des_

sa variação da intensidade do back-ground foi verificada poste-

riormente por meio de um contador Geiger Müller, o qual indicou

a presença de atividade beta que foi identificada como Trítio,

na própria constituição do cintilador. Este pó de ZnS é usado

comercialmente na construção de relógios e este elemento (Trítio)

é adicionado para produzir a luminescência do ZnS. Desta for-

A, optou-se pelo ZnS proveniente da W. M. Welch Mfg Co.

Em seguida, realizou-se um estudo da eficiência

desto detector para a radiação gama. Com este propósito, uma

fonte de Cs-137 foi colocada juntamente com a fonte de Po-210

próximo ao detector. Pelas medidas verificou-se que quando a

fonte se encontrava bem próxima do detector havia uma contribui-

ção adicional ao back-ground com poucos impulsos de amplitude

correspondente a menos do que 0,1 da amplitude das partículas ai.

fa. Este fato não nos trouxe nenhuma dificuldade visto que para

medidas de coincidências alfa-gama só teremos contagens quando

simultaneamente temos impulsos alfa e gama. Alem do mais para o

analísador de impulsos alfa o problema do back-ground pode ser

solucionado a partir do momento em que se fixa um nível de ten-

são abaixo do qual os impulsos não são contados.



74

Cont(*ltf)
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Fig. 19 - Espectro do Po-210

(ZnS (Ag) de origem desconh£

cida)

7.S
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Cont(xio')

Fig. 20 - Espectro do Po-210

(ZnS (Ag) da W. M. Welch Mfg CO)

10

7,5

S.P
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APÊNDICE II

Cintiladores Plásticos

11.1. Fi1m«s plásticos

No decorrer deste trabalho pensou-se em substi-

tuir o detector de ZnS que apresenta um isaipo de decaimento da

iluorcscência (T) da orde.r, de 10* segundos, por um cintilador

plástico orgânico com p-terphenyl que apresenta um t da ordem

de 1(T segundos. Na realidade o que se pretendia era obter uma

ft'lhor disciiíiiinação do impulso e também diminuir o tempo de re-

solução - o que e bastante adequado ã técnica de medidas de coin

cidências.

Com este objetivo preparou-se filmes plásticos de

densidade superficial da ordem de 10 mg/cm segundo a técnica des_

crita por Baptista (38-B), Segundo esta é possível obter-se f U

mes plásticos cintilantes perfeitamente transparentes e portanto

adequados ã detecção de partículas alfa.

Por meio de um cintilador plástico obtido por po-

limerização do stireno contendo II de p-terphenyl, 3'* de POPOP e

31 de stearato de sódio de fabricação da ORTEC, pode-se obter

folhas cintilantes partindo de aparas do cintilador plástico, e
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dissolvidas em um pouco de tolueno e clorofõrnio.

De uma solução concentrada deste material plásti-

co, as folhas foram preparadas de um modo simples por deposito

de uma certa quantidade da solução sobre a superfície externa do

catodo da fotomultiplicadora (RCA 6342). A evaporação dos sol-

ventes foi feita por meio de uma lâmpada de irradiação infra-ve£

melha, com um tempo de exposição da ordem de 20 minutos. Dessa

forma foi obtido um filme uniforme e transparente.

Em seguida construiu-se espectros alfa, utilizan-

do-se a fonte de Po-210, que mostraram que o filme se comporta-

va muito bem como espectSmetro, ou seja, obteve-se um pico bas-

tante nítido correspondente à energia da partícula alfa do Po-

-210, o que pode ser constatado pela figura 21.

Esses Tesultados mostram que a discriminação dos

impulsos e muito melhor com os filmes cintilantes, sendo portan-

to adequado o seu uso também para medidas absolutas de emisso-

res alfa.

Foi feito, também, um e tudo da eficiSncia deste

detector para a radiação gama colocando-se proximo a ele uma fon

te de Cs-137. Os resultados experimentais mostraram que a

folha cintilante de 10 mg/cm e praticamente insensível ã essa

radiação ** l.

No entanto, apesar de todas essas vantagens, este

(*) Eficiência y < 1Q-*
EficiSncia a %



Fig. 21 - Espectro do Po-210

(filme plástico)
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cintilador mostrou-se inadequado a um uso prolongado, pois pro-

blemas de aderência ao vidro da fotomultiplicadora se manifesta-

ram apôs alguns dias. Tentou-se solucionar o problema por meio

do seu acoplamento à fotoaultiplicadora através da geléia de si-

licone, mas devido ao fato de ser o filme bastante fino, ao se

fazer tal acoplamento, o mesmo sofria rupturas na sua estrutura

sendo, portanto, destruído. Desta forma, o uso desse cintilador

tornou-se inadequado e pensou-se então em construir um detector

plástico mais espesso para nele inserir a fonte a ser utilizada.

11.2. Filme plástico com a fonte inserida no seu interior

A primeira tentativa de construção do cintilador

plástico juntamente com a fonte foi a de dissolver as aparas do

cintilador plástico com un pouco de tolueno e clorofórmio e em

seguida adicionar o diÕxido de urânio na solução. Esta foi depo

sitada sobre o vidro da fotomultiplicadora obtendo-se uma distrí

buição pouco homogênea do dióxido de urânio - o que acarretaria

grandes problemas de auto-absorção e diminuição da transparência

aos fõtons de luz emitidos devido â excitações provocadas ptlas

partículas alfa no material cintilador.

Para solucionar tais dificuldades pensou-sc, en-

tão, em construir este detector plástico juntamente com a fonte

de urânio em forma de nitrato. Esta fonte foi obtida a partir

do dióxido de urânio acrescentando a 20C mg deste material duas

gotas de ácido nítrico concentrado. Em seguida adicionou-se a

esta solução um pouco de éter etílico para separar o U-23S do

seu filho beta-ativo, Th-234, visto que, este últmo fica concen
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trado na gota de água acidulada e o nitrato de uranila no éter

etílico. Posteriormente, decantou-se o éter e o resíduo foi eva

porado por meio de uma limpada de infra-vermelha, obtendo-se o

nitrato de uranila cristalizado. Para dissolver o nitrato de

uranila adicionou-se a ele una certa quantidade de álcool absolu

to (que passou previamente por um processo de desidratação por

meio de sulfato de cobre anidro) e na solução colocou-se 600 mg

de aparas do cintilador plástico. Em seguida colocou-se um pou-

co de tolueno e clorofõrmio para que o plástico se dissolvesse

bem.

Essa solução foi depositada diretamente sobre o

vidro da fotomultiplicadora, RCA 6342, e evaporada à temperatura

ambiente. Obteve-se, desta forma, um filme homogêneo, uniforme

e bastante transparente.

A qualidade do cintilador assim produzido foi exa

mimitiu fazendo-se o espectro alfa do nitrato de uranila, cujo r£

sultado está representado na figura 22, que demonstra as excelen

tes características desse novo tipo de detector.

Entretanto, a dificuldade de se manter o filme

aderente ã janela da fotomultiplicadora permaneceu mesmo com o

auxílio da geléia de silicone, o que não recomenda o seu uso pa-

ra o problema que tínhamos em vista ou para aplicações em que o

sistema deve ser utilizado por longos períodos.

I1.3. Cintilador Piá*tico

Para evitar os problemas acima referidos pensou-



Cont(*103)

81

Fig. 22 -Espec t ro alfa do

UO2

120 150 160 Canal



82

se en utilizar um cintilador plástico constituído de lt de p-ter

phenyl, 3t de POPOP e 3t de stearato de sódio, de fabricação da

ORTEC. Este cintilador de 1,0 ca de espessura foi acoplado a

janela da fotoaultiplicadora, RCA 6342, por aeio de geleia de sî

licone para fornecer o acoplaaento óptico ideal. Para verificar

a sua eficiência como detector alfa construiu-se o espectro do

Po-210, o qual è* representado pela figura 23 e demonstra sua

excelente condição de uso. A melhor resolução (meia largura na

posição do pico correspondente â aetade da contagem máxima) do

pico obtido neste espectro alfa è* da ordem de 251, valor este

considerado muito bom.

Cowo o alcance das partículas alfa neste cintila-

dor é da ordem de microns, pensou-se em diminuir a sua espessura

para reduzir o efeito de absorção dos fõtons provocados pela pas_

sagem das partículas alfa no cintilador.

Utilizou-se, então, um cintilador plástico de 5

mm de espessura e construiu-se o espectro alfa do Po-210, repre

sentado na figura 24, obtendo-se uma resolução de 201.

No entanto, foi feito um estudo da sua eficiência

de detecção para partículas beta bem como para elétrons secundá-

rios provenientes da radiação gama. Os resultados experimentais

mostram que a contribuição dada ao back-ground e bastante apre-

ciável. Este fato foi verificado colocandc-se uma fonte de Cs-

-137 próxima ao detector que mostrou a presença de impulsos cuja

amplitude era da ordem de 20 V, enquanto que o impulso máximo

das partículas alfa correspondiam a 100 V. A fixação de um ní-

vel de 20Vno discriminador, para eliminar tal influência,
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Fig. 23 - Espectro do Po-210
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Fig, 24-Espectro do Po-210

(cinti lador plást ico de 5mra

de espessura)
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obviamente eliminaria também impulsos devidos ã partículas alfa

do espectro contínuo diminuindo a eficiência do cintilador para

detecção da radiação desejada.

Desta forma, para a pesquisa que se tinha em vis-

ta abandonou-se o uso de cintiladores plásticos e resolveu-se u-

tilizar o ZnS.
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APtNDICE III

Alcance das partículas alfa provenientes do U-235 no UOi e no ZnS

III.a. Cálculo do alcance das partículas alfa provenientes do

U-235 no U02

Este cálculo foi feito baseando-se na regra de

"Bragg-Kleeman", (5-P), que relaciona o alcance de uma partícula

alfa de dada energia em diferentes meios absorvedores.

De acordo com medidas feitas por Bragg a relação

R p/ /T ê praticamente constante para diferentes materiais absor

vedores, onde, R é o alcance da partícula alfa no material, p e

A são respectivamente a densidade volumétrica e a massa atômica

do meio absorvente. Então tem-se:

po.

onde os índices 0 e 1 indicam cada um dos diferentes materiais

absorvedores.

Quando o meio absorvedor e um composto ou mistu-

ra, o valor de SP e dado pela seguinte equação:
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•T

onde A,, A2, A-, ... são as massas atômicas dos elementos presen-

tes e n,, n,, n. ... são as suas respectivas ábundâncias.

A equação CA-III-1) pode ser utilizada para se e£

tabelecer uma relação entre o alcance da partícula alfa num dado

meio absorvedor e o alcance da mesma no ar a 15» C e 760 mm de

tlg. Isto ê feito levando-se em consideração que a densidade vo-

lumetrica do ar ê conhecida e igual a 1,226.10"J gr/cm*, (39-E),

e que o valor de /A"~T pode ser calculado através da equação

(A-III-2).

Os componentes do ar atmosférico são indicados na

tabela I, (40-H),:

TABELA 1

Constituinte

N2

0 2

CO 2

A

X

78.084 t 0.004

20.946 ±0.002

O.U33iO,001

0.934 t 0.001

Substituindo-se os valores indicados na tabela I,

na equação (A-II1-2) temos:

/K~l - 0,78084 /14,0067'* 0,20946 /15,9994l+ 0,00934 /39,948' +

• 0,00033 (0,2729 /1Z(O11"+ 0,7271 /15.99Ô4')

- 3,82
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Então, substituindo-se os valores de p e /A '

na equação (A-III-1) tem-se a forma mais usual da regra de Brag£

Kleeman:

Rl(cm) - 3 . 2 x 1 0 ^ ^ _
Px (gr/cm)

Quando o meio absorvedor é o UO2 pode-se, também,

calcular o valor de /K? através da equação (A-III-2):

0,8815 /238,O29" + 0,1185 /1$,9994'

14,07

Sabendo-se que a densidade volumetrica do U02 é

10,96 gr/cm3, (40-H), pode-se substituir na equação IA-III-3) e

obter:

3.2 x 10" \ 14,07. Rar(cm)
10,96 ar

R1(cm) - 4,108 xl(f. Rar(cm)

Para as partículas alfa provenientes do U-235,

que têm uma energia média da ordem de 4,5Mev, a determinação do

seu alcance no ar, a 15» C e a 760 mm de Hg, é feita através de

curvas experimentais que relacionam alcance e energia (41-B).

De acordo com estas curvas o alcance das partículas alfa, prove-

nientes do U-235, é de 3,0 cm, no ar em CNTP.
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Então, o alcance das partículas alfa, provenien-

tes do U-235, no U02 é" dado por:

RjCcm) = 4,108 x l (Px3 ,0

Rjícm) £ lia..

A . l l l . b . Cálculo do alcance das p a r t í c u l a s a l f a provenientes do

U-235 no ZnS

Da mesma forma anterior, este calculo foi feito

baseando-se na regra de Bragg-Kleeman, indicada na equação

A-III-3.

Sabendo-se que utilizou-se o sulfeto de zinco mo-

no-hidratado (ZnS H20), o qual apresenta densidade volumetrica

igual a 3,98 gr/cm3, C40-H). determinou-se o valor de SK? atra-

vés da equação A-III-2:

0,5663 /65,377> 0,2777 STTJíS* 0,0175 A,0079'+ 0,1386 .45,9994'

6 , 7 2

Substituindo-se estes valores na equação (A-III-3),

temos:

- 3.2x10-" 6.72 xR (cm)
- j^g ar
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ILCcm) = 5 , 4 0 3 x l O ' - x R f c m )
X ai

Como o a l c a n c e das p a r t í c u l a s a l f a p r o v e n i e n t e s

do U-235 no ar a 15* C e 760 mm de Hg ê de 3 , 0 cm, temos:

R,(cnO = 5 , 4 0 3 x ld""* 3 , 0

R,(cm) » 1 6 , 2 1 ÍC

ou

Rx(mg/cm2) * 1 6 , 2 1 x lO'^x l03x 3 , 9 8

RjCmg/cm2) - 6 , 5 mg/cm2
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