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II.

RESUMO

O presente trabalho descreve um novo método de

determinação da atividade absoluta de um emissor alfa ou be-

ta, pela medida do decaimento radioativo do seu núcleo pro-

duto.

Os resultados são comparados com os obtidos atra

vés da medida direta da massa (ou do número de átomos) da

substância radioativa pai e com os valores teóricos calcula

dos para isótopos em equilíbrio secular.

A execução das experiências exigiu a determina-

ção cuidadosa de vários parâmetros experimentais e de opera-

ções de radioquímica.

Com esse propósito o trabalho descreve o método

de separação do UX do nitrato de uranila hexahidratado

lUO.CNO-), 6H,o| baseado na dissolução deste em éter etíli-

co; descreve também os processos de determinação dos fato-

res que influem na eficiência total de um detetor Geiger-

-MÜller para partículas beta.

Usando-se técnicas de medidas nucleares, demons

trou-se que é possível medir massas da ordem de 10 g.

Usando-se o equilíbrio radioativo secular, de-

monstrou-se a precisão do método de separação do UX, basea-

do na solubilidade do nitrato de uranila em éter etílico e a

possibilidade de se determinar a massa do elemento predeces-

sor (pai) pela atividade do elemento produto (filho).



III.

Para a elaboração desse trabalho o autor teve a

necessidade de fazer ua estudo profundo dos fatores que in-

flue* numa medida de atividade absoluta beta, usando um de-

tetor Geiger-MUller, recorrendo a vários trabalhos realiza-

dos nessa área.

A primeira parte do trabalho apresenta a teoria

clássica da radioatividade e um resumo dos aspectos da teo-

ria da desintegração beta que são de interesse fundamenta]

para o presente trabalho.

Na parte experimental encontram-se os arranjos

utilizados e os dados obtidos, mostrando um excelente acordo

entre os valores da massa do núcleo predecessor, calculada

pelo novo método proposto com os valores experimentais obti-

dos por outros pesquisadores utilizando técnicas convencio-

nais.

Nas conclusões procurar-se-à demonstrar que o no

vo método poderá tornar possfvel a determinação precisa das

constantes de desintegração de alguns elementos de uma ca-

deia radioativa, até o presente estimados por métodos indi

retos.
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StMIAKY

A new aethod of a precise determination of the

absolute activity of a radionuclide which decays by either

tr or alfa emission is described in this paper. It is shown

that the daughter product, chemically separated from its

precursor» allows the determination of this half-life, the

time of chemical separation to and its saturated activity by

means of a curve-fitting method.

The method is applied to the formation of "UX"

produced by the decay of gJ& an^ tne experimental results

compared with the activity expected from the mass of uraniun

used in the experiments agree with each other with an error

of about 0,44%.

The proposed method can be very useful for the

measurement of saturated activities (the masses) and half-

lives of nuclides which belong to a decaying chain (natural

or artificial).
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INTRODUÇÃO

O objetivo do presente trabalho é a determinação

da atividade absoluta de uma fonte emissora alfa ou beta, ne

Ia medida do decaimento radioativo do seu núcleo produto, su

posto radioativo.

Com esse propósito foram planejadas e executa-

das uma série de experiências com vários arranjos experimen-

tais, até a obtenção daquele que forneceu os melhores resul-

tados, utilizando varias fontes radioativas de UX prepara-

das segundo procedimento descrito na parte experimental.

Neste caso, preparamos uma fonte emissora beta

(UX) pelo processo de separação não aquosa do nitrato de ura

nila através da sua solubilidade em éter etílico.^ '

O decaimento radioativo da fonte foi medido du -

rante 80 (oitenta) dias.

Todos os fatores que de alguma forma nudessen in

fluir na atividade absoluta foram determinados.

0 fator de tempo morto, na prática mostrou-se

desprezível face à baixa atividade da fonte.

A influência devido a absorção da radiação pela

folha de plástico (Zapp) de cobertura da fonte foi acrescen-

tada na auto-absorção e auto-espalhairento da fonte.

0 novo método de medida proposto será exposto no

final do capítulo II.

No capítulo final (Análise dos resultados e Con-

clusões) os dados obtidos são comparados com os valores en -

contrados por outros pesquisadores sobre o mesmo assunto.

• Nio utilizamos nas nossas medidas outros sol-
ventes conhecidos para essa separação como hexona e o tri-bu
til-fosfato, ne* o método de separação por resinas, por ter-
nos obtido excelentes resultados com o emprego do éter etfl|
cot material de preço baixo e facilmente encontrado no mercado.
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I. RADIOATIVIDADE NATURAL

1. Fundamentos da teoria da desintegração radioativa/01*

O problem que nos interessa i a descrição quan-

titativa do crescimento e do decaimento da atividade de uma

substância radioati-a em função do tempo.

Os estudos de Crookes, Becquerel, Rutherford e

Soddy ( ' forneceram as primeiras indicações de como se

obter uma substância radioativa proveniente do decaimento ra

dioativo do seu precursor.

Becquerel ' ' descobriu que ao se manter sepa-

radas, durante um certo tempo, as frações constituídas por

Urânio (UI) e Urânio-X (UX) a atividade do segundo diminuía

na mesma proporção que a do primeiro aumentava.

0 estudo quantitativo da taxa de decaimento do

UX e da taxa de crescimento do UI, permitiu a construção das

curvas dadas na figura (01).

A curva experimental do decaimento da atividade

do UX é de natureza exponencial, portanto pode ser expressa

pela relação:

A(t) - AA e •Xt
o (1.1)

onde:

Ao —• atividade inicial do UX

A(t) —» atividade ao final do tempo t,

X —*> constante de desintegração.
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FIG.(01) Decaimento da atividade do UX
crescimento da atividade do Ul.(ref.OZ)

da por:

A curva de crescimento da atividade do UI é da-

A(t) Ao( - e"
U (1.2)

Portanto as curvas de decaimento e crescimento

sio simétricas em relação à reta A(t) • 501.

Rutherford e Soddy ^ " estudaram o mesmo com -

portamento para o Tõrio e Tório-X e sugeriram que a intensi

dade da atividade é proporcional ao número de átomos que se

desintegram por unidade de tempo.

Assim temos:

N(t) .-At (1.3)

Derivando-se a equação acima, teremos:

dN
— • AN ..... taxa de desintegração

(1.4)
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Tal equação expressa a lei fundamental da desin-

tegração radioativa.

A explicação do crescimento da atividade do UI ê*

dada pela equação (1.4) e pelas hipóteses:

1?) A produçío de usa nova substância radioati-

va por parte do elemento predecessor e cons

tante.

2a) A substância produzida também se desintegra

segundo a lei expressa peta equação (1.4).

A lei do decaimento exponencial também pode ser

deduzida sem fazer hipótese alguma sobre a estrutura dos ato

mos radioativos, supondo-se apenas que a desintegração de um

átomo de um elemento radioativo está sujeita ãs leis da pro-

babilidade de um átomo se desintegrar num intervalo de tempo

At.

Este estudo foi realizado por E. Von Schweidler

(1905).

A atividade, A, e o número de átomos radioativos

de um elemento, N, estão relacionados por:

c.X.N (1.5)

onde:

c —» coeficiente de detecção (depende da nature

za e eficiência do aparelho detetor e sua

geometria).

0 que geralmente nos interessa é a relação entre

o» nfaeros d* átomos existentes em dois instantes determina-

do».



Admitindo-se que todas as desintegrações seja»

contadas pelo detetor, nas mesmas condições, terem»:

(1.6)

(1.7)X.N

2* Transformações radioativas sucessivas

Experimentalmente verificou-se que os nuclídeos

radioativos naturais formam três séries, em cada uma das

quais o nuclídeo predecessor produz por desintegração radioa

tiva um nuclídeo residual que por sua vez se desintegra tam-

bém, continuando-se o processo até chegar a um produto final

estável.

Tomando-se um nuclídeo radioativo que se desinte

gra formando uma cadeia com n nuclídeos, sendo o último es

tável, num dado instante o número de ítcmos de cada nuclídeo

é dado por um sistema de equações diferenciais, a saber:

dNj

d t " " 1 X

ST

dt

ÜE
dt

N l " X2 N 2

h h ' M

Vi Vi " n n

( I . i )
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Bateman ™*' deduziu a solução para este siste-

ma de equações diferenciais supondo que no instante inicial,

•xista unicamente a substância cabeça da série, isto 5:

dado por:

onde:

t • 0
Nl • No

N, - N, - N_

0 número de átomos do termo n-ésimo da cadeia é

(1.9)M O - C.e l • C-e ' • . . . • C en i l n

C n "

h

h

x l

. X ,

9* 1 s % t^ A« 1 •

. X -

rx2)(x3-x2).

. A -

. . . . X ,

X «

. . . (xn-x2)

(X1-xn)(x2-xn)...(xn.1-xn)

(1.10)

3. Equilíbrio radioativo.

0 termo equilíbrio í utilizado para exprimir a

condição ou estado em que a derivada de una função em rela-

ção ao tempo t nula. '

Aplicando-se esta condição aos membros de uma cg

dela radioativa dada pela equação (1.8), temos:

dt dt dt
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Isto significa que o numero de átomos de qual-

quer termo da cadeia i constante.

Portanto, as condições de equilíbrio sio:

dN.
— 1 » - A.M. - 0
dt * x

(1-11)

X1H1 • X2M2

Vi *

Xn-lMn-l " XnNn

Estas condições nio serio satisfeitas rigorosa -

•ente se a substância predecessora for radioativa.

Entretanto, chega-se a alcançar um estado auito

próximo do equilíbrio se a substância predecessora se desin-

tegrar mito «ais lentamente que qualquer membro da cadeia,

isto é, se a sua constante de desintegração for muito menor

que a de qualquer de seus produtos de desintegração.

Esta condiçio 5 satisfeita nas cadeias de subs -

tãncias radioativas naturais.

Neste caso o número de átomos N^ pode ser con-

siderado constante, sendo a primeira das equações (I.li) a-

ceitiVel e as demais rigorosamente válidas.

Este tipo de equilíbrio • chamado EQUILÍBRIO Sg

CULAR e satisfaz a condição:

X1M1 XnMn (X.12)
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O equilíbrio secular também pode ser alcançado

quando se produz uaa substância radioativa a taxa constante,

por um método experimental, por exemplo num reator, onde o

termo A-Nj da segunda das equações (1.8) é constante,o que

satisfaz a equação (1.12) como no caso de uma substância pre

decessora de constante de desintegração muito pequena.

Para se saber como a atividade varia até chegar

ao estado de equilíbrio, b&sta considerar o caso de uma subs

tância predecessora de constante de desintegração muito pe -

quena (A. • 0 ) que produz uma outra substância de cons-

tante de desintegração grande e admitir que neste instante

acaba de haver una separação da segunda, de modo que a pri-

meira esteja em estado de pureza.

A partir das equações (1.8) e (1.9) podemos dedu

zir as expressões matemáticas dos números de átomos da subs-

tância predecessora e da substância produzida, levando-se em

conta que Aj • 0 e Aj « A2>

e

N,

5 1

0 que nos permite escrever:

i

*2
" e

ou ainda:

(1.13)
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A equação (I.13) fornece a atividade da substân-

cia produzida em função do tempo e da atividade constante da

substância predecessora.

Tal equação «ostra que a atividade da substância

radioativa produzida ausenta com o tempo e que ao final de

vários períodos teremos:

' X1N1

Esta condição ê" conhecida como "equilíbrio se-

cular".

Quando a constante de desintegração da substân -

cia predecessora é menor, mas não muito, que a da substância

produzida ( Xj < *2 ) chega-se a uma situação chamada

EQUILÍBRIO TRANSITÓRIO ou EQUILÍBRIO TRANSIENTB. onde po-

de-se fazer a aproximação \ s 0. se a separação entre

a substância predecessora e seu produto é feita de modo que

se possa considerar a primeira como inicialmente pura.
As equações (1.8) e (1.9) fornecem os números de

{tornos das substâncias.

Para um instante t suficientemente grande, o
-X t ""

termo e torna-se desprezível comparado com o termo
/***, « o numero de átomos da substância produzida é dado

por:

(1.14)

H_ • ' *i . ve«:

-â—M,



ov ainda:

(1.15)

A relação, ea equilíbrio, entre as atividades me

didas é dada por:

(1.16)

As figuras (02.a) e (02.b) representa* os resul-

tados característicos dos números de âtoaos das substâncias

produzida e predecessor» coa o teapo.

("í)

FIG.(02-a) Equilíbrio
Secular

(xx « \2)
(ref.05)

FIG.(02-b) Equilíbrio
Transiente

(ref.05)

4. As sérios radioativas naturais.

Através do estudo físico o quíaico dos produtos

radioativos naturais pode-se nostrar que cada im doles per-

tence a uaa das três fáaílias ou sérios radioativas que so



ia.

encontram no final da tabela periódica.

Os elementos que pertencem a uma dada família

resultam da desintegraçio de um único elemento que di o nome

â família.

As três famílias radioativas sio:

- do Urinio-238. U 2 3 8 .

- do Tório, Th 2 3 2 .

- do Actínio, isto é, do Urânio-235. U 2 3 5 .

Na maioria dos processos de desintegração que

constituem uma série radioativa* cada um dos radionudídeos

se comporta de um modo bem definido, emitindo uma partícula

alfa ou beta e produzindo um átomo da substância seguinte.

Entretanto, alguns apresentam dois modos de de -

sintegraçio, originando dois produtos com propriedades dis -

tintas; este fenômeno é chamado de desintegraçio com ramifi-

cação.

A tabela (I), dada a seguir indica os membros da

série do Urinio-238, com seus tipos de partículas de desinte

gração, período e constante de desintegração, e energia má-

xima das partículas emitidas.
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IX. O DECAIMENTO BETA

1. Considerações gerais.

A desintegraçio beta é um processo radioativo pe

Io qual um núcleo pode alterar a sua razão entre o número de

prõtons e o número de neutrons (Z/N) a fim de adquirir uma

estabilidade maior.

Nessas desintegrações com partículas beta, de-

monstra-se que as partículas emitidas sio elétrons de alta

energia.

0 elétron não existe no núcleo, mas ele é criado

no instante da desintegração nuclear.

A desintegração beta ocorre em núcleos com núme-

ro de protons ou neutrons, grande e devido a desintegração, o

núcleo retrocede ao longo da linha de estabilidade num dia-

grama de N • A - Z em função de Z.

A energia necessária para a criação de partícu-

las beta se deve ã reordenação dos nucleons (protons e neu-

trons) no núcleo, passando para um estado de menor energia*

Nesse tempo de reordenação a partícula beta é

•aitida.

A desintegração beta pode ocorrer por dois ti-

pos: 0* ou $" .

Na desintegração 0*. um elétron positivo (posi-

tron) é emitido e a carga nuclear diminui de uma unidade.

Na desintegraçio e', um elétron negativo é emi-

tido do núcleo e a carga nuclear aumenta de uma unidade.



13.

Nos dois processos os núcleos resultantes são

Isõbaros do original.

A emissão beta somente ocorre se a energia en-

volvida for suficiente para criar um positron ou um elétron.

As experiências de determinação da energia das

partículas beta «ostram que ela varia continuamente, ou se-

ja, o espectro de energia dessas desintegrações é contínuo e

não discreto.

Bmox

FIG.(03) Espectro de energia das partículas beta.
(ref.07)

A energia máxima transportada pela partícula be-

ta t igual a diferença de massa entre o núcleo predecessor

• o núcleo produzido

Assim no caso do decaimento B~, temos:

- massa do núcleo predecessor: M(Z,A) - Zm

- massa do núcleo produzido: M(Z*1,A) -(Z+l)me

- massa da partícula í": m
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A energia de transiçío é dada por:

eu seja:

ou seja:

(II.1)
J

Para o decaimento B*, temos:

- massa do núcleo predecessor: M(Z,A) - Z«c

- massa do núcleo produzido: M(Z-l.A) -(Z-l)me

- massa da partícula 6*: *e

A energia de transição é dada por:

M(Z.A) - M(Z-l.A) - (II.2)

Em 1922 Meitner sugeriu que sendo o núcleo um

sistema quantizado, ele deveria emitir elétrons de uma única

energia e que provavelmente a nio homogeneidade era introdu-

zida apôs a expulsão destes dos núcleos atômicos.

A princípio, pensava-se que a energia que fal.a-

va para a E|Rax , no espectro de 0's, era perdida durante

as colisões entre o elétron emitido e os elétrons atômicos

da própria fonte*

Muitas experiências foram realizadas para verifi

car tal hipótese, mas em 1927 Ellis e tfooster (08) «ostra

ran que o espectro contínuo representa as distribuições

reais de energia dos elétrons emitidos pelo núcleo radioativa
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Para explicar • aparente não conservaçío do mo-

mento angular, energia e quantidade de momento antes e de-

pois da desintegração beta» Pauli propôs em 1930, que no

instante da emissio beta, uma partícula neutra de massa des-

prezível e com enorme poder de penetraçio é* emitida com

emergia igual a diferença entre a energia de transiçio e a

energia da partícula beta que lhe 5 associada.

A primeira teoria, baseada nessa hipótese, foi

elaborada por Fermi em 1934 que interpretou a emissão beta

negativa como resultado da transformação de um neutron em um

próton mais uma partícula 6~, sendo o processo acompanhado

de emissão de um anti-neutrino.

n -—• p • 0" • Y

Para a desintegração beta positiva, temos a

transformação de um próton em um neutron mais uma partícula

beta e o neutrino*

p — • n • 0* • Y

Desse modo pode-se explicar todos os princípios

de conservação das leis da física « o espectro contínuo obti

do.

2. Perda de energia de uma partícula beta num meio mate

rial.

A energia perdida por uma partícula beta quando

•travessa um determinado meio material, e função de sua

•nergia.
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Os principais processos pelos quais ocorrem es

sas perdas são:

a) colisão inelãstica com elétrons orbitais;

b) radiação de freiamento ou bremsstrahlung.

0 principal tipo de colisão, para partículas com

energias - 9 MeV, é a colisão inelãstica com os elétrons or

bitais, nesse caso pode ocorrer excitação e ionixação.

As perdas por excitação e ionixação ocorrem devi

do a interação entre os campos das partículas beta e o campo

Coulombiano dos átomos do meio material.

Devido a essas interações verificam-se transfe-

rências de frações da energia cinética das partículas beta

aos elétrons orbitais.

A perda de energia por unidade de comprimento

nesse processo é dada pela fórmula de Bethe.1 '

(II.3)

onde:
Z

N

e

B

e

I

numero atômico do absorvente (meio material)

número de átomos por cm do absorvente

carga do elétron (beta)*

massa do elétron (beta)

velocidade da partícula beta

energia total da partícula beta

velocidade da lux

potencial médio de excitaçio

I
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JL^Xog-Jiy-

Para partículas beta com energia E » mQc a

formula reduz-se a:

(II.4)

Bsta relaçio é valida para meios de baixa densi-

dade, pois para os meios densos a polarizaçio local altera o

campo do elétron e com ele a quantidade de energia perdida;

Quanto maior a velocidade da partícula, menor se

ri a perda de energia por unidade de comprimento, no caso

contrário a partícula permanecera um tempo maior nas proximi

dades dos elétrons orbitais, aumentando-se assim a probabili

dade de interação.

Experimentalmente, pode-se medir essa perda de

energia por unidade de comprimento, encontrando-se:

(II.5)

onde:
M —¥ energia perdida pela partícula beta, neces.

sária para formar um par de íons.

I — > ionização específica, ou seja, o numero de

pares de íons formados por unidade de com-

primento.

Para energias acima de 9 MeV a perda de energia

das partículas beta ocorre principalmente por bremsstrahlung

(10)«. pois um elétron nas proximidades do campo Coulombia-

no do núcleo pode sofrer uma forte desaceleração devido a

sua pequena massa.
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De acordo COB a teoria eletromagnética clássica,

toda carga que sofre U M aceleração ou desaceleraçío emite

radiaçio eletromagnética.

A perda de energia por unidade de comprimento

por radiaçio de freiamento (bremsstrahlung) é dada pela rela

çio:

(II.6)» í fclf • , *T - r2K(E»«c2)

onde:

E

•oc

numero de átomos por cm do absorvente.

número atômico do absorvente (meio mate -

r ia l ) .

freqüência da radiaçio.

secçio de choque deduzida por Bethe e

Heitler.<09>

energia da partícula beta

-» energia em repouso do elétron (0,51MeV).

Relacionando-se as energias perdidas pelos dois

processos referidos, em função da energia e do número atômi-

co do absorvente, obtemos a expressão:

(II.7)
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3. Alcance das partículas beta nun neio aaterial

Devido aos processos de absorção e conseqüente

perda de energia a que estio sujeitas as partículas beta ,

ao atravessaren un neio qualquer, o percurso ou alcance aixi

ao (Range) dessas partículas é função de suas energias.

0 alcance máximo de una partícula nun dado neio

aaterial é definido como o percurso en linha reta que essa

partícula percorre até perder toda a sua energia.

Para as partículas carregadas pesadas, o alcance

é ben definido.

Para as partículas beta, devido â nassa pequena,

o alcance máximo não é ben definido pois elas sofreu desvios

bruscos da trajetória original, devido ao espalhamento Cou -

loabiano. Nesse caso apenas podenos calcular o quanto (en

espessura) essas partículas conseguen atravessar num dado

aeio aaterial até perderen toda a energia.

0 alcance náxino das partículas beta, expresso

ea temos da densidade superficial, ou seja, nassa por unida

de de ãrea, praticamente independe do núnero atômico do na-

terial absorvente.

As partículas beta naturais, con suas distribui

ções de energias de zero até um valor nãxino sofren un espa-

lhamento ao atravessarea um dado neio aaterial*
* •

Coao elas passam através do absorvente perdendo

energia de modo diferente, pois possuem um espectro contínuo

de energia, foram realizadas experiências para verificar es-

se comportamento.

Verificou-se que a quantidade de partículas de



mma fonte natural, que incide num dado absorvente de numero

atômico baixo de uma certa espessura decresce expoaencial»

ite com o aumento da espessura, isto é";

dl I dx

• •

x — » espessura do material absorvente ea g/cm

I o—» intensidade de beta incidente

I — » intensidade de beta depois de atravessar

a espessura x

V — » coeficiente de absorçío de massa (c«2/g).

Experimentalmente é muito difícil die se obter

orna fonte pura de partículas beta, o que se obtett é uma fon-

te COM impurezas gama.

Quando traçamos a curva de absorção encontramos

na parte inicial da curva una porção que representa a absor-

ção beta nais a absorção gama da fonte e a absorção gama de

background; a parte linear no final da curva é devido somen-

te a presença de gama da fonte e do BG, pois esta é nuito

mais penetrante que a partícula beta.

PIG. (04) Curva de absorção de uma fonte com impurezas.
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Fasendo-se a extrapolaçio da parte linear da

curva ao eixo das espessuras (x) obteaos o alcance •ÍXÍMO

procurado.

Existe* varias relações eapíricas para o alcance

extrapolado no Alunínio, para energias entre 0,5 e 3,0 MeV.

E» 1938, Feather * ' sugeriu para a relaçio

ENERGIA - ALCANCE a seguinte equação:

R - A E o - B (II.9)

onde:

R — » alcance aáxiao ea ag/ca

E — • energia aãxiaa ea MeV.

Desde então auitos pesquisadores têa procurado

- deterainar os valores das constantes A e B por aeio de CUT

•as do alcance ea funçio da energia, coao aostraa as figuras

(OS) e (06).

I»

— P U Í T or U M B E ? , R.i2ss-ao94i»e»
f n«5joc#-ioe,

» •• ' LJLJ

ALCANCE (mg/cm2)

FIG.(OS) Curvas do alcance ea funçio da energia das parti
cuias beta. (ref.12)
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FIG.(06) Alcance e Energia de elétrons e partículas beta.
(ref.15)

Dentre os vários autores alguns dados obtidos es

tio na tabela (II).

Tabela (II) -Valores de A e B, da equação (II.9)

AUTOR

F e a t h e r * 1 1 J

Widdowson and C h a m p i o n ' 1 3 '

Bleuler and Zunti (14)

Glendenin and Coryell ( 1 5 )

Sargtnt(16>

Xatz and Penfold í l 2 )

A

S43

S36

571

542

526

527

B

160

165

161

133

94

112
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Na figura (06) a equação de Feather esta repre-

itada com a linha tracejada P, sendo considerada valida

«ara energias maiores que 0,7 MeV.

. A linha tracejada N expressa a relação alcan-

ce-energia para elétrons monoenergeticos, baseada nos dados

de Marshall and Ward(17).

A linha solida representa a relação alcance-ener

gia dos dados obtidos por Glendenin and Correi i " 0 ' de do-

so fontes emissoras beta (Manhattan Project) cobrindo uma

região de energia entre 0.154 MeV a 3.07 MeV.

Desses dados a relação energia-alcance foi deter

minada pelo método dos mínimos quadrados, para energias aci-

ma de 0.8 MeV. encontrando-se a equação:

R • 0,542 E - 0,133 (11.10)

4. 0 método do ajustamento de curvas para determinação de

atividade.

0 procedimento seguido para determinação da ati-

vidade da substância pai a partir do decaimento radioativo

de uma amostra da substância filha separada quantitativamen-

te da sua predecessora por procedimentos químicos, baseia-se

na simetria que exite entre essa curva de decaimento e a de

formação dessa substancia filha pela substância pai a partir

do tempo t • 0 (tempo de separação).

A vantagem de se proceder dessa forma decorre da

possibilidade de se obter a substância filha isenta de carre

gador, o que simplifica notavelmente os procedimentos para
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determinação de sua atividade absoluta, aumentando-se a pre-

cisão da aedida pela eliminação de usa série de correções de

difícil avaliação quando a fonte é muito espessa.

Esse seria o caso na medida da atividade filha

fornada pela substancia pai cuja vida media suponos muito

maior que a da substância filha.

Como a curva de decaimento da substância filha é

a simétrica da curva de formação da substância filha, a par-

tir da substância pai em relação ao eixo 50% da atividade

total podemos obter facilmente a curva de crescimento pela

rotação da primeira em torno desse eixo.

Dessa forma é possível determinar o melhor ajus-

te da curva experimental de decaimento com a curva teórica

calculada quando a meia vida ou a constante de desintegração

é conhecida.

Os trabalhos de ajustamento de curvas realizados

por Sillén ' ' demonstram que é possível por este procedi-

mento determinar-se três parâmetros simultaneamente obten-

do-se uma notável precisão mesmo quando as medidas são reali

sadas em período de tempo que se estendam a cerca de uma vi-

da média.

Para facilitar este trabalho de determinação tra

canos a curva teórica do decaimento num papel opaco e os pon

tos experimentais, usando a mesma escala, em uma curva feita

em papel transparente que é superposta de modo a obter o me-

lhor ajuste*

Dispondo-se de uma família de curvas teóricas

correspondentes a diversos valores de meia vida ou vida mé-

dia, esse método da superposição permite determinar com exce
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lente precisío a aeia vida do radionuclídeo be» coso o ins-

tante quíaico da separação (que é dado pela distância entre

as origens do sistema de coordenadas que representa» as

duas curvas na iiesna escala) e o valor da atividade saturada

que é dada pela assíntota teórica da curva paralela ao eixo

dos teapos).
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III. SISTEMA DE DETECÇÃO

1. IntToduçio.

Entende-se por detecçío nio somente a indicação

de presença da radiaçio nuclear, «as também as medidas des-

sas quantidades* da energia e propriedades correlatas.

Os diferentes tipos de detetores podem caracte-

rizar-se pela natureza das interações da radiação com o de-

tetor.

Entre os detetores que empregam câmara de gás,

cujo princípio básico de funcionamento é a ionização do gás,

podem ser citados:

- as câmaras de ionização

- os detetores proporcionais

- os detetores Geiger-Muller.

0 contador GM é o dispositivo mais utilizado

para a detecção e determinação da radiação beta.

0 que favorece a sua utilização são as suas ca -

rscterfsticas: alta sensibilidade, versatilidade para o uso

com diferentes tipos de radiação, ampla variabilidade de for

mas de janelas, sinal de saída de grande tamanho e custo ra-

zoável.
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2. O tubo Geiger-Müller

0 tubo GM usualmente consiste de un invólucro

cilíndrico de vidro, recoberto internamente por una fina ca

•ada de metal (usada como um dos eletrodos) e um fio central

coaxial e isolado da parede do cilindro.

0 fio central (eletrodo interno ou coletor) pos-

sui diâmetro variando entre 0,1 mm e 0,7 mm sendo geralmen

te de tungstênio.

0 coletor geralmente é um fio reto ligado a dois

isolantes em ambas as extremidades ou então é sustentado por

uma extremidade apenas,sendo que na extremidade livre possui

um glóbulo de vidro (para evitar o efeito do poder das pon-

tas).

As paredes internas do cilindro, recobertas com

uma película metálica,funcionam como catodo.

Os gases de preenchimento mais comuns são os gg

ses nobres ou então misturas de gases, ã baixa pressão (de

7 a 20 cm de Hg).

0 coletor está a um alto potencial positivo em

relação ao potencial do catodo.
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3* Processo de formação da descarga e a sua extinção nua

tubo GM (#).

ff.v.

FIG. (07) Circuito simplificado de um detetor Geiger-MÜUer.

A radiação nuclear incidindo no meio detetor pro

voca o aparecimento de pares de íons.

Os elétrons emitidos, nessa interação da radia-

ção nuclear com a matéria, denominados elétrons primários

são atraídos pelo anodo (fio coletor) e os íons positivos

também primários são atraídos pelo catodo (paredes do dete-

tor).

Como a mobilidade dos elétrons nesse meio é mui-

to maior que a dos íons positivos, eles são mais rapidamente

atraídos pelo anodo.

A intensidade do campo elétrico aumenta no senti

do do catodo para o anodo,o.u seja, nas proximidades do anodo

• intensidade do campo elétrico é muito maior que nas proxi-

midades do catodo.

Os elétrons primários ao se aproximarem dos pou-

cos livres caminhos médios do anodo, apresentam uma energia

cinétiea bastante elevada.

* Wilkinson, D» H. "Ionization chambers and
Counters" Cambridge University Press, London 1950.
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Os elétrons primários produzem ionizações libe -

rando novos elétrons, denominados elétrons secundários.

Esses, por sua vet, adquirirão energia cinética

suficiente para provocar novas ionizações e assim sucessi-

vamente, resultando um processo denominado AVALANCHE TOWN-

SEND.

A propagação de uma série de avalanches Town-

send denomina-se descarga.

Quando os elétrons são neutralizados no anodo,

produzem a emissão de fõtons de luz que variam desde o es-

pectro visível até o ultra-violeta.

Esses fótons podem incidir no catodo (ou no ano

do) e emitir elétrons por efeito fotoeletrico.

Esses novos elétrons serão atraídos pelo anodo e

nas vizinhanças do coletor produzem novas ionizações, forman

do assim uma descarga.

Os elétrons ao colidirem com o anodo podem, por

choque, arrancar elétrons que produzirão novas ionizações.

Os íons positivos ao se dirigirem para o catodo

podem se excitar por colisão com as moléculas e os átomos do

gás e na desexcitação emitir fótons de luz, que por efeito

fotoeletrico emitirão elétrons do catodo"(ou anodo) provocan

do novas ionizações.

Depois de uma série.de avalanches,ao redor do

anodo, existirá uma blindagem eletrostatica, devido a presen

ça de uma nuvem de íons positivos, que provoca uma queda

brusca no valor da intensidade do campo elétrico nas proximi

dadas do anodo.
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Essa blindage» positiva impedirá á formação de

novas avalanches, pois os fótons liberados pela coleção dos

elétrons no anodo, poderão liberar novos elétrons do catodo,

•as esses não adquirirão energia cinética suficiente para

produzir novas ionizações, pois a intensidade do campo ele

tricô esta baixa.

Quando os ions positivos que caminham para o ca-

todo se neutralizam, ocorre a liberação de luz que tem uma

pequena probabilidade de emitir elétrons por efeito fotoelé-

trico, mas caso isto aconteça, esses fotoelétrons não terão

energia cinética suficiente para provocar novas ionizações.

Esses fõtons de luz normalmente são absorvidos

pelos gases contidos, como impurezas no detetor e suas molé-

culas não serão ionizadas, mas sim dissociadas em moléculas

mais simples, possibilitando-se assim uma extinção da des-

carga.

6 o que ocorre num tubo GM auto-extintor (901

Argon • 101 álcool etílico).

Os gases empregados nos detetores têm pequena

afinidade para elétrons, evitando-se assim a formação de

fons negativos.

4. Eficiência Total de um tubo GM.

Quando efetuamos uma medida da taxa de contagem

de partículas emitidas por uma fonte radioativa emissora be-

ta, muitos fatores podem influir nesta medida.

Para tanto define-se a EFICIÊNCIA TOTAL como
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sendo a relação entre o ritmo da taxa de contagem líquida

observada e o verdadeiro ritmo de desintegração da fonte

(ritmo real).

A eficiência total, normalmente não ê constante,

porque as condições do meio ambiente, do aparelho e da geome

tria do sistema nunca são exatamente as mesmas.

Apesar de os fatores que aparecem na determina-

ção da eficiência total não serem simples e nem facilmente

separáveis experimentalmente, eles podem a princípio ser

tratados independentemente.

A eficiência total pode ser expressa em função

dos fatores, pela relação:

(III.1)

onde:

• e-.G.f .f».f«.f«.f

cpm—* contagem por minuto (observada)»

dpm —* desintegrações por minuto (real)»

e. —• eficiência intrínseca inerente ao tubo

GM para beta*

G — » fator de geometria.

f —* fator de correção devido ã absorção en-

tre a fonte e o interior do tubo GM.

f_ — » fator de dispersão devido ã montagem da

fonte (retroespalhamento).

f~ —* fator de correção devido â cobertura da

fonte.

f_ —• fator de auto-absorção e auto-espalhamnta

f —*• fator de correção de tempo morto.



4.1. Eficiência intrínseca inerente ao tubo CM para partí

cuias beta (*É)«

Idealmente, toda partícula beta que passa pela

janela de um tubo GM forma no mínimo um par de íons,inicia

uma avalanche Townsend, e registra uma contagem.

Na realidade, porem, existe uma probabilidade li

mitada de que um par de íons nio seja formado.

Esta probabilidade pode ser calculada e depende

da constante de ionizaçio primária específica do gás do con-

tador, da pressão do gás, da energia e da trajetória da par-

tícula através do volume do contador.

A eficiência intrínseca para partículas beta i

definida como a fração das partículas que, após entrarem no

volume sensível do tubo GM produzem descargas.

Em geral, a eficiência intrínseca de detecção de

partículas beta é próxima da unidade e nenhuma correçio é

necessária.

Entretanto, para as partículas beta que incidem

no tubo GM próximo das beiradas do tubo (paredes do tubo)

podemos ter uma pequena probabilidade de ionização, isto po-

de dificultar o registro da partícula.

Para eliminar esse efeito devemos usar aberturas

definidas em frente à janela do contador para colimação das

partículas.

Essa colimação pode introduzir efeitos de espa -

lhamento vindo das beiradas.

Portanto é mais aconselhável reduzir a geometria

de contagem, aumentando-se a distância da fonte ao tubo se

essa distância não apresentar problema de absorção.



4.2. Fator de geometria (G).

A radiação i emitida isotropicanente de una fon

te radioativa, e na ausência de fenômenos de absorção e espa

lhamento, a fração do ângulo solido 4* rad subentendido pe

Io volume sensível do contador até* a fonte, representará a

fração da radiação emitida que é contada.

Esta fração é oconhecida como a geometria ou geo

metria física e é determinada pela dimensão do sistema.

A geometria é geralmente determinada por meio de

contagens padrões de uma taxa de desintegração conhecida na

posição desejada.

A razão entre a taxa de contagem do padrão (cor-

rigida para efeitos de absorção e espalhamento, como para

atividade de B.G. e quaisquer perdas de resolução) e a taxa

de desintegração conhecida fornece a eficiência geométrica.

A eficiência geométrica observada é um pouco me-

nor que a calculada a partir das dimensões do sistema de con

tagem.

Isto ocorre devido a coleta de parte da carga in

cidente, pelo glóbulo de vidro no final do coletor, mas tam-

bém pode ser interpretado como se o volume sensível do con-

tador começasse a alguns milímetros apôs a janela.

Para evitar esse efeito deve-se usar um colima-

dor de bronze»

Fried * ' e outros, observaram aumentos signi-

ficativos na curvatura das curvas de absorção do Co e

RaE usando absorventes de pequena espessura e mostraram que

quando se faz correções apropriadas para a absorção na jane-
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la • percurso no ar, as geometries observadas e calculadas

concorda» plenamente.

A eficiência geométrica para fontes extensas foi

avaliada empiricamente e «ostra uma boa concordância com a

geometria calculada.

Embora seja conselhável usar padrões de mesma

energia que as fontes de interesse, erros na extrapolação

das curvas de absorção, para espessura zero (se* absorven-

tes), podem ocorrer devido as diferentes formas do espectro

beta de dois nuclídeos de mesma energia máxima.

Manov (20) , sugeriu para uma calibração pre-

cisa, o emprego de diversos padrões.

Para o cálculo do fator de geometria para uma

fonte pontual, vamos considerar, com base nos trabalhos de

Gleason (21) e outros, as figuras (08-a) e (08-b).

V///////7777S

tr

FIG.(08-a) Montagem típica para
tubo GM de janela.
(ref.22)

FIG.(08-b) Montagem
usando o
próprio tu
DO como cõ
limador.
(ref.22)
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A fig.(OS-b) c I M simplificação dá fig.(08-a)on

de se considera o próprio tubo como colinador.

Seja uma fonte pontual situada sobre o eixo do

tubo.

0 limite do volume sensível é tomado como a in-

tersecçâo de um plano com um esfera de raio R.

0 fator de geometria, G, é a razão entre a área

deste segmento da esfera e a área total da esfera, ou seja:

(III.2)« - 1 - - . |2wR2senede - -(1 - coso)

Da figura, temos:

cos o •

(III.3)

Esta equação não é aplicada para fontes exten -

sas, ou então quando a fonte pontual estiver fora do eixo do

sistema.

Zumwalt " 3 \ estudou o caso onde a janela do

tubo determina o fator de geometria e mostrou que o volume

sensível do tubo deve ser considerado como situado um pouco

atrás da janela, devido i tendência da carga ser coletada na

janela e por causa da distância limitada que as partículas

devem percorrer para iniciar a descarga.

Esta correção pode ser feita tomando-se uma cer-

ta distância entre a fonte e o contador (cerca de 4 mm).
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Blachman . propôs usa fórmula para a deter

«inação do fator de geometria, para uaa fonte circular.

Consideremos uaa fonte de raio ç, colocada dian

te da janela de ua contador coao indica a figura (09).

J^ ~

FIG.(09)

£.
I'

Sejaa:

a—>distância entre a jane-

la e a fonte.

b—>raio da janela,

c—>raio da fonte.

Geometria para
uaa fonte cir-
cular, (ref. 24-c)

A geometria pode ser escrita coao uma série em

- 1 -
3

8

35
- Y

- Y'

8 (1+3)7/Z 64 (1*P)9/Z

35

128

315 p2

256 (i+e;

1155

1024 (1*B)13/Z
(III.4)

onde:

b

7
c2

7
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Esta série converge se Y for muito pequeno. O

valor de 6 é constante para una dada montagem.

Toaando-se usa fonte pontual (c * 0) obtem-se

geometria; com erros da ordem de 10%. A equaçio da geome-

tria para uma fonte pontual fica:

*lj r * c2?b2)
Verifique que a expressão acima concorda com a

deduzida por Gleason e outros.

4.3. Fator de absorção entre a fonte e a janela (f
M)-

Una vez que as partículas beta são facilmente es

palhadas ao passarem através de matéria, um material absorve

dor colocado entre a fonte e o detetor poderá reduzir a in-

tensidade da radiação que chega ao contador, através de

absorção real ou espalhamento das partículas do seu trajeto

normal em direção ao detetor.

Este espalhameitto poderá ser para fora ou para

dentro do detetor.

Estes efeitos dependem criticamente das posições

relativas da fonte, absorvente e detetor.

Se o material de absorção estiver proximo ã jane

Ia do contador, os efeitos de absorção real são considerá-

veis, enquanto que os de espalhamento são mínimos.

A redução fracional na taxa de contagem devido ã

janela e ao ar, fw, depende da energia da radiação e da es-

pessura da janela e do percurso no ar.



O fator f é determinado por meio de uma curva

de absorção pela extrapolação para um valor negativo do

absorvente colocado correspondente a espessura media do ar

e janela (isto é\ absorvente total zero) . como indica a fi-

gura (10).

Para a determinação de tal curva, as folhas

absorventes devem sempre ser colocadas próximas a janela do

contador.

Uma vez que o coeficiente de absorção do ar e

dos materiais da janela do contador e igual ao dos absorven-

tes de alumínio convenientemente preparados, utilizam-se fo

lhas de alumínio como absorventes.

A natureza complexa do espectro beta ê os fenôme

nos de absorção e espalhamento. dão em muitos casos, curvas

de absorção que são exponenciais nas partes iniciais.

I I I I I I I I I

FIG.(10) Extrapolação da parte inicial de uma curva típi-
ca de absorção, (ref»25)

Zumwalt *23), verificou, entretanto, que o cará

ter exponencial da absorção beta não é generalizado e as
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curvas de absorçio de «mitos nuclídeos mostran curvaturas

iniciais.

Na determinação do fator ftf, graficamente, é"

aconselhável obter um número suficiente de pontos numa curva

de absorção, próximo ao absorvente zero, para aumentar a

precisão da extrapolação.

0 espalhamento no ar, neste caso é desprezível.

Uma outra forma de determinação do fator de ab •-

sorção da janela e do ar, para evitar possíveis erros de ex-

trapolação ê feita considerando-se o caráter exponencial da

absorção de partículas beta.

0 fator e dado pela equação:

cpm medido m '
w cpm real

onde:

(III.5)

u — » coeficiente de absorção de massa

dftr —• espessura do ar entre a fonte e o dete -

tor em mg/ cm

2
d. —» espessura da janela em mg/cm .

Como a absorção é praticamente exponencial, na

maioria dos casos, S conveniente usar papel semi-log para a

apresentação gráfica.

4*4. Fator de retroespalhamento (fR)•

Dos muitos estudos experimentais, de retroespa-

lhamento de elétrons verifica-se que o efeito depende da



natureza e espessura do Material espalhador, da energia do

•létron e da geometria da fonte.

A taxa de contagem de uma amostra aumenta, pelas

contribuições da radiaçío incidente dirigida no sentido opôs

to ao contador e espalhada de volta pelo material sobre o

qual a fonte está montada.

Esta contribuição aumenta com a espessura do

apoio até um valor de saturação que ocorre para uma espessu-

ra equivalente a aproximadamente 15 a 251 do alcance das

partículas beta no material.

I K>

u
I *

ft»

0

Y

n

i
—

-

n «r

FIG.(11) Curva de crescimento do retroespalhamento.
(ref.25)

A fração do alcance -para o qual a saturação do

retroespalhamento ocorre, diminui com o aumento da energia

das partículas beta e em menor escala com o aumento do núme-

ro atômico do espalhador.

0 aumento percentual na taxa de contagem, na sa-

turação aumenta com o número atômico do espalhador.



FIG.(12) Curva de saturação do retroespalhamento em fun-
ção do número atômico do material espalhador.
(ref.25)

- Curva solida - fonte diretamente sobre o espa
lhador.

— Curva pontilhada - fonte sobre um filme fino
separando-a do espalhador.

A maior parte dos dados sobre retroespalhamento

foram obtidos com fontes sobre filmes finos e materiais espa

lhadores colocados muito próximo ou em contato com o filme.

Aumentos significativos no efeito de retroespa-

lhamento são obtidos com as fontes colocadas diretamente so-

bre os materiais, possivelmente.devido a imperfeições super-

ficiais.

0 decréscimo da energia como resultado de coli -

soes inelãsticas no processo de retroespalhamento, é função

do número atômico do espalhador, sendo maior o decréscimo pa

ra materiais de baixo número atômico.



Os dados experimentais relativos à distribuição

angular da radiação retroespalha'* • mostram-na como aniso-

trõpica.

A anisotropia angular é função do número atômico

do retro espalhador e Seliger * ' mostrou que a distri-

buição pode ser interpretada com base na difusão e efeito de

espalhamento lateral, o primeiro aumenta com o número atômi-

co enquanto que o último é* relativamente constante.

Pelo que foi visto, o fator de retroespalhamen-

to é o único fator que produz o aumento das contagens, pois

existem partículas beta que se dirigiam em sentido oposto

•o tubo contador, sendo retroespalhadas e voltando com sen-

tido ao tubo GM, aumentando as contagens.

Este fator pode ser calculado através da relação

entre a contagem efetuada com retro espalhamento e a conta-

gem sem retroespalhamento.

f • CT>w cow retroespalhamento
B cpra sem retroespalhamento

0 fator de retroespalhamento varia entre 2, e £'•

1 < f. < 2

pois ele serã no mínimo 1,, quando não houver retroespalha-

mento e no máximo £, quando considerarmos que todas as par-

tículas beta que inicialmente se dirigiam em sentido oposto

ao contador são retroespalhadas.

0 fator de retroespalhamento varia com o número

atômico do espalhador, segundo o diagrama da figura (13).
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FIG.(13) Fator de retroespalhamento em função do
atônico do espalhador. (ref.25)

numero

4*5. Fator para o efeito de cobertura da amostra (f/0*

Na maioria das vezes, as amostras são cobertas

con filmes plásticos protetores muito finos.

Como eles estão próximos da amostra, os efeitos

de espalhamento são importantes e a taxa de contagem é* geral

•ente aumentada um pouco além da que seria observada se ti-

vesse somente absorção.

Este efeito de espalhamento foi observado e ex-

plicado qualitativamente por Kovarik ^27^.

0 efeito é função da espessura e do número atô-

nico do filme absorvente, da energia da radiação beta e da

distância entre a amostra e o detetor.

Usando uma cobertura de politileno (3 mg/cm )

ele constatou que o fator de espalhamento da cobertura era

desprezível para distâncias fonte-detetor de:

5,3 mm; 21,3 37,3 mm; 53,3 mm.

Kovarik ^ ' , definiu o fator como sendo a razão

45 contagem com a cobertura sobre a amostra e a contagem com



a cobertura perto da janela do contador (onde ela age somen-

te como absorvente).

0 fator diminui com o aumento da energia das par

tfcuias beta.

Para partículas beta de 0,2 MeV ele obteve um

fator igual a 1,11 enquanto que para partículas de 2,2 MeV

o fator encontrado foi de 1,01.

Em geral, o efeito aumenta até* um valor máximo,

com o aumento da espessura do absorvente e então decresce no

vãmente.

0 valor máximo muda para absorventes espessos

quando a energia das partículas beta aumenta e o número atô-

mico do absorvente diminui.

0 valor máximo de espalhamento da cobertura au-

menta um pouco com a diminuição da geometria.

Correções para o efeito de cobertura da amostra

podem ser feitas considerando-se a cobertura como um absor-

vente acrescentado e extrapolando-se a curva de absorção, co

mo no caso da correção do ar e janela do contador.

Para pequenas geometrias os efeitos de espalha-

mento também devem ser considerados.

Estes agem para compensar a perda por absorção

na cobertura, e, em muitos casos, os dois efeitos quase se

cancelam, dando um valor para fg próximo da unidade.

4.6. Fator de auto-*absorção e auto-espalhamento (fg).

Nem sempre e possível preparar amostras de peso

desprezível.



Em muitas experiências slo utilizadas amostras

de baixa atividade específica, que torna necessário contar

amostras de peso apreciável.

Em tais amostras o espalhanento e absorção da

radiação realizam-se dentro do próprio material da fonte.

Os efeitos dependem da espessura da amostra, do

número atômico efetivo do material da fonte, da energia da

radiação e da geometria.

De um modo geral os efeitos de auto-absorção e

auto-espalhamento não são generalizados para quaisquer monta

gens, restringindo-se as condições experimentais estudadas.

Para amostras espessas a auto-absorção é repre -

sentada por uma equação exponencial levando-se em conta a

não existência de espalhamento.

A atividade A , observada para uma amostra es-

pessa, x (mg/cm ) , é* dada por:

(III.6)

onde:

v

X

atividade que seria observada de uma fon-

te sem peso (fonte fina)

coeficiente de absorção de massa (cm /mg)

espessura da fonte em mg/cm .

0 fator de auto-absorção t dado pela relação en-

tre a atividade observada, A , da fonte espessa, e a ativi

dade que seria observada, A , considerando-se a fonte com

peso desprezível»
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Para geometrias menores que 2* rad, a distribui

çio angular da radiaçio espalhada origina o efeito de espa -

lhamento, tal como se obtém quando um absorvente é* colocado

sobre a fonte.

Com o aumento da espessura da fonte uniformemen-

te radioativa (aumento do peso da amostra), a atividade espe

cífica (contagem por minuto por miligrama) aumenta inicial -

mente devido ao auto-espalhamento, atinge um valor máximo

(de 51 a lOt do alcance da radiação beta) e decresce segundo

a equação de auto-absorção..

10
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FIG.(14) Curva dos efeitos de auto-absorção e auto-espa -
lhamento em função do peso da amostra, (ref.25)

£ importante destacar que se não tivermos um nú-

mero suficiente de dados para espessuras pequenas, ou se a

equação de auto-absorção for aplicada para dados além do va-

lor máximo, a taxa de contagem extrapolada para um peso zero

pode apresentar erros.

Baker e Katz (28) mostraram que a curva da fi

gura (14) pode ser descrita como resultante das curvas de

auto-absorção e auto-espalhamento.



A curva de auto-espalhamento é de te minada por

•edidas da distribuição angular da radiação de fontes espes-

sas (que está relacionada entre a atividade medida numa dire

çio normal ao plano da amostra e a atividade media medida sob

todos os ângulos).

4.7. Fator de tempo morto (fT)

Ocorrendo uma descarga num tubo GM haverá a

formação de pares de ions e passará a existir uma nuvem de

carga espacial positiva, ao redor do anodo que provoca uma

diminuição na intensidade do campo elétrico existente.

Enquanto existir essa carga espacial a intensida

de do campo elétrico não é suficiente para provocar novas

descargas.

Desse modo, partículas que penetram no volume

sensível do tubo GM, durante esse intervalo de tempo, não

produzirão impulsos, isto é, não serão contadas.

Esse intervalo é conhecido como tempo morto do

tubo GM ( T ) .

0 gráfico dado pela figura (15) mostra a varia -

çío da tensão no coletor (anodo) em função do tempo.
V()

FIG.(15) Tensão no coletor (V) em função do tempo (t).
(ref.22)



Como pode ser visto a ddp cai bruscamente e a

seguir volta ao normal, mas lentamente.

Os íons positivos demoram um certo tempo para se

recombinarem ou serem coletados pelo catodo.

A esse intervalo de tempo necessário para que a

intensidade do campo elétrico nas vizinhanças do anodo volte

ao valor que possuia antes da descarga, dá-se o nome de tem-

po de recuperação (t R).

t o tempo necessário para a completa recuperação

da amplitude dos impulsos, ou seja, para que eles tenham am-

plitude suficiente para atravessar o nível do discriminador

(esse tempo é uma característica do circuito eletrônico).

Durante o tempo morto não há formação de descar

gas, mas durante o tempo de recuperação elas existem, provo-

cando impulsos pequenos que aumentam gradativãmente até atin

gir um valor máximo e conseguir atravessar o nível do discri

minador e, então, a nuvem de íons positivos já não mais exis

tira.

Os impulsos aumentam â medida que a nuvem cami -

nha para o catodo.

Costuma-se definir o tempo de resolução (TR) ,

tempo em que não há registro de contagens levando-se em con-

ta todo o sistema eletrônico além do tubo GM, de um siste-

ma como sendo a soma do tempo morto com o tempo de recupe-

ração.

TB - T • tB (III.S)



Para sistemas que usam amplificadorês sensíveis,

o tempo de resoluçio do sistema é* aproximadamente igual ao

tempo morto do tubo GM, enquanto que para amplificadorês

menos sensíveis o tempo de resoluçio permanece entre o tempo

morto e o tempo morto mais o tempo de recuperação.

Geralmente, o tempo morto é muito maior que o

tempo de recuperaçio.

0 tempo morto de um tubo GM varia entre 100 us

e 200 ps.

Pelo que foi visto, existe um intervalo de tempo

durante o qual as partículas que penetram no volume sensível

do tubo GM nio sio contadas.

Isto faz com que a taxa de contagem medida (n)

seja menor que a taxa de contagem real (N), o que acarreta

a existência de um fator de tempo morto (fT), menor que a

unidade que influirá na eficiência de detecção.

Esse fator é calculado pela razão entre as duas

taxas de contagens.

f, • S < »

A determinação do tempo morto pode ser feita por

um processo de comparação entre as taxas de contagens quando

duas ou mais fontes são contadas simultaneamente e a soma

das taxas das contagens produzidas por cada fonte indivi -

dualmente.

A vaTiação da taxa de contagem em função do tem-

po morto do tubo GM pode ser expressa pela relação:

n • Ne- N T cni.9)



onde:
n —• taxa de contagem medida

N — » taxa de contagem real (número de partícu-

las que a fonte emite por unidade de tempo

e que penetram no volume sensível do de-

tetor) .

Portanto se T • 0, teremos n • N.

Podemos escrever as seguintes relações:

m _ _—NT

H
n

NT

.MT
Expandindo-se e por serie de Taylor e consi-

rando-se que T « 1 , teremos:

de onde vem:

N • 1 • NT

N - n
""nil • T

N -
1 -

O fator de tempo morto serã dado pela relação:

(III.10)fT " 1 • NT



IV. PARTE EXPERIMENTAL

1* Equipamento utilizado*

Na realização das experiências deste trabalho fo

ran utilizados os seguintes equipamentos:

1*1.) Balanças.

a) E.Mettler, tipo H6. n* 211421

capacidade 160 f

precisio 0,0001 g

Laboratório de Microscopia Eletrônica do Ins

tituto de Física da U.S.P.

b) Record, n' 14561

capacidade lOOg

precisão 0,002 g

C.C.M.F.T. - P.Ü.C.-SP

1.2.) Sistema eletrônico.

Contador Educational Modelo 8770, N.C.C.

1.3.) Detetor de radiação.

Detetor Geiger-Muller modelo 404, N.C.C.

- espessura da janela: 3,0 mg/cm

- diâmetro da janela: 27,0 mm

- tensão de operação: 810 V.



2* Separação de radio*lementos.

2*1.) Introdução.

Na preparação de radioelementos quase sempre é

desejável obter a substância radioativamente pura, isto é,

livre de alguma outra espécie nuclear.

Devido â pequena concentração do radioelemento

presente, métodos especiais tea sido utilizados para sepa-

rações .

0 urânio pode ser obtido na fona de:

a) nitrato de uranila Fuo2 (NO3)2 6H2o1

b) oxido de urânio (U.O.)

Estas substâncias são encontradas em pequenas

quantidades através de fornecedores químicos e sob condições

específicas.

Para amostras de peso desprezível de IJX2, o ni-

trato de uranila deve ser dissolvido em éter etílico, dessa

forma o urânio UX contendo UX.+UX- é separado do urânio UI.

0 urânio UX precipita-se na forma de uma gota.

Extraindo-se o éter etílico (que contém o urânio

UI) obtemos a gota de urânio UX que posta a evaporar fornece

a amostra desejada.

Neste caso a atividade do UX2 decairá com a meia

vida do U X r que é de 24,1 dias.

Para evitar a interferência do UX. na curva de

absorção do UX2 basta usar um absorvente de cerca de 20mg/cnr,

qua é suficiente para absorver as partículas beta fracas emi

tidas pelo UXj.



As partículas beta do UXj possuem uma energia

maxima de 0,20 MeV enquanto que as do UX, possuem energia

máxima de 2*32 MeV.

2.2. Preparação da fonte* '.

Para o nosso trabalho todas as fontesv ' foram

preparadas da seguinte forma:

a) soluto: (1000 ± 2) mg de nitrato de uranila

hexahidratado.

b) solvente: éter etflico.

0 soluto (1000 1 2 mg de nitrato de uranila hexa

hidratado) foi dissolvido em 10 ml de água destilada e agi

tado lentamente para a obtenção de una solução homogênea.

A obtenção de una fonte de baixa atividade foi

conseguida tomando-se una alíquota da solução homogênea an-

terior, para a separação do UX.

Nas experiências realizadas tomamos 2 ml da so-

lução homogênea, num. balão de vidro.

A seguir acrescentamos 50 ml de éter etílico e

agitamos a nistura cuidadosamente durante cerca de 30 minutos.

Pode-se verificar que o nitrato de uranila dis-

solve-se por completo no éter etflico, ficando no fundo do

balão uma gota amarelada.

A seguir o éter etílico foi vertido para um bé-

quer, deixando-se a gota no fundo do balão e, repetindo-se a

operação anterior (acrescentar 50 ml de éter etflico) por

cinco vezes até que a gota tornou-se praticamente incolor.

Retirando-se o éter etflico, parte da gota foi

* Seguiu-se a técnica descrita na referência
(29 - página 118).

•• Exceto as fontes utilizadas para a determina-
çio da eficiência de separação do UX.



colocada, usando-se uma pipeta nun disco de papel de filtro

de 6 MI de diâmetro apoiado sobre uma folha de papel Zapp

que se encontrava presa numa placa de alumínio com um furo

central.

Para a evaporação da amostra usou-se uma lâmpada

infra-vermelho.(infra-red TS-130 V - 250 w) colocada sobre a

fonte, a uma distância de 30 cm.

A evaporação durou cerca de quatro horas.

Após a evaporação a fonte foi recoberta com uma

folha de papel Zapp e montada no suporte da fonte, para as

medidas.

2.3.) Medida da eficiência, do processo de separação da fonte

UX utilizada.

Para verificar a eficiência da separação do UX

do UI pelo processo de dissolução do nitrato de uranila hg

xahidratado em éter etflico realizou-se a seguinte experiên-

cia:

"Uma solução de nitrato de uranila em água desti

lada foi tomada, constando de 200 mg de nitrato de uranila

dissolvido em 5 ml de água destilada.

Desta solução foram tomadas duas alíquotas para

as medidas de atividade. Cada alíquota constava de 0,5 ml

da solução.

As duas alíquotas foram utilizadas para a separa

çio do UX com éter etílico e foram medidas as atividades

das fontes preparadas e do Éter utilizado na separação (ati

vidade residual).

Os dados obtidos encontram-se nas tabelas seguin

tes, onde:



do-se :

°2

°BG

contagen em 3 Minutos incluindo o B.G.

erro das contagens - cp3mg.

contagen por minuto incluindo o B.G.

erro das contagens - cpmp

erro do B.G. • 2,9 cpm

contagem por minuto excluído o B.G.

erro total • /i\ • x|G

0 B.G. foi medido durante 3 minutos encontran-

BG • 25,0 ± 2,9 cpm

1? Alíquota

Tabela(III)

CpSBj

277

276

277

ffl

16,6

16,6

16,6

- Atividade

cpmB

92,3

92,0

92,3

°2

9.6

9.6

9.6

da solução
cpmL

67.3

67,0

67,3

a

10,0

10,0

10,0

Tabela(IV-a) - Atividade da fonte separada

cp3mB

273

27S

276

a

16

16

16

1

.5

.6

.6

cpmg

91

91

92

.0

.6

.0

a

9

9

9

2

.5

.6

.6

cpmL

66

66

67

,0

.6

.0

a

9

10

10

.9

.0

,0



Tabela(IV-b) - Atividade do éter utilizado na

separaçio (atividade residual)

CPS-B

78

76

79

0

8

8

8

1

.8

.7

.9

Cp

26

25

26

»B

.0

.3

.3

a

5

5

5

2

.1

.0

.1

cp

1

0

1

"L

.0

.3

.3

0

5

5

S

.9

.8

.9

2? Alíquota

Tabela (V) - Atividade da solução

CP3BJ

346

337

341

18

18

18

°1
.6

.3

.5

cp

115

112

113

»B

.3

,3

.6

0

10

10

10

2

.7

.6

.6

90

87

88

.3

.3

.6

0

11

11

11

.1

.0

.0

Tabela(VI-a) - Atividade da fonte separada

CP3BB

339

340

342

0

18

18

18

1

.4

.4

,5

Cp

113

113

114

«B

.0

.3

.0

0

10

10

10

2

.6

,6

.7

cpmL

88

88

89

,0

,3

,0

a

11

11

11

.0

.0

.1

Tabela(VI-b) - Atividade do éter utilizado na

separaçio (atividade residual)

CP3»B

76

79

81

0

8

8

9

1

.7

.9

.0

cp

25

26

27

"B

.3

.3

.0

0

5

5

5

2

.0

,1

.2

cp

0

1

2

"L

.3

.3

.0

0

5

5

6

,8

,9

.0



2.4») Cálculo da porcentagem de UX residual.

Para verificar a eficiência da separação calcula

MOS a porcentagem de UX residual, isto é, a porcentagem de

UX que permaneceu no éter etílico em relação a atividade da

solução.

1? Alíquota

1? medida: et - -LJLlOO - 1,51
67,3

2? medida: et » -SJI .XQO - 0,4t
67,0

3? medida: et - - L i . 100 - l , 9 t
67,3

2? Alíquota

1? medida: et - JL2.100 - 0,31
90,3

2? medida: et - Jbi . iOO . i , 5 l
87,3

3? medida: et - JU2.100 - 2,3t
88,6

Com base nestes resultados podemos considerar

como muito eficiente o método de separação do UX pela dis-

solução do nitrato de uranila em éter etflico.



3. Sistema de detecção utilizado.

3.1.) Componentes.

0 sistema eletrônico utilizado foi o Contador

Educational Modelo 8770 da Nuclear Chicago Corporation, no

qual foi acoplado o detetor Geiger Modelo 404 - N.C.C.

Tal sistema eletrônico consiste de um circuito

de entrada pré-amplificador, um discriminador de nível (trig

ger pair) e cinco décadas contadoras, como indica o diagrama

de bloco da figura (16).

Uma fonte de alta tensão é incluída no aparelho

com o objetivo de fornecer a tensão de operação requerida pe

Io detetor associado.

3.2.) Esfecificaçoes.

a) sensibilidade de entrada: 0,25 V através de

um capacitor de 20 pF, o que corresponde a

uma carga sensível de 50 pC.

b) tempo de resolução: 10 ys.

c) capacidade do contador: 99.999 contagens.

d) mecanismo de contagem: contador binário

1 - 2 - 4 - 8 .

e) fonte de alta tensão: variação contínua en-

tre +400 V e +1500 V fornece 50 pA máximo

a cada nível de voltagem; regulagem ± 0.25JJ

para uma variação de 5 V da rede, entre 105 V

0 125 V.

f) fonte necessária: 115 VilOg; 50-60 Hz; 18 w.
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FIG.(16) Diagrama de blocos do modelo 8770
Nuclear Chicago Corporation (N.C.C.)»

3.3.) Arranjo experimental utilizado:

Durante as medidas experimentais realizadas foi

utilizado o arranjo como indica a figura (17).

FIG*(17) Arranjo experimental utilizado nas medidas.
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(I) Sistema eletrônico modelo 8770.

(II) Cabo de ligação do detetor GM ao sistema ele-

trônico.

(III) Detetor Geiger-MÜller modelo 404 - N.C.C..

(IV) Suporte cilíndrico de PVC para o detetor.

(V) Suporte da fonte radioativa.

(VI) Caixa de chumbo usada como blindagem para dimi-

muir o B.G..

3*4.) Determinação do patamar do detetor Geiger-MÜller mo

delo 404 - N.C.C:

Como é sabido, quando se submete um contador Gei

ger-MÜller a uma fonte de intensidade constante e se procura

determinar a variação do número de impulsos registrados por

unidade de tempo em função da diferença de potencial aplica-

da entre o anodo e o catodo do contador, verifica-se que pa-

ra uma dada região de variação da tensão aplicada, o número

de impulsos registrados e independente da tensão.

Essa região de funcionamento, a qual dâ-se o no-

ne de patamar,é em geral de cerca de 100 V em um bom conta

dor.

Utilizando-se do arranjo descrito na figura (17)

e de uma fonte radioativa de Césio-137, a determinação do pa

tamar foi feita do seguinte modo:

a) elevou-se a tensão aplicada ao contador ate

obter-se, do Sealer os primeiros impulsos,ou

seja, aplicou-se ao contador uma tensão mfni

na para que o aparelho registrador iniciasse

o registro de impulsos.



I» A .

b) gradativãmente elevou-se a tensão aplicada

ao contador de 20 em 20 volts*

c) a cada uma das tensões, correspondeu um de-

terminado numero de impulsos por unidade de

tempo que aparece indicado na tabela (VII).

d) os pontos obtidos foram representados num

sistema de eixos coordenados, dando a curva

da figura (18).

e) a partir da curva da figura (18), foram de-

terminados o comprimento do patamar,a tensão

de operação do detetor e a inclinação do pa-

tamar.

e.l.) comprimento do patamar:

Vf " Vi * 860 " 76°
Vf " Vi ' 10° V

e.2.) tensão de operação:

Vop - 810 V

e.3.) inclinação do patamar para 100 volts:

inclinação - (1,63 ± 0,05)2



Tabela(VI I) -

onde:

Variação do numero de impulsos

por unidade de tempo com a tensão

tensão (V)

720

740

760

780

800

820

840

860

880

900

cP3mB

1297

1462

1528

15S1

1547

1555

1552

1553

1625

1989

cpi^

406,3

461,3

483,3

491,0

489,6

492,6

491,3

491.6

515,6

637,0

o

12.3

13.0

13.3

13.4

13.4

13.4

13.4

13,4

13,7

15.2

B.G. • 26,0± 2,8 cpm

cp3mB — • contagem em 3 minutos incluindo-se o

B.G.

cpmL — » contagem por minuto excluído o B.G.

a — » erro nas medidas • —
t
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FIG.(18) Patamar do tubo GM modelo 404-N.C.C.



3.5.) Tempo morto do detetor Geiger-Huller nodeIo 404-N.C.C.

Utilizando-se de várias fontes radioativas de

Fósforo^32 (IB; 3A; 3B; 3C) foram realizadas as contagens

por minuto, prineiro para cada uma das fontes isoladamente e

depois fazendo-se as combinações entre elas.

No suporte das fontes foram marcadas as posições

para cada fonte a fim de usar a mesma geometria em todas as

medidas.

Os dados obtidos estio na tabela (VIII).

Tabela(VIII) - Inflência do tempo morto nas con

tagens

fonte
radioativa

IB

3A

3B

3C

1B+3A

1B+3B

3A+3B

1B+3C

1B+3A+3B

3A+3C

3B+3C

1B+3A+3C

1B+3B+3C

3A+3B+3C

1B+3A+3B+3C

cp3mB

1098

2418

2847

4410

3423

3849

5169

5490

6192

6720

6993

7563

8133

9495

10305

cpmL

340

780

923

1444

1115

1257

1697

1804

2038

2214

2335

2519

2685

3139

3409

340

780

923

1444

1120

1263

1703

1884

2044

2224

2367

2565

2708

3148

3489

o

11.4

16,6

18,0

22,3

19.7

20,9

24,1

24,9

26.4

27.5

28.0

29,1

30,2

32,6

34,0



onde:
I B.G. « 26.0 ± 2 . 8 cpm I

—» contagem em minutos incluindo o B.G.

cpm, — ¥ contagem por minuto excluindo o B.G.

cpm . — » contagem por minuto esperada,

o —• erro nas contagens - ^

Representando-se os pontos da tabela (VIII) num

diagrama cartesiano, obteve-se o gráfico da figura (19).

Como pode ser visto pelo gráfico o fator de tem-
cpm,

po morto ( f • -• • •p ) ê igual a unidade para os valo-

res das contagens efetuadas, uma vez que o gráfico é* linear.

Portanto, o tempo morto do detetor não influi

nas contagens, isto porque quando se tem baixa taxa de conta

gem são poucas as partículas que chegam ao detetor e pouquís

simas são contadas durante o tempo morto; a pequena variação

obtida é devido a flutuação estatística.



FIG.(19) Tempo morto do tubo GM modelo 404-N.C.C.



3.6.) Determinação do fator de geometria (G) ,

0 fator de geometria foi calculado levando-se em

conta a posição relativa fonte-detetor como indica a figura

(20).

I

$ —

FIG.(20) Arranjo utilizado para determinação
do fator de geometria.

onde:
D —^ detetor Geiger-Müller..

e » 3 mm -espessura do colimador.

a " 37 mm -distancia fonte-detetor.

b - 13,5 mm - raio da janela do detetor.

c • 3 mm -raio da fonte.

P — » fonte de urânio UX.

P —¥ chapa de alumínio com furo no centro.



Z —• filme de papel Zapp.

S —• suporte da fonte.

Esta montagem com *- > 2 nos garante uma ótima

eficiência de contagem, sendo possível a contagem de mais

de 95% dos pontos que constituem a amostra.' '

O colimador de latão foi chanfrado com um ângulo

calculado em função da distância fonte-detetor, para evitar

perda de partículas por absorção no mesmo.

0 fator de geometria foi calculado consideran-

do-se as dimensões da fonte, pela formula de Blachman ' "-

pendice C)

J-i-

1*B) 1 / 5

B

3 BY

8 (1+6)

. 35 B2

onde:

35 B 31S
128 (1*B) 9 / Z 256 (1+B) 1 1 / Z

1155 B'
1024 (1* ) 1 3 / Z

b2

7

c2

7

37'

,2

0,133

0,00657
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_ 3 0.133.0.00657

2 (l+0,133)1/2 8 (l+0,133)5/2

O,OO6572UI V " •
1 8 (l+0,133)//z

64

315

| . 0,00657
3Qi

0.133 1155 0,133

256 (l*0,133)11/Z 1024 (l*0,133)13/ZJ

L-0,939-0,00192+0,0000021-0,0000000053

G - 2,95.10-2

Para verificar se a espessura do colimador era a

necessária para que somente as partículas que atravessaram o

seu orifício fossem registradas pelo detetor, calculamos a

espessura em mg/cm para compararmos com o alcance máximo

das partículas beta emitidas pela fonte UX usada.

O material usado no colimador foi o latão cuja

densidade volumetrica é:

8,3 g/cm*

2 -A espessura em * mg/cm S dada por:

e (mg/cm2) - 0,3.8,3.IO3

e • 2490 mg/cm'



70.

Como esta espessura é" muito maior que o alcance

máximo das partículas beta emitidas pelo UX (R - 1080 ± 50

mg/cm ) podemos garantir que somente as partículas que inci-

dem passando pelo orifício é* que são contadas.



Ik,

3.7.) Absorção de partículas beta.

Para a determinação da curva de absorção das par

tíuclas beta da fonte de UX, montamos a fonte no suporte de

modo a ficar na direção axial do detetor Geiger-MÜller, as

contagens foram efetuadas variando-se a espessura dos absor-

ventes de alumínio colocados entre a fonte e o detetor.

Os absorventes utilizados foram:

A • • 18,9 mg/cm

B * 31,5 mg/cm

C - 164 mg/cm2

D « 407 mg/cm

A radiação de fundo medida poucos minutos antes

da experiência foi:

BG » 25,0 ± 2,7 cpm

Os dados obtidos estão na tabela (IX).
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Tabela (IX) - Absorção de partículas beta do

UX2 pelo alumínio.

espessura
(mg/cm*)

0

37,8

69.3

100,8

195,5

227,0

258,5

328,0

365,5

407,0

571,0

814,0

899,0

962,0

1142,0

cpSmg

2243

2048

1882

1680

1042

805

640

405

290

215

118

89

82

80

75

cpm

747,6

682,6

627,3

560,0

347,3

268,3

213,3

135,0

96,6

71,6

39,3

29,6

27,6

26,6

25,0

a

16,1

15,4

14,8

14,0

11,2

9.9

8.9

7,3

6,4

5.7

4.6

4.3

4,2

4.2

4,1

onde:

cp3m» — • contagem em 3 minutos incluindo o B.G.

cpm — • contagem por minuto excluído o B.G.

o — • erro nas medidas » ÚL

Com os dados da tabela (IX) representamos o grg

fico cpm versus espessura do absorvente de alumínioOng/cnO,

figura (21), de onde calculamos:

a) aKance máximo



b) Usando-se a curva de Glendenin, obtida dos

dados representados na curva de Feather, fi-

gura (6), pelo método dos mínimos quadrados,

para energias maiores que 0,8 MeV, e toman-

do a energia máxima como R m a x • 2,32 MeV

(segundo Hollander,Perlman e Seaborg) obtive

mos o alcance máximo:

Rma

Comparando-se o valor obtido experimentalmen

te com o obtido pela curva de Glendenin, en-

contramos o erro porcentual:

erro porcentual - Ç1130±40) , (1080±50).100

1130 ± 40

erro porcentual - (4,42 ± 0,08)%

c) Energia máxima (Emax)

Usando-se a fórmula de Glendenin, para o al-

cance máximo determinado experimentalmente,

obtivemos:
E - max • 0,133 . (2 24 ± Q
max o,542

Emax ' (2'24 * OflO) MeV

Comparando-se este valor obtido com aquele

indicado na tabela (I), encontramos o erro

porcentual:

erro porcentual - 2t32 - (2,2410,10? ,
2,32

erro porcentual « (3,4 ± 0,2)^

^ • 0 erro foi obtido ajustando-so a curva nos
últimos sei» pontos, pelo motodo dos mínimos quadrados.
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d) Coeficiente de absorção de «assa (u)

Tomando-se a região mais linear da curva de

absorção, figura (21), a tangente de inclina

ção da reta nos fornece o valor do coeficien

te de absorção de massa:

In n. - In n.

v •

onde:
nl

n,

e2

-

«

" cl

820

490

±

±

17

14

.2

.4

cpm

cpm

80 . IO"3 g/cm2

150. IO"3 g/cm2

(7,43 ± 0,05) cm2/g

O coeficiente de absorção de massa também po

de ser determinado pela fórmula empírica:

.. . 22

max

onde:
" (2.24 ± 0,10) MeV

(7,53 ± 0,45) cmVg

Comparando-se o valor obtido através da cur-

va de absorção com o obtido pela fórmula em-

pírica, temos o erro porcentual:

erro porcentual - (7,S3í0t45?-(7t43±0,0S) >100
(7,53±0,45)

erro porcentual • (1,3 ± 0,1)%
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FIG.(21) Absorção das partículas beta do UX2 no alumínio.



3.8.) Determinação do fator de absorçlo entre a fonte e a ja

nela do contador (fu).

Tonando-se a curva de absorção e extrapolando-a

para um valor negativo do absorvente correspondente a espes-

sura media do are da janela mais o absorvente (18,9 mg/cm )

utilizado para absorver as partículas beta emitidas pelo urâ

nio UX,, o fator de absorção entre a fonte e a janela é* dado

por:

f - A
"ext

onde:
n —• contagem inicial desprezando-se a absor-

ção entre a fonte e a janela.

n e x t —• contagem inicial extrapolada, isto é* ,

levando-se em conta a absorção entre a

fonte e a janela.

A espessura média correspondente ao ar e a ja-

nela do contador e dada por:

d ' d a r + d j
onde:

daT —• espessura do ar na distância de 37 mm en

tre a fonte e o detetor,

d. —-» espessura da janela do detetor.

dar • 1,293.3,7 - 4,78 mg/cm2

dj • 3,0 mg/cm

A espessura total para o efeito de absorção en-

tre a fonte e a janela do detetor é igual a:



11%

dt - 4,78 • 3,0 • 18,9

dt - 26,7 mg/cm'

Dessa forma extrapolando-se a curva de absorção

para um valor negativo dt • 26,7 mg/cm , encontramos:

(1480 ± 22,2) cpm

n e x t - (1750 ± 24,2) cpm

0 fator de absorção (fw) serã:

f . (1480 ± 22.2)
w (1750 ± 24,2)

f - (0,846 ± 0,005)
(o



3.9.) Fator de retroespalhamento (?B)»

Para a determinação do fator de retroespalhamen-

to devido ao suporte da fonte (papel Zapp de espessura 7,3

•g/cm ) usamos uma fonte de urânio UX e dez folhas de papel

Zapp como retroespalhador.

As folhas foram colocadas sob a fonte, uma a uma

e as contagens efetuadas encontram-se na tabela (X).

Tabela (X) - Variação das contagens em função •

da espessura do retroespalhador.

onde:

n9 de folhas

de papel Zapp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

espessura

(mg/cm2)

7 ,3

14,6

21,9

29,2

36,5

43.8

51,1

58.4

65.7

73,0

cp3mB

2276

2284

2291

2307

2309

2301

2319

2331

2330

2335

cpmL

733,6

736,3

738,6

744,0

744,6

742,0

748,0

752,0

751,6

753,3

o

16,2

16,2

16,3

16,3

16,3

16,3

16,3

16,4

16,4

16,4

cp3nu —*• contagem em 3 minutos incluindo o B.C.

cpm, —* contagem por minuto excluído o B.G.

o —•+ erro nas medidas • •!-»

Com os dados da tabela (X), representamos o grã



fico cpm. versus espessura do material retroespalhador

(figur» '-' .

Extrapolando-se o gráfico para uma espessura ze-

<v, temos a contagem real sem influência do papel Zapp usado

Como suporte da fonte:

cpm, • (730,3 ± 15,6) contagem por minuto real.

O fator de retroespalhamento pode então ser cal-

culado:

- m cpm com retroespalhamento
LB cpm sem retroespalhamento

f m
*B

fB -

(733.6
(730,3

(1,005

+
±

+

15,6)
15,6)

0,003)
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?I0*(22) Variação das contagens «a fundão da espeeeura do retroeapalbador*
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3.10.)Fator de auto-absorção (f
s).

Como a fonte utilizada não possuía peso desprezi

vel, calculamos a espessura da fonte em mg/cm .

A fonte foi feita com um pequeno círculo de pa-

pel de filtro de diâmetro igual a 6 mm, sobre o qual pinga

mos seis gotas de solução separada de UX.

Apôs a evaporação a fonte foi recoberta com uma

folha de papel Zapp de espessura igual a (7,3 + 0,1) mg/cm .

A massa da fonte foi medida encontrando-se:

mf - (10,9 ± 0,1) mg

A espessura da fonte, e», calculada vale:

9 i O ,
0,283

e - 10'9 * 0»

(38,5 ± 0,4) mg/cnf

Considerando-se a espessura da cobertura da fon-

te (papel Zapp) a espessura total de auto-absorção foi de:

et - (45,8 ± 0,5) mg/cm2

O fator de auto-absorção foi calculado pela rela

çao:

onde:

f - i_(
S MX

(7,43 ± 0,05) cmVg

et - (45,8 ± 0,5) mg/cnT

fs • (0,847 ± 0,006)
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3.11.)Determinação da eficiência total do tubo detetor Gei

ger-Muller.

A partir dos valores dos fatores que influenciam

na taxa de contagem das partículas beta, determinados experi

Mentalmente, podemos determinar a eficiência total do tubo

detetor Geiger-Muller utilizado, aplicando a equação (III.1);

onde:

G - 2,?5.10*2

fw - (0,846 ± 0,005)

fB - (1,005 ± 0,003)

fs • (0,847 ± 0,006)

fp —•• foi considerado em fg

.'. E - 1 . 2,95.10"2 . (0,846 ± 0,005)

(1,005 ± 0,003)(0,847 ± 0,006).l

E (2,125 ± 0,034)10-2
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4» Decaimento radioativo do UX2«

Tomando-se uma fonte radioativa emissora beta

(UX), separada como indicado neste capítulo (ítem-2.), me-

diu-se o decaimento do UX* durante 80 dias.

Os dados obtidos estão na tabela (XI).

Tabela(XI) - Decaimento do UX2 com o tempo.

t(dias)

0

1

2

3

4

5

N(t)

722,6

705,2

682,0

660,3

640,4

621,4

erro

16,0

15.9

15,6

15,4

15.2

15.0

1.0000

0.9759

0,9438

0,9137

0.8862

0,8599

0.0

0,0244

0,0578

0,0902

0,1208

0,1509

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

603,2

584,4

562,3

548,3

528,6

511,6

500,3

488,3

472,3

460,0

452,3

430,0

428,0

14,8

14.5

14.3

14,1

13,9

13,7

13,5

13,4

13,2

13,0

12,9

12,8

12,6

0,8347

0,8087

0,7781

C.7587

0,7315

0,7079

0,6923

0,6757

0,6536

0,6365

0,6259

0,6075

0,5923

0,1806

0,2123

0,2508

0,2760

0,3126

0.3453

0,3676

0,3919

0,4252

0,4516

0,4685

0,4984

0,5237
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19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

416,6

410,3

396,3

388,6

380,0

369,7

365,0

350,0

341,0

334,1

327,0

319,3

311,6

303,3

290,0

286,0

279,0

268,3

265,3

259,6

252,0

243,0

235,3

229,0

228,0

219,0

213,3

208,0

200,0

12.5

12.4

12.2

12.1

12,0

11,8

11,7

11,5

11.4

11,3

11,2

11,1

11,0

10,9

10,7

10,6

10,5

10,3

10,2

10,2

10,0

9.9

9,8

. 9,6

9,6

9,5

9,4

9,3

9,2

0,5765

0,5678

0,5484

0,5377

0,5258

0,5116

0,5051

0,4843

0,4719

0,4623

0,4525

0,4418

0,4312

0,4197

0,4013

0,3957

0,3861

0,3712

0,3671

0,3592

0,3487

0,3362

0,3256

0,3169

0,3155

0,3030

0,2951

0,2878

0,2767

0,5507

0,5660

0.6007

0.6203

0.6427

0.6702

0,6830

0.7249

0.7510

0,7714

0,7929

0,8167

0,8411

0,8681

0,9130

0,9269

0,9516

0,9908

1,0020

1,0237

1,0534

1,0898

1,1220

1,1491

1,1535

1,1938

1,2202

1,2453

1,2845
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48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

193.0

187.0

181.0

176,0

172,3

171.0

164.0

162.0

158.3

154.0

148.3

141,0

134,0

132,0

128,0

123,3

120,0

119,6

112,0

107,6

104,0

100,0

94,6

91,6

87,6

82,3

83,0

80,3

78,0

9.1

9.0

8.8

8.7

8,6

8.6

8.4

8.4

8,3

8.2

8.1

8,0

7.9

7,8

7,7

7.6

7.5

7,5

7,3

7,0

7,0

7,0

6,9

6,9

6,8

6,6

6,6

6,5

6,5

0.2670

0,2596

0,2504

0,2435

0.2384

0,2366

0,2269

0.2241

0,2190

0,2131

0,2052

0,1951

0,1854

0,1826

0,1771

0,1706

0,1660

0,1655

0,1549

0,1489

0,1439

0,1383

0,1309

0,1267

0,1212

0,1138

0,1148

0,1111

0,1097

1,3202

1,3485

1,3844

1.4124

1.4336

1,4412

1,4830

1,4953

1.5184

1,5459

1,5836

1,6341

1,6850

1,7001

1,7308

1,7682

1,7954

1,7987

1V8644

1,9044

1,9385

1,9777

2,0332

2,0654

2,1101

2,1725

2,1640

2,1971

2,2261
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77•
78

79

80

I 76.0

75.0

75,0

75,0

; 6,5

6.4

6,4

6.4

; 0,1051
1

0,1037

0,1037

0,1037

> 2,2521 ;

2,2654

2,2654

2,2654

onde:
N(t) —* contagem por minuto excluído o B.G.

N —•• contagem por minuto inicial •'

o — > erro nas contagens • ~

Representando-se o tempo no eixo das abcissas

(x) e -In "Vui no eixo das ordenadas (y), o valor do coefí
0

ciente angular para cada par (x,y) foi obtido usando a fór-

mula:

0 valor ótimo de X foi determinado pela seguin

te relação (método dos mínimos quadrados):

n

n
Vi-

n

n

n
*i -

onde:
n -* número de pares (x,y).



O valor õtino de X, encontrado foi:

(0,0282 ± 0,0001) dia-1

relação

0 período de semi-desintegração, calculado pela

vale:

Tl/2
0.693

(0,0282 ± 0,0001)
- (24.6 + 0,1) dia

Comparando-se os valoTes de X e T.<. c o m o s

dados da tabela (I) temos:

a) T1/2 ( t )
- 24,1 dias

Tl/2 ( e x p ) - (24,6 ± 0,1) dias

/. erro porcentual - (24t6 ± M H
24,1

erro porcentual • (2,1 ± 0,4)%

b) Xt 3,33.10"7 seg"1

Xexp " ( 3 ' 2 6

100/ . erro porcentual - Í3,33-(3t26i0?Ol)ll0"7
t

3,33.IO"7

erro porcentual • (2 ,1 ± 0,4)7

Como pode ser visto, os valores obtidos experi-

mentalmente estão compatíveis com os valores encontrados por

Hollander, Perlman e Seaborg como indica a tabela (I).
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S. Cálculo das massas de Urânio-I e Urânio-X.

5.1.) Massa de Urânio-I utilizada para a separaçio da fonte

UX:

Para a separação da fonte de UX foi tomada uma

Massa m • (1000 ±2) mg de nitrato de uranila hexahidratado.

Esta massa foi dissolvida em 10 ml de água des-

tilada e da solução tomamos uma alíquota de 2 ml. para a se

paração do UX.

Temos:

- nitrato de uranila hexahidratado:

UO2(NO3)2 6H2O ;

- 1 mol de UO2(N03)2 6H2O • 502 g ;

- porcentagem de Urânio-I no nitrato de uranila:

% %

502

. 10 ml .. > 1 g de UO 2(NO 3) 2 6H2O

2 ml • x

X • (200 ± 2) mg de U0 2(NO 3) 2 6H2O

Esta foi a massa de nitrato de uranila utilizada

para a separação do UX.

Apôs a separação o UX obtido continha 12gotas.

Para preparar a fonte do UX utilizamos 6 go-

tas para a evaporação.

.'. 12 gotas —*> (20012) »s solução — (94,8±0^)mg UT

6 gotas ^ (47,4 1 0,4) mg UI

Esta foi a massa de UI utilizada na preparação

da font» de UX.
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5.2.) Massas de UX e UI calculadas experimentalmente usan-

do a contagem no tempo igual a 1 dia apôs a separação

da fonte:

• Sejam:

N|° — número de átomos em t • 0 (sepa-

ração) «

UI J N, — numero de átomos num instante £

qualquer.

Xj — constante de desintegração*

Nj0 —• numero de átomos em t • 0 (sepa-

ração) .

UX ) N2 — numero de átomos num instante t:

qualquer.

&2 ~~ constante de desintegração.

5*2a.)A atividade do UX no instante em que foi realizada a

experiência (1 dia após a separação da fonte) era de:

- — - X2N2 • (722,6 ± 15,5) cpm
dt

igual a:

0 numero de átomos de UX neste instante era

N - 722.6 ± 15.5 . . 722.6 t 15.5
2 *, 1,96.IO"5

N2 - (3,69 ± 0,08).IO7 átomos

O numero de átomos no instante em que a fonte

foi separada pode ser determinada a partir da relaçio:
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-v
* M N, e

x2t
(3,69 ± 0,08).10'.1,029

N ° - (3,80 ± 0,08).107 átomos

A massa do UX no instante da separação da fon-

te é calculada pela relação:

_ „o AUX
"UX N2 "1 n* Avogadro

mÜX - (3,80 ± 0,08).107 234
6.02.1023

(1,48 ± 0.03).IO"14 g

Levando-se em consideração a eficiência total de

contagens, temos:

"UX . (1.48 ± 0.03).IO*14

E (2,125±0,034).10"2"tUX

wtüX " (6'96 * 0.28).IO"13 g

Esta era a massa total do UX no instante em que

a fonte foi separada*

5.2b,)Massa do UI:

Como o UI e o UX estão em equilíbrio radioati-

vo secular, podemos escrever:

ou ainda:
2 M o
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onde: X2 . 3,26.IO"7 seg"1

Aj - 4.88.10"18 seg"1

N2
C - (3,80 ± 0,08).107 átomos

3 t 2 6 * 1 0

4,88.IO
± 0,08).IO

- (2,54 ± 0,06).1018 átomos

A massa do UI no instante da separação da fon-

te e dada pela relação:

-UI " Nl n* Avogadro

• (2,54 ± 0,06).1018.
6,02.IO23

m,,, - (100,4 ± 2.4J.10"5 g

Levando-se em consideração a eficiência total de

contagens, temos:

. (100.4 t 2.4).1O"5
"tül "

E (2,125±0,034).10"Z

tül (47'2

Esta era a massa total do UI no instante da se-

paração.

Comparando-se a massa do UI obtida no item (5.1.)

co» a obtida experimentalmente, temos o erro porcentual:

erro porcentual - ( 4 M * » t 4 ? • ( « V * * I » ) . I O Q

(47,4±0,4)

erro porcentual • (0,44 i 0,05)2
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5.2c.)Cálculo da atividade absoluta da fonte de UX:

A atividade absoluta da fonte UX utilizada pos

sufa a seguinte atividade absoluta:

(cP»)t-0
A • 744.8 ± 15.8

(2,125 ±0.034).IO'2

(3,50 i 0,12).10* dpm

Tomando-se a atividade em Curie, temos:

1 ei j 3,7.1010 dpm

(3,50 ± 0,12).10* dpm

(3,5010.12X10
. 3.7.1010

A - (9,5 ± 0,3).IO"7 Ci

5.2d.)Cálculo da atividade específica do

Como a fonte utilizada possufa (47,4±0,4) mg de

ÜI, podemos determinar a atividade específica do UX2>

,4

*espUX2
(3.50 ± 0.12).10

(47,4 ± 0,4)

AespüX2 - (7,38 ± 0,28).102 dpm/mg UI

Portanto, a atividade específica do UX2 é" de

(7,38 ± 0,28).10 desintegrações por minuto por miligrama de

UI.

Comparando-se este valor obtido experimentalmen-

te com aquele encontrado por Feather, citado na referência

(15), que é de 730 desintegrações por minuto por miligrama
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de UI, temos:

<• f(7.38 ±0,28) - 7,erro porcentual • »* ' . i • r. •>!

7,30.IO2

. erro porcentual - (1,09 ± 0,04)%

5.3.) Massas de UX e UI calculadas a partir da contagem

extrapolada para t • -1 dia, na curva de decaimento

do UX2

5.3a.)Massa do UX.

A contagem extrapolada na curva nos fornece o va

lar:

next " ( 7 3 5 t 0 * 15'7) c p m

• M o . "ext . 735.0 t 15.7
2 X2 1 . S S . 1 0 5

N2° - ( 3 , 7 5 ± 0 , 0 8 ) . I O 7 átomos

A massa do UX s e r á :

- (3,75 t 0,08).IO7.. • 2 5 4 •
6,02.1ü

- (1,46 ± 0,03).IO"14 g

Levando-se em consideração a eficiência total de

contagens, temos:

n . Í2Í . (1.46 ± 0.03).IO"14

t ü X E (2,125 ± 0,034).IO"2

mtux - (6,87 ± 0,27).IO"13 g

Esta era a massa total do UX no instante da se

psração d& fonte*
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5.3b.)Massa do UI.

Como o UI e o UX estio em equilíbrio radioa

tivo secular, vem:

m 1 M °
*2N2

onde:
Xj - 4.88.10"18 seg"1

X2 - 3,26.10"7 seg"1

N2° - (3,75 ± 0,08).IO7 átomos

. «o _ X2 M o
•• Nl TfN2

Nj0 - (2.51 ± 0,05).1018 átomos

Nestas condições a massa do UI será dada por:

- «j»—ÍÜÍ—

nT Avogadro

- (99,2 ± 2,0).IO"5 g

Levando-se em consideração a eficiência total de

contagens, temos:

m - ÍSl - (99.2 t 2.0).10'S
tüI B (2,125 ± 0,034).10"z

m t ü I • (46,7 ± lt9) mg

Esta era a massa total do UI no instante em

que a fonte foi separada.

Comparando-se este valor obtido com os encontra-

do» nos ítens (5*1*) e (5.2b,), temos os erros porcentuais.



erro porcentual - (47,4 ±0,4) - (46,7 ±1,9) 1Q0

(47.4±0,4)

erro porcentual • (1,50 ±0,49)7

erro porcentual - (47,2 ±1,1? - (46,7 ± l , 9 ) . 1 0 0
(47.2±1,1)

erro porcentual « (1,06 ±0,67)Z

5.3c.)Calculo da atividade absoluta da fonte de UX:

A atividade absoluta da fonte de UX, calculada

pelo decaimento do UX, S dada por:

â m

A -

"ext
E

(3,46 ± 0

735.
(2,125 ±

,12).IO4

0 ± 15
0,034)

dpm

,7
.10'Z

Tomando-se a atividade em Curie, temos:

1 Ci

A

3.7.1010 dpm

(3,46 ± 0,12) .IO4 dpm

A -

A -

(3

(9

r46

.4

±
3,

±

0.12).
7.IO"

0,3).10

104

"7Ci
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S.3d.)Cãlculo da atividade específica do UX2:

Como a fonte utilizada possuía (47,4 ±0,4) mg de

III, podemos determinar a atividade específica do UXj.

A - tt.46 ± 0.07).IO4
«X t4 ± 0 t 4)

Portanto a atividade específica do UX2 e de

SI ± 0,2i

UI.

(7,31 ± 0,20).10 desintegrações por minuto por miligrama de

Comparando-se este valor com os obtidos no item

(S.2d.) e o de Feather, temos os erros porcentuais:

erro porcentual - (7,38 ±0,28?-(7,31 ± 0,20?,10Q
(7.38 ± 0,28)

erro porcentual * (0,95 ± 0,17)%

erro porcentual - P t » *«.»«)
730

erro porcentual • (0,14 ± 0,04)%
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.(l - e"Xt) po

6. Determinação da curva calculada teoricamente.

A partir da equaçio: N(t) -

demos escrever:

to Njjtí. - In (1 - e~Xt)

Usando o valor da constante de desintegração X •

• 0,0288 dias"1, fornecido pela tabela (I), , podemos de-

terminar a tabela (XII) que fornece o crescimento da ativi-

dade do ÜXZB partir do decaimento da atividade do UX2.

Tabela(XII)-Crescimento da atividade do ÜX2a par
tir dos dados obtidos teoricamente.

t(dias)

0

1

2

3

4

5 '

! 7

' 8

9

10

11

12

13

14

e-Xt

1.0

0,972

0,944

O', 917

0,891

0,866

j 0,841

; 0,817

• 0,794

0,772

0,750

0,728

0,708

0,688

0,668

d - e"Xt)

0.0

0,028

0,056

0,083

0,109

0,134

' 0,159

0,183

0,206

0,228

0,250

0,272

0,292

0,312

0,332

-Inüíll

-
3,58

2,88

2,49

2,22

2,01 '
i •

; i.84 ;

! 'x*n

1,58 •

1,48

1,39

1,30

1,23

1,16

1,10
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IS

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

0.649

0,631

0,613

0.595

0,579

0,562

0,546

0,531

0,516

0,501

0,487

0,473

0,460

0,446

0,434

0,421

0,410

0,398

0,387

0,376

0,365

0,355

0,345

0,335

0,325

0,316

0,307

0,298

0,351

0.369

0,387

0,405

0,421

0,438

0,454

0,469

0,484

0,499

0,513

0,527

0,540

0,554 .

0,566

0,579

0,590

0,602

0,613

0,624

0,635

0,648

0,655

0,665

0,675

0,684

0,693

0,702

1.05

1.00

0.95

0,90

0.87

0,83

0,79

0,76

0,73

0,70

0,67

0.64

0,62

0,59

0,57

0.55

0,53

0,51

0,49

0,47

0.45

0.44

0,42

0. 1

0,39

0,38

0,37

0.35
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43

44

45

46

47

48

49

SO

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

0.290

0.282

0.274

0.266

0.258

0.251

0.244

0,237

0.230

0.224

0.217

0.211

0.205

0.199

0.194

0.188

0.183

0.178

0.173

0.168

0,163

0,158

0,154

0,14»

0,145

0,141

0,137

0,133

0,710

0,718

0.726

0.734

0.742

0,749

0,756

0.766

0,770

0.776

0,783

0.789

0,795

0,801

0.806

0.812

0,817

0,822

0,827

0,832

0.837

0,842

0,846

0,851

0,855

0,859

0,863

0,867

0,34

0.33

0.32

0,31

0,30

0,29

0,28

0,27

0,26

0,25

0,24

0.24

0,23

0,22

0,22

0,21

0,20

0,20

0,19

0,18

0,18

0.17

0,17

0,16

0,16

0,15

0,15

0,14
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71

72

73

74

75

76

; 77
•

78

79

80

Com os

0,129

0,126

0,122

0,119

0,115

0.112

; o.io9

0,106

0,103

0,100

0,871

0,874

0,878

0,881

0,885

0,888

0,891

0,894

0.897

0,900

dados da tabela (XII)

0,14

0.13

0.13

0,13

0,12

I 0,12 i

i 0,12 |

o.n
0.11

0.11

representamos

os pontos - tn -̂  *• em função do tempo, cujo gráfico nos
No

fornece o crescimento da atividade do

do a equação:

com o tempo segun
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PIC.(24) Crascimtnto da atividada do IK»
cow o fwoo, a wartlr doa dadaa
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7. Determinação da curva experimental

A partir da tabela (XI) de decaimento do UX2

construímos a tabela do crescimento da atividade do UXZ co

mo indica a tabela (XIII).

Tabela(XIII)-Crescimento da atividade do UX2apar

tir do decaimento do UX2

t(dias)

0

1

2

3

4

5

6

7

8 ' '

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

N(t)

o»

20.2

39.7

58.5

77.3

95.4

112,7

129.3

146.0

161,9

177,8

192,9

207,4

221,8

235,6

249,3

262,3

275,3

287,6

300,0

erro

0.0

4.5

6,2

7.6

8.7

9.7

10,5
•

' 12,0

12.6

13.3

13,8

14,3

14.8

15,3

15,7

16.1

16,5

16,9

17,5

In N(t)

-

3,00

3,68

4.06

4.35

> 4.56 '
i 1

4.72 '

4,86 '

1 4.98

5,09

5,18

5,26

5,33

5,40

5.46

5.52

5,57

5,62

5,66

5.70
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20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

311.4

323.0

333.8

344.7

355.5

365.6

375.8

385,1

394.5

403,9

412,6

421,3

429.2

437,9

445,8

453,1

461,0

468,2

475,5

482,0

488,5

495,0

501,5

508,0

513,8

519,5

525,3

530,4

536,2

17.6

17.9

18.2

18.5

18,8

19.1

19.4

19.6

19.8

20.0

20.2

20.5

20.7

20,9

21.0

21,2

21,4

21,6

21,7

21,9

22,0

22,2

22,3

22,5

22,6

22,7

22,9

23,0

23,1

5.74

5.78

5,81

5,84

5.87

5,90

5,93

5,95

5,98

6,00

6,02

6,04

6,06

6,08

6.10

6,12

6,13

6,15

6,16

6,18

6,19

6,20

6,22

6.23

6.24

6,25

6,26

6.27

6,28
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49

50

51

52

S3

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

541,2

546,3

551,3

55S.7

560,7

565,1

569,4

573,7

578,1

581,7

586,0

589,6

593,3

597,0

600,5

603,4

607,0

610,6

613,5

616,4

619,3

622,2

625,0

627,9

630,1

633,0

635,2

638,1

640.2

23,2

23,3

23,4

23,5

23,6

23,7

23,8

23,9

24,0

24,1

24,2

24.2

24,3

24.4

24,4

24,5

24.6

24,6

24,7

24,8

24.8

24,9

25.0

25.0

25,0

25,1

25,1

25,2

25,3

6,29

6,30

6,31

6,32

6.33

6.34

6.34

6.35

6.36

6,37

6.37

6.38

6,39

6.39

6.40

6.40

6.41

6.41

6,42

6.42

6.43

6,43

6,44

6,44

6,45

6,45

6.45

6,46

6,46
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78

79

80

642,4

645,0

646,8

25.3

25.4

25.4

6.47

6.47

6.47

Co» os dados da tabela (XIII) representamos os

pontos tnN(t) em função do tempo, que nos fornece o cres-

cimento da atividade do UI em funçio do tempo (figura 25)

Para traçar tal grafico usamos o método da cur

va ajustada (curve-fitting method), procurando superpor tais

pontos sobre a curva traçada pelos dados teóricos.

; A partir do gráfico traçado determinamos: a ati-

vidade absoluta do UI, extrapolando-se o gráfico, onde en-

contramos :

üi N. - 6,60

(735,1 ± 15,7) cpm

Esta taxa de contagem representa a atividade do

UX- no instante da separação deste do ÜI; podemos assim de-

terminar as massas de UX2 e UI utilizadas na fonte emis -

sora beta e preparação da fonte UX, respectivamente.

7.1.) Cálculo da massa de UX:

A massa do UX no instante da separação ê dada

por:

onde;

«UX " N2° "1

K

N2 nf Avogadro

(735.1 ± 15.7)
1,96.IO"5
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7 - ..'. N° - (3,75 ± 0,08). 10' átomos

A massa do UX sera:

(3,75 ± 0.08). 10
6.02.10

(l,46±0,03).10"1 4 g

Levando-se em conta a eficiência total de conta-

gens, tem-se:

_ (1.46 ± 0.03).10'1 4

"t UX (2,125 ± 0,034).10'2

n t UX ' ( 6 ' 8 7 * °» 2 7 ) - 1 0 -13

Comparando-se esta massa com a determinada pelo

método do decaimento da atividade do UX, percebe-se que os

valores coincidem.

7.2.) Cálculo da massa de UI:

Como o Urânio (UI) e o Urânio-X (UX) estão em

equilíbrio radioativo secular, vem:

h»? • JUN2"2

de onde tiramos:

^ N 2 ° - i*2£iA2lL.(3,75 ±0,08).IO
7

*1 Z 4,88.10 18

Nj° - (2,51 ± 0,05).1018 átomos
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A massa do UI no instante da separação é ca leu

lada pela relaçio:

-
n» Avogadro

- (99,2 ± 2,0).IO"5 g

Levando-se em conta a eficiência total de conta-

gens, tem-se:

mt

• t

UI

UI

"ui
E

- (46 .7 ±

(99,2 ±
(2,125 ±

1.9) mg

2
0

. 0 ) . l

.034)
0"5

.IO"*

Esta era a massa total de UI no instante da se

paração.

Comparando-se este valor com o obtido pelo méto-

do do decaimento da atividade de UX, percebemos que eles

coincidem.

Comparando-se este valor com o obtido pela por-

centagem de UI no nitrato de uranila, temos o erro porcen

tual:

erro porcentual - (<V * M ? - (*V**|g?.ioo
(47,4 ±0,4)

erro porcentual - (1,50 ± 0,49)%
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7.3.) Cálculo da atividade absoluta da fonte de UX:

A atividade absoluta da fonte de UX, calculada

pelo setodo da curva ajustada, coincide con a determinada pe

Io decaimento do UX2, assim temos:

ou ainda:

A -

A •

(3

(9

,46

,4

± 0

± o .

.12) .

3) . 10

10

-7

dpm

Ci

7.4.) Cálculo da atividade específica do UX2:

A atividade específica determinada pelo método

da curva ajustada também coincide com a determinada pelo de

caimento do UX2, assim temos:

Aesp UX2 - (7,31 ± 0,20).IO2 dpm/mg ÜI

Os erros porcentuais em relação aos valores de-

terminados no ítem(S»2d.)e o de Feather são respectivamente:

erro porcentual • (0,95 ± 0,17)JJ

erro porcentual • (0,14 ± 0,04)£

7.5.) Tempo de separação da fonte UX:

Como no eixo horizontal (eixo dos tempos) não

houve deslocamento da curva experimental em relação ã curva

calculada, o tempo de separação da fonte coincide com o tem-

po determinado na curva de decaimento do UX-, isto é, a fon

te foi realmente separada no tempo t • -1 dia em relação

2 contagem inicial efetuada.



F1C.(2S) Crocinonto da atividade do UX2 cot» o te«no n
purtir dot dadot obtido» txn«TÍ»«nt«tmentt.
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V. ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS E CONCLUSÕES.

COMO sabemos, a medida da constante de desinte-

gração de radioelementos de vida média nuito longa apresenta

inúmeras dificuldades experimentais.

A baixa atividade específica torna necessária a

medida dessa atividade durante períodos de meses ou anos

(principalmente no caso dos emissores alfa para os quais é

imperativo o emprego de fontes finas, de espessuras de pou-

cas mg/cm ) .

Durante esses longos períodos a determinação da

constância da radiação de fundo (background) e a reproduti-

vidade das condições de funcionamento dos detetores apresen-

tam sérios problemas.

0 problema pode ser bastante simplificado quando

o emissor se desintegra formando um elemento radioativo(emis

sor alfa ou beta i ou apresenta captura orbital) de vida mé-

dia razoável.

Nesse caso é possível determinar-se a atividade

da substância radioativa predecessora (pai) através do estu-

do da evolução da atividade da substância produzida (filha)

em uma amostra da qual esta tenha sido totalmente eliminada

por separação química em um tempo t bem determinado, lan-

çando-se mão das leis de desintegração das séries radioati-

vas (equações de Bateman).

Esse método é muito utilizado na física nuclear

• pode-se lançar mão de métodos de ajustamento de curvas

(Marcus*31* e Sillén^18^ para determinar tanto o momento

preciso da separação química quanto a massa da substância
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predecessors (pai) presente e sua constante de desintegração.

1*) No trabalho por nos realizado procuramos se

guir um principio diferente baseado na si-

metria da curva de decaimento radioativo da

substância produzida (filha) com a do seu

crescimento na amostra da substância prede-

cessora (pai) isenta de seus produtos ra-

dioativos.

Essa técnica torna possível a determinação

precisa dos três parâmetros fundamentais:

tempo de separação, atividade da substância

produzida (filha) em equilíbrio, sua cons-

tante de desintegração e a constante de de

sintegração da substância predecessora(pai),

com uma precisão muito superior â obtida pe

los métodos tradicionais.

A vantagem principal do emprego do método

proposto no presente trabalho decorre da

possibilidade de se medir a atividade da

substância produzida (filha) quimicamente

separada da substância pai ("carrier free"

ou isenta de um elemento carregador) nas

condições ideais exigidas para medidas ab-

' lutas de atividade: amostras de alta ati-

vidade específica livres de elementos es -

tranhos cuja presença introduziria uma difí

cil avaliação da correção dos fatores de

auto-absorção, auto-espalhamento(self scatte

ring) e espalhamento pela amostra.
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3») Portanto, é possível medir-se fontes de

apreciável atividade inicial e obter-se er-

ros estatísticos pequenos. Pelo emprego da

técnica usual, a maior parte da atividade

da substância filha seria absorvida e espa-

lhada pela enorme massa da substância pai

necessária para observar-se o crescimento

radioativo da substância filha.

4*) Os resultados por nós obtidos no estudo da

determinação do decaimento radioativo do

Urânio-238 em Urânio-X demonstram a pos-

sibilidade do método.

Uma precisão maior do que a obtida em nos-

sas experiências pode ser alcançada fácil -

mente mediante o emprego de fontes mais in-

tensas e de um maior tempo de contagem das

amostras visando diminuir os erros estatís

ticos.

5») Q método proposto poderá ser de grande uti-

lidade na determinação mais precisa de vá-

rias constantes de desintegração de elemen-

tos das séries radioativas naturais, das ca

deias radioativas formadas na fissão de ele

mentos físseis e em várias pesquisas de fí-

sica nuclear nas quais radioelementos pro-

duzidos artificialmente se desintegram em

um ou mais elementos radioativos sucessivos.
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