
USO DE UM CMTLADOR 6AS0S0 PROPORCIONAL EM

MEDDAS ABSOLUTAS DE ATMDADES

DE EMISSORES ALFA-GAMA
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R E S U H O

Carmen Cecilia Bueno Tobias

A atividade absoluta do U-235 contida numa amostra de

\í$ 08, foi medida utilizando a técnica de soma-coincidência en-

tre a radiação alfa do U-235 e as radiações gama de 143 KeV e

186 KeV do núcleo produto Th-231. A atividade alfa foi medida

con urn detector gasoso de cintilação, cujo funcionamento está ba

seado no aumento do número de fotons, por ação do campo elétrico

aplicado ao contador; a radiação gama foi detectada através de

um cintilador de NaI(T*) de l'M 1 / 2".

Os resultados obtidos permitiram calcular a constan

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

(7,042 +0,014) xIO8 anos, foi comparado com os obtidos por ou-

tros pesquisadores utilizando diversas técnicas de medida. 1 im

portante salienta.* que os resultados por nós obtidos são concor-

dantes com os dados mais precisos existentes na literatura o que

demonstra que essa técnica de padronização, pela sua simplicida-

de intrínseca, pode ser utilizada com grandes vantagens sobre as

demais.



A B S T R A C T

The absolute activity of U-235 contained in a U3 Oe

sample was measured utilizing a sum-coincidence circuit which

selects only the alpha particles which are simultaneous with the

143 KeV and 186 KeV gamma radiations from the Th-231 (product nu

cleus).

The alpha particles were detected by means of a new

type of a gas scintillating chamber, in which the light emitted by

excitation of the gas atoms, due to the passage of a charged in-

coming particle, has its intensity increased by the action of an

applied electric field. The gamma radiations were detected by

means of a Nal(Tl) l"xl ' scintillation detector.

The value obtained for the half- life of U-235 was com

pared with the data available from various observers which used

different experimental techniques. It is shown that our results,

are in excellent agreement with the best international data

available on the subjecL and that, therefore, the sum-coinciden-

ce technique constitutes an important method for such measure-

ments.
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INTRODUÇÃO

Em nossa tese de mestrado tivemos oportunidade de estu

dar e demonstrar as vantagens do método de coincidências para me

didas absolutas de atividade de radionuclídeos emissores alfa-g£

ma. Essa técnica, freqüentemente utilizada nos maiores centros

de metrologia nuclear para emissores beta-gama, é, para radionu-

clídeos dotados de esquemas de desintegração simples, capaz de

fornecer medidas absolutas de atividade com precisão comparável

ou melhor do que a obtida por outras técnicas que têm sido utiH

zadas até o presente para esse fim. Contudo, quando se trata de

radionuclídeos dotados de esquemas de desintegração complexos, o

problema da medida absoluta da atividade se torna mais complica-

do face ao aparecimento de fatores de correção,bem como da ine-

xistência de uma fórmula generalizada desse método para qualquer

radionuclídeo. Como veremos no capítulo I, quando se aplica es-

se método a radionuclídeos emissores alfa-gama com esquemas com-

plexos de desintegração, um cuidado especial deve ser tomado com

o projeto e construção do sistema de detecção dessas radiações a

fim de tornar viável a aplicação desse método e conduzi-lo a

suas últimas conseqüências em termos de precisão.
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Con esse propósito, procuramos incorporar ao sistema

de coincidências um detector de radiação alfa de características

especiais e adequadas a esse tipo de medida. Esse detector é um

cintilador gasoso, cujo número de fótons gerados pela passagem

da partícula (alfa) é multiplicado pela ação de um campo elétri-

co aplicado a um detector gasoso que opera na região proporcio-

nal (ou de proporcionalidade limitada). Esses fótons são condu-

zidos (através de um guia de luz) até a janela de uma válvula fo

tomultiplicadora.de forma a se obter um impulso elétrico de am-

plitude proporcional à energia perdida pela partícula dentro do

cintilador - contador proporcional (também denominado de cintila

dor gasoso proporcional).

As características desse cintilador (boa resolução em

energia, impulsos rápidos e de grande amplitude) foram estudadas

previamente cm nosso laboratório (Kh78)e evidenciaram a existên-

cia de vantagens no uso desse cintilador em medidas de coincidên

cias.

Contudo, uma análise preliminar demonstrou que era ne-

cessário utilizar um cintilador gasoso proporcional, em um siste

ma de coincidência alfa-gama, de geometria especial com a fina-

lidade de permitir não só a detecção eficiente da radiação gama

(pelo cristal de NaI(Tí.)), mas também proporcionar alta eficiên-

cia para a captação dos fótons.

Com essa finalidade, estudamos a resposta do cintila-

dor gasoso em diferentes geometrias de anodo e os resultados ob-

tidos são descritos no capítulo II. Os melhores valores encon-

trados (resolução de energia em 4,01) se referem ã um cintilador

gasoso de geometria cilíndrica, e anodo, de tungstênio, retilí-

neo.
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O isótopo escolhido para medidas de coincidências foi

o U-235 (presente es uva amostra de U3 0e enriquecida a 19,991),

nio somente pela sua importância nos problemas relacionados com

• energia atômica mas também por se tratar do elemento mais estu

dado desde a sua descoberta nos primordios da radioatividade.

A verificação da precisão da técnica proposta foi fei-

ta determinando-se o valor da constante de desintegração do U-235

e da sua meia-vida, tendo-se obtido para essa última o valor de

(7,042 ±0,014) xio8 anos. Como veremos no capítulo VI esse va-

lor esta de acordo com a grande maioria dos valores medidos des-

ss grandeza por diversos pesquisadores utilizando técnicasdife

rentes e coincide, dentro do erro experimental, com a melhor me-

dida existente na literatura.

Desta forma, os resultados obtidos corresponderam ple-

namente às nossas expectativas,indicando que o método de coinci-

dências utilizado na determinação absoluta da atividade de emis-

sores (alfa-gama) é perfeitamente viável,oferecendo medidas com

precisão comparável ou melhor do que as de técnicas altamente so

fisticadas utilizadas até o presente. Uma comparação entre os

métodos de contagem direta da atividade alfa com a técnica utili,

zada nesse trabalho demonstra que enquanto aqueles exigem cuida-

dos extremos na preparação da fonte e, nesta, a eliminação total

de impurezas radioativas ou não, no método de coincidência alfa-

gama a preparação da fonte se torna mais fácil devido a elimina-

ção da contribuição dessas impurezas. Em compensação, torna-se

necessário o emprego de circuitos eletrônicos altamente sofisti-

cados cujo projeto e construção entretanto simplificou-se de ma-

neira considerável após o advento de circuitos integrados (ampH

ficadores lineares diferenciais) de alta impedância de entrada,

Nos capítulos III, IV e V são abordados os problemas
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das técnicas desenvolvidas para a detecção, resultados experimen

tais obtidos e una analise dos fatores de correção das medidas.

£ apresentada, também, a técnica de determinação da a-

tividade alfa do U-235 na fonte de U3 0e utilizada; com a fina-

lidade de avaliar com precisão a área dos picos correspondentes

aos vários isótopos fizemos uso de uma técnica que consistiu nu-

ma ampliação desse gráfico feita por método Ótico e o registro

do espectro,assim ampliado,em um papel de densidade constante. A

medida do peso das áreas correspondentes aos picos foi feita com

una balança analítica e nos forneceu os valores procurados com

alta precisão (apêndice I).



I. MÉTODO DE COINCIDÊNCIA

1.1. Considerações Gerais

A medida absoluta da atividade de emissores alfa ou be

ta é freqüentemente realizada utilizando-se contadores de geome-

tria 2TT OU 4H envolvendo, contudo, correções devidas aos fenôme

nos de auto-absorção, espalhamento e eficiência intrínseca do

sistema de detecção (Pu 53), (Pr 58), (Kn 79). Uma dificuldade

encontrada na utilização deste método é a preparação da fonte,

que deve ser extremamente fina (espessura desprezível em relação

ao alcance da radiação, alfa ou beta, no próprio material radioa

tivo) e, preferivelmente, depositada por evaporação em alto vá-

cuo sobre um fino filme plástico (espessuras da ordem de 10yg/cro2

ou menos). (Pa 55), (Me 59), (Cv 60), (Ba 64), (Cv 67).

Outra possibilidade de medida absoluta da atividade de

radionuclídeos é fornecida pelo método de coincidência cujo prin

cípio básico reside no fato de que quando um núcleo radioativo

emite uira partícula ionizante, o núcleo produto, pode permanecer

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

por meio da emissão de radiação eletromagnética. Tal emissão
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ocorre nun tempo extremamente curto, en geral da ordem de 10~9

segundos â IO"12 segundos (Si 55), após a emissão da partícula,

podendo-se considerar que sua emissão seja praticamente simultâ-

nea com a da partícula.

0 princípio do método de coincidência consiste em me-

dir a taxa de emissão simultânea destas radiações por meio de de

tectores e de um circuito Se coincidência apropriados. Esse cir

cuito produz um impulso na saída, somente quando recebe simulta-

neamente um impulso em cada uma de suas entradas; nesse circui-

to, impulsos simultâneos são considerados aqueles que estejam se

parados por um intervalo de tempo igual ou inferior ao chamado

tempo de resolução. Este varia, em geral, desde 10~6 ã IO"9 se

gundos, para os circuitos mais sofisticados.

Os primeiros trabalhos desenvolvidos com a finalidade

de medir a emissão simultânea de radiações por um núcleo radioa-

tivo foram feitos por Bothe e Bayer (Bo 35). Já em 1937, Feather

e Dunworth (Fe 38), utilizaram o método de coincidência para po-

der esclarecer vários esquemas de desintegrações nucleares.

No entanto, além da determinação dos esquemas de desin

tegrações nucleares, o método de coincidência é também utilizado

na determinação de atividades absolutas de fontes radioativas

emissoras beta-gama, bem como na das eficiências dos detectores

utilizados.

No caso de radioisõtopos de esquemas de desintegração

simples, o método de coincidência está muito bem estabelecido

graças aos estudos teóricos e experimentais de diversos autoTes

(Du 40), (Pu 50), (Ba 51), (St 58), (Ca 59), (Ga 62), (Ro 68),

(Do 79). Atualmente este método é reconhecido como o que ofere

ce as maiores possibilidades para a calibração precisa da ativi-

dade de radionuclfdeos, tornando-se necessário para a sua
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utilização um cuidado especial no projeto e construção do siste-

•a de detecção.

1.2. PrincTpios básicos

O método de coincidência, no caso ideal, tem a sua

aplicação limitada às seguintes condições:

— esquema de desintegração simples, isto ê, composto

por duas radiações simultâneas e de naturezas diferentes;

—- detectores seletivos a cada tipo de radiação utili-

zada, e com grande estabilidade em longos períodos de tempo;

— fontes puntiformes.

Quando satisfeitas essas condições, a medida da atividji

de independe da eficiência dos detectores e dos parâmetros do es_

quema de desintegração. Neste caso, a determinação do parâmetro

de interesse é feita com considerável precisão e simplicidade, o

que pode ser constatado mediante o estudo que faremos a seguir,

abordando o caso específico de um emissor alfa-gama.

Consideremos uma fonte radioativa que sofra N desin-

tegrações alfa por segundo, cada uma das quais seguida instanta-

neamente por um raio gama. Tais emissões podem ser detectadas

independentemente por dois detectores apropriados e seletivos.

Dessa forma, as contagens observadas no registrado- do canal al-

fa, NQ, do canal gama, N , serão funções das probabilidades de

detecção e de registro t e e respectivamente. Então:

N • N • c onde 0 < c < 1

e (1.2.1)

N • N • e onde 0 « c < 1,
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assim, quando os impulsos provenientes dos detectores alfa e ga-

•a são injetados nas duas entradas de um circuito de coincidên-

cias e difeiem por um intervalo de tempo menor ou igual ao tempo

de resolução, obtemos na saída do circuito um impulso correspon-

dente ã coincidência verdadeira alfa-gama. 0 numero de tais im-

pulsos é dado por:

então, multiplicando N por N e dividindo por N tem-se que

pode-se assim conhecer a atividade N sem introduzir as probabi

lidades c e e , definidas como eficiência do detector alfa e

do detector gama, respectivamente, para as energias das radia-

ções consideradas. Neste caso simples, as eficiências também po

dem ser determinadas pelas fórmulas (1.2.1) e (1.2.2) como:

do que foi exposto anteriormente, podemos então perceber que o

método de coincidência fornece, quando tomadas as precauções de-

vidas, uma medida precisa da atividade da fonte radioativa, pois

esta é independente da eficiência dos detectores e dos fatoies

de geometric. £ esta a sua vantagem, em termos de erro sistemá-

tico, em relação aos demais métodos, uma vez que a medida da at^

vidade é função apenas das contagens observadas.
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1.3. Validade do aitodo de coincidência

Quando se passa ao caso real ê fundamental que sejam

conservadas as características do método de coincidência ideal,

evitando a introdução ou minimizando o efeito das eficiências

dos detectores e dos parâmetros nucleares.

Quanto à exigência de fonte puntiforme, pode-se supera

Ia considerando-se as eficiências eQ e c como valores médios

das integrais das eficiências dos elementos de volume da fonte.

En caso de um dos detectores ser igualmente sensível a todas as

partes da fowte pode-se demonstrar que as fórmulas (1.2.1),

(1,2.2), (1.2.3) não se alterarão, evidenciando que a medida da

atividade de uma amostra radioativa extensa, nestas condições,

pode ser obtida como função apenas das contagens observadas.

Para provar isto consideremos uma fonte radioativa ex-

tensa situada num sistema de coordenadas (x, y, z) e n(x, y, z)

a taxa de desintegração por unidade de volume, eir. um volume ele-

mentar (dx •dy • dz), da referida fonte. Então, sendo e e E

considerados como os valores médios das integrais das eficiên-

cias (alfa e gama respectivamente) dos elementos de volume da

fonte, temos que a taxa de contagem registrada no canal alfa é:

[fíntx, y, z)»dx dy dz [fie (x, y, z) dx dy dz
"a JJÍdx dy dz V.i.i)

e a taxa de contagem registrada no canal gama:

ff{n(x, y, z)»dx dy dz fffeY(*. y, z) dx dy dz
NY " JJÍdx dy dz (1.3.2)

onde todas as integrais são extendidas aos limites da fonte.
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Nestas condições, a taxa de contagem correspondente às

coincidências verdadeiras alfa gama é dada por:

fffn(x, y, z)»dx dy dz (ffea(x, y, z)»eY(x. y. z) dx dy dz
N

a y - X U fjfdxdydz (1 .3 .3)

então das equações ( 1 . 3 . 1 ) , ( 1 . 3 . 2 ) e ( 1 . 3 . 3 ) podemos observar

que se e (x, y, z) ou e (x , y , z) for constante escreveremos:

* f f f
~TJ—*- n(x, y, z)-dx dy dz-NQ

onde N é a atividade devida a toda fonte. Experimentalmente,

a condição de igual sensibilidade de detecção de radiação prove-

niente de todas as partes da fonte é verificada para o detector

gama (e «constante), levando-se em conta a geometria do arranjo

normalmente utilizado, e considerando-se desprezível a variação

de ponto para ponto da auto-absorção para a radiação gama nas

fontes convencionais para este tipo de medida. Quanto ã estabi-

lidade dos detectores de radiação (alfa e beta) pode-se também

demonstrar que o método de coincidência é válido se, pelo menos,

um dos canais (detector e sistema eletrônico) for estável. A pro

va desta afirmação é obtida de maneira análoga à anterior, subs-

tituindo-se o parâmetro variável (a distância) pelo tempo (Pu 53).

Sendo a estabilidade uma das características do cintilador gaso-

so proporcional (bem como do ccntador gasoso proporcional) com

fluxo contínuo, esta condição é facilmente satisfeita. (BI 69),

(Ca 69), (Al 73), (Sm 81).

Quanto ao problema dos detectores poderem apresentar

uma certa sensibilidade para a outra radiação, que não aquela pa-

ra a qual são projetados, notamos que a eficiência do contador

gana para detecção da radiação alfa í nula, uma vez que o
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invólucro de alunínio que proteje o detector gana (Nal(Tl)) uti-

lizado e a espessura do suporte da fonte radioativa são suficien

tes para absorver toda radiação alfa emitida nesta direção (do

contador gama). Por outro lado, verificados experimentalmente

que o cintilador gasoso proporcional (detector alfa) não ê sens^

vel ã radiação gana que o atravessa nas nesnas condições experi-

mentais de detecção da radiação alfa.

Em síntese, as fórmulas de coincidência para fontes tx

tensas e os detectores utilizados (cintilador gasoso proporcio-

nal e Nal(Tjt)), não se nodifican em relação às deduzidas para

fontes puntiformes e detectores ideais. Em princípio, o erro na

medida da atividade de nuclídeos com esquemas de desintegração

sinples reduz-se ao devido ã flutuação estatística das contagens

e ao erro sistemático na determinação do tempo de resolução do

circuito de coincidência (Mo 69). Entretanto, na prática, só

testes rigorosos podem comprovar que os detectores, assim como

as unidades eletrônicas dos canais (alfa, gama, alfa-gama), ope-

ram em condições seguras. As condições ideais de medida são vi-

sualizadas mais claramente quando são considerados todos os ti-

pos de eventos possíveis no sistema de coincidência, isto é,

quando todas as combinações possíveis nos três registradores, al̂

fa, gama e coincidência (Th 66) são levadas em conta.

0 quadro abaixo sur.ariza essas condições;

Tipo de evento

Refiistrador a

Registrador Y

Refiistrador ot-Y

1

•

2

•

0

3

••

0

•

4

•

0

0

5

0

•

6

0

•

0

7

0

0

•

8

0

0

0

a condição ideal é dada pela redução dos 8 tipos de eventos para

apenas quatro:
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Tipo de «vento

Registrador a

Registraâor y

Registrador a y

1

•

4

•

0

0

6

0

•

0

8

0

0

0

ou seja, é necessário que sejam eliminados os eventos 2, 3, 5 e

7.

Para evitar o evento 2 devemos garantir que todas as

desintegrações que dão origem a um registro alfa e a um registro

gama resultem também em um registro de coincidência. Isto é pos

sível se os pulsos alfa e gama forem simultâneos ao entrarem no

circuito de coincidência e se o tempo de resolução do mesmo (x)

for escolhido adequadamente. Esta escolha deve ser feita basean

do-se no tempo de operação dos detectores e também no intervalo

de tempo decorrido entre as emissões sucessivas das radiações es_

tudadas. £ necessário, portanto, que o tempo de resolução seja

maior do que os valores acima referidos, pois, em caso contrá-

rio, perderemos coincidências verdadeiras.

Como a distribuição dos impulsos é estatística pode

ocorrer que nas entradas de um circuito de coincidências compare

çam impulsos praticamente simultâneos não procedentes de um mes-

mo evento nuclear, originando impulsos de saída correspondentes

às chamadas coincidências casuais. Estas são, portanto, devidas

ao tempo finito de resolução do circuito utilizado bem como â na

turtza estatística da emissão de radiação pela fonte, e estão re-

presentadas pelos eventos 3, 5 e 7. Um trabalho estatístico de-

senvolvido por Eckart (Ec 37) demonstrou que a taxa de tais coin

cidências é diretamente proporcional ao tempo de resolução do

circuito de coincidência e ao produto das contagens individuais

dos dois contadores. Sendo assim, os eventos 3, 5 e 7, na



23

pratica, não são eliainados mas as suas influências na medida da

atividade de um nuclídeo podem ser minimizadas utilizando-se fon

tes radioativas fracas (o que ocasiona um maior tempo de medida)

• utilizando o menor poder resolutivo compatível com as condi-

ções já enumeradas anteriormente. A correção devida a tais coin

cidências é calculada em função do tempo de resolução determina-

do experimentalmente.

Desta forma, quando tomadas as devidas precauções, o

método de coincidência permite obter uma medida precisa da ativi

dade de radionuclídeos, que tenham um esquema de desintegração

simples, como função, apenas, das contagens observadas.

Se a vantagem do método de coincidência ê a independên

cia de seus resultados em relação i eficiência dos detectores e

aos parâmetros nucleares, a extensão deste método para esquemas

de desintegração complexos deverá manter estas características,

a fim de poder ser usado de modo genérico, conservando sua quaH

dade de alta precisão. A solução para a eliminação da correção,

devida à complexidade do esquema de desintegração de um dado nu-

clídeo, ou para a sua determinação em função apenas das conta-

gens observadas, foi sugerida pela primeira vez por Campion et

ai (Ca 60), no caso de emissores beta-gama. Estudos posterio-

res, (Ta 62), (tfi 63), (Ba 66) mostraram que com a utilização de

detectores de características adequadas, as equações fundamen-

tais de coincidências, colocadas sob nova forma, podem ser usa-

das no caso mais gerai de esquemas de desintegração complexos,

fornecendo o valor absoluto da atividade (de emissores beta-ga-

ma) em função apenas das contagens observadas.

Neste trabalho, procuramos extender o método de coinci^

dêncía ao caso de emissores alfa-gama de esquemas de desintegra-

ção complexos. Passaremos então a estuda/ as novas fórmulas de
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coincidência, ben como as condições experimentais que fornecem a

medida absoluta da atividade apenas em função das contagens ob-

servadas .

1.4. Método de coincidência generalizado para esquemas de

desintegração complexos (emissores alfa-gama)

Consideremos um esquema de desintegração com n grupos

•lfa, sendo a a taxa de bifurcação (T.B.) (branching ratio) do

r-êsimo grupo e e o r a eficiência do detector alfa para este gru

po. Pelo menos um dos grupos ali* deve ser seguido por uma ou

mais radiações gana, y , detectadas no contador gama com efi-

ciência c . Designamos por p o número de raios gama asso-

ciados ã r-ésima desintegração alfa e, por b , sua taxa de bi-

furcação relativa.

COR esta notação, as fórmulas básicas de coincidência

passarão a ser:

n Pr

I

E
devemos observar que para esquemas de desintegração em que um

dos grupos alfa deixa o núcleo resultante no estado fundamental,
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ou quando se discriminam as radiações gana associadas a um dos

grupos alfa, consideraremos estes grupos coco seguidos por raios

gama detectados com eficiência nula. Sendo assim, das equações

(1.4.1), (1.4.2) e (1.4.3) temos que:

OY n
(1.4.4)

então a atividade da fonte, N , será:

N -\lül.i^ 2^i —S. (1.4.5)
0 «v n n **r

b r -eY
s rs

a fórmula (1.4.5) evidencia que não poderemos determinar a ativi

dade de um radionuclídeo, de esquema de desintegração complexo,

sem o conhecimento prévio das T.B. relativas e das probabilida-

des de detecção e e e , a menos que um dos detectores seja
r *r

igualmente sensível a todas as energias da radiação que detecta

(Wi 63),a fim de que e ou c possa ser tomado como constan

te nas somatórias, reduzindo o fator de correção (para esquemas

de desintegração complexos) ã unidade* . Neste caso especial,

a atividade da fonte pode ser obtida somente através das conta-

gens observadas, como pode ser visto na equação (1.4.5). Deste

(1) Em nosio trabalho eata condição í rigorosamente aacisfeita para o detax
tor de radiação alfa utilizado (cintiledor gasoso proporcional). ~
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•odo as principais características e vantagens do método de coin

cidência são preservadas.

Contudo, um cuidado especial deve ser tomado quanto à

detecção da radiação gama, visto que existe a possibilidade de re

gistro de impulsos espúrios causados por fenômenos de espalhamen

to e superposição dos diferentes raios gama provenientes da aroo£

tra. Neste caso, a medida da atividade será afetada de erro (P£

ra mais), uma vez que, embora o mecanismo do método de coincidên-

cia seja capaz de compensar o não registro das radiações de uma

desintegração, isso não ocorre no caso do registro de uma conta-

gem espúria. Sendo assim, uma análise prévia do esquema de de-

sintegração do radionuclideo deve ser feita, a fim de estudar e

corrigir os possíveis efeitos dos fenômenos acima mencionados.



II. CINTILADOR 6AS0S0 PROPORCIONAL

II.1. Cintilador Gasoso

A passagem de uma partícula carregada em um meio gaso-

so é determinada pela sua perda de energia cinética através de

interações eletromagnéticas com elétrons atômicos, ocorrendo, em

conseqüência, fenômenos de ionização e excitação dos átomos. Nos

processos de recombinação e desexcitação dos mesmos ocorre a

emissão de fõtons, logo após a interação, de forma que a presen-

ça da partícula carregada pode ser indicada através desse fenôm£

no de cintilação (emissão de fôtons), A primeira observação da

cintilação num gás através do uso de uma válvula fotomultiplica-

dora é devida a Eggler e Huddleston (Eg 54) na qual um impulso

elétrico é obtido como resposta â incidência da partícula carre-

gada. Estudos posteriores (Eg 56), (No 56), (No, 56), (Sa 57)

mostraram que a principal característica deste cintilador reside

no fato de se obter impulso elétrico rápido (tempo de subida de

IO"8 s - (Ko 60)) cuja amplitude é proporcional ã energia da par-

tícula incidente. Por outro lado, a luz emitida nos processos

de recombinação e desexcitação tem um espectro ótico distinto
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para diferentes gases, situado geralmente para os gases nobres

na região do ultra-violeta. Como o catodo de una válvula foto-

multiplicadora é somente sensível a uma faixa de comprimento de

onda da radiação (entre 3000 à 6000 A° para a célula fotomulti-

plicadora Du Mont 6292) torna-se assim necessário, para utili-

zar satisfatoriamente os fótons provenientes dos processos de re

combinação e desexcitação, converter, da melhor maneira possí-

vel, estes fótons de pequeno comprimento de onda em outros situa

dos r.a região de freqüência apropriada, a qual é determinada pe-

la máxima resposta do fotocatodo. Este ajuste da distribuição

espectral da luz emitida pelo cintilador gasoso à sensibilidade

do fotocatodo ê obtido através do uso de um filme conversor (de

quaterfenil com espessura inferior a 100 yg/cm2 (Sa 57), (No 58),

(Po 68), (Pa 74)) depositado na janela da fotomultiplicadora.

Uma desvantagem deste cintilador se encontra no fato

de que a sua resposta ã incidência da radiação é fortemente in-

fluenciada pela presença de impurezas no gás, tendo como conse-

qüência a redução da amplitude do impulso. Estudos realizados

por vários pesquisadores (No 56), (Sa 57), (Ko 60), mostraram

que a presença de pequenas quantidades de impurezas tais como o

oxigênio, hidrogênio e outros gases poliatômicos podem extinguir

completamente o impulso proveniente do cintilador gasoso, sendo

necessário o uso de um sistema de purificação contínua do gás.

Esta sensibilidade do cintilador gasoso âs impurezas, aliada â

característica de baixa luminescência do gás, (He 67), (Fa 68),

faz com que seja necessária a utilização de um sistema eletrôni-

co de amplificação de impulsos extremamente sensível. Por outro

lado, como a amplitude do impulso é proporcional ao número de fã

tons emitidos dentro do cintilador e, portanto, à perda de ener-

gia da partícula incidente, pareceu claro que este número



29

poderia ser elevado através da aplicação de um campo elétrico

que atuaria sobre os portadores de carga livres gerados tanbén

pela passagem da partícula incidente. Estes, sendo acelerados

poderiam excitar outros átomos do meio gasoso aumentando assim o

número de fotons inicialmente produzidos e, consequentemente, a

amplitude do impulso. Esta continuaria ainda sendo proporcional

à perda de energia da partícula incidente visto que, sendo o nume

ro de ionizaçòes produzidas uma função dessa energia, quanto

maior o número de elétrons produzidos maior o número de fótons

gerados,e portanto maior a amplitude do impulso.

Estas idéias serviram de base para estudos teóricos e

experimentais realizados por vários autores, (Br 68), (Ta 68),

(Po 71), (Po 72), (Po 74), (Th 74), (Sa 77), (Kh 78). (Cu 80),

(Kh 80), (Ca 84); coni o objetivo de determinar as principais ca-

racterísticas deste novo detector que foi denominado de cintila-

dor gasoso proporcional.

As propriedades destes cintiladores, com diferentes

geometrias, foram estudadas por grupos de pesquisadores na Fran-

ça, Brasil (PUC-SP), Portugal, Polônia, Itália, USSR, e estão

descritos nos trabalhos citados na tabela I,

II.2, dntilador Gasoso Proporcional

0 mecanismo da eletroluminescêncix que ocorre no inte-

rior de um cintilador gasoso proporcional, isto é, a emissão de

fótons na região do ultra-violcta, visível e infra-vermelho do

espectro provocada pela passagem de elétrons em um meio gaí-oso,

sob a influência de um campo elétrico, (Cu 80), tem sido estuda-

do, recentemente, por vários pesquisadores (tabela I). Entretanto
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os processos que conduzem ã eaissão de fótons dentro do cintila-

dor gasoso proporcional não estão bem esclarecidos e é conun en-

contrar-se explicações contraditórias na literatura existente.

Contudo, o princípio básico de funcionamento deste cintilador po

de, de uma forma simplificada, ser tratado em termos dos meco :is

mos de interação dos elétrons, sujeitos â ação de um campo elé-

trico, com os átomos do gás.

Em um contador gasoso convencional, os elétrons produ-

zidos na ionização primária, devida a incidência da partícula

carregada, são acelerados, por ação do campo elétrico, em dire-

ção ao eletrodo positivo do contador. Durante o trajeto, estes

elétrons podem adquirir energia cinética suficiente para, atra-

vés de interações eletromagnéticas, excitar ou ionizar átomos do

gás. Os íons positivos poderão se recombinar com elétrons li-

vres formando átomos neutros, bem como os átomos excitados retor-

narão aos seus estados fundamentais, onde ambos processos serão

acompanhados de emissão de fótons. Sendo assim, ocorrerá dentro

do contador um aumento do número de fótons, em relação â cintila

ção primária, que dependerá, para uma dada partícula incidente,

da natureza e pressão do gás utilizado, da quantidade e energia

dos elétrons e obviamente da intensidade do campo elétrico. Pa-

ra o caso de um campo elétrico uniforme, esta componente secundá_

ria de cintilação cresce linearmente com a intensidade do campo

elétrico aplicado (Ko 60) (Te 64), contudo não se obtém melhoria

significativa na resolução de energia neste cintilador. Isto de

corre do fato de que a resolução de energia obtida não depende

somente dos fatores relacionados â quantidade de luz emitida

(principalmente flutuações estatísticas no número de fotoelé-

trons liberados pelo fotocatodo), mas também da geometria do cam-

po elétrico utilizado na produção da cintilação secundária.
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No caso de campo elétrico uniforme, a quantidade de

luz produzida por um elétron primário depende da sua posição ini

ciai e consequentemente da orientação e posição da trajetória da

partícula carregada incidente no contador. Este efeito determi-

na uma pior resolução de energia no cintilador gasoso visto que

eventos idênticos podem conduzir a produção de diferentes quanti

dades de luz. Em conseqüência, para que a cintilação secundária

seja proporcional ã energia da partícula incidente e se obtenha

uma boa resolução em energia é necessário que se obedeça a se-

guinte condição (Co 75): a quantidade de luz secundária produzi-

da deve ser independente do ponto da região sensível do contador

onde ocorre a interação da radiação com o gás. Esta condição

implica que a região do gás onde a cintilação secundária é produ

zida deva ser uma porção muito pequena do volume sensível total

do contador. Isto se obtém facilmente com contadores gasosos

proporcionais de geometria cilíndrica, onde somente ao redor do

fio anodo central é que o campo elétrico é suficientemente inten

so para causar a cintilação secundária.

Quando se opera na região proporcional de um contador

gasoso, o elétron primário sendo acelerado em direção ao anodo

provoca, na sua vizinhança, ionizações e excitações originando

uma avalanche Townsend. Nesta região, o fator de multiplicação

gasosa é constante, de forma que a caTga total produzida é pro-

porcional ã ionização primária decorrente da absorção da energia

da partícula carregada. Analogamente, o número de fótons gera-

dos no contador, nesta região, também será proporcional ao núme-

ro de elétrons primários e, portanto, ã energia da radiação incj.

dente (obviamente, desde que ocorra a absorção total desta ener-

gia). A produção de fôtons não é somente devida âs desexcita-

çôes e possíveis recombinações de íons positivos com elétrons
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livres «as, tambea, ao fenôaeno de emissão de radiação de freia-

aento dos elétrons no anodo central.

Estes fótons sío coletados por uaa válvula fotoaulti-

plicadora gerando um impulso elétrico de amplitude proporcional

i energia da radiação incidente, desde que esta seja absorvida

totalmente no meio gasoso.

Ua estudo da eficiência quântica de cintiladores gaso-

sos coa diferentes geoaetrias de anodo e usando coso gás de en-

chimento o argônio puro ou uaa mistura de 901 de argônio e 101

de aetana. foi realizado ea nosso laboratório (Kh 78), (Kh 80),

(Kh 81). Os resultados obtidos evidenciaram que a resposta do

cintilador com a mistura de 901 de argônio e 101 de aetana é me-

lhor (impulsos aais rápidos) do que aquela do argônio puro

(99,9991)eémarcadamente influenciada pela presença de um guia

de luz. Este diminue o percurso dos fótons no gás reduzindo, em

conseqüência, a probabilidade de sua absorção. Por outro lado,

a ação de um filme conversor de comprimento de onda, constituído

de uma mistura de dimetil POPOP e PPO, sobre a resposta do cinti

lador, foi estudada evidenciando um aumento significativo na am-

plitude do impulso e, portanto, uma melhora na resolução de ener

gia,

Estas características, (impulso rápido, amplitude gran

de e proporcional ã energia da radiação incidente), evidenciam

as vantagens de se incorporar este cintilador a um sistema de

coincidências alfa-gama, a fim de obter-se medidas absolutas de

baixas atividades. Contudo, uma análise preliminar comprovou a

necessidade de se projetar um cintilador gasoso, de geometria es_

pecial, para possibilitar as medidas de coincidência sem grande

prejuízo da eficiência de detecção da radiação gama, Com este

propósito, foi projetado e construído, em nosso laboratório, um
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cintilador gasoso cujas características fora» estudadas utilizan

do-se diferentes geometrias do fio anodo (retilíneo e circular).

guias de luz e conversor de comprimento de onda.

Como vereaos a seguir, os resultados obtidos mostram

coai clareza que a resposta do cintilador ê fortemente influencia

da pela geometria do anodo, e que está vinculada ãs condições de

funcionamento do contador gasoso proporcional.

II.3. Dispositivo experimental

Um cilindro de latão de 3 an de espessura, dotado de

roscas em ambas extremidades, de 140 mm de comprimento e 70 mm

de diâmetro foi utilizado como catodo do contador-cintilador ga-

soso e está representado na figura 1. 0 anodo, um fio central

Tetilíneo de tungstênio, ou sob a forma de espira circular, era

isolado das paredes do contador por meio de um bloco de plexi-

glass de 90 mm de comprimento e 50 mm de diâmetro. Este, além

de isolador também tinha a função de guia de luz no cintilador

gasoso sendo adaptado, por meio de geléia de silicone, â uma vál̂

vula fotomultiplicadoTa, do tipo RCA 6342. A parte superior do

cilindro era rosqueada ao suporte (de latão) da fonte radioativa

e este conectado, através de roscas e "o'ring" ao cintilador de

Nal(Ti) de 1"*1 1 / 2". 0 feixe de partículas alfa era colimado

através de uma placa de alumínio (espessura de 100 mg/cm2) dota-

da de um orifício central de 2 mm de diâmetro, de forma que as

paTtículas alfa penetravam no contador gasoso paralelamente ao

fio central,

Como trabalhamos com fluxo contínuo de gás, o cilindro

de latão era dotado de duas "mamadeiras" de forma que o gás
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(mistura de 90% de argônio e 101 de metana) penetrava no inte-

rior do contador pela "aaaadeira" superior do cilindro e, apôs a

sua circulaçio no interior do contador, saía pela situada na sua

base. Antes, poréa, de penetrar no contador, a aistura gasosa,

referida aciaa. atravessava ua recipiente que continha sílica-

gel cuja função era a de absorver eventuais traços de uaidade

que reduziria* a aaplitude dos iapulsos. Estes, quando proveni-

entes do contador gasoso, eraa enviados a ua aaplificador opera-

cional 3140 (figura 17). e deste ao analisador aulticanal ORTEC,

aodêlo 6240 a fia de serea selecionados ea aaplitude.

Coao a resposta do cintilador gasoso proporcional está

vinculada às condições de funcionaaento do contador gasoso, pas-

saaos a expor os estudos realizados para aabos utilizando anodos

de tungstênio (retilíneos e circulares).

II.3.a. Contador-Cintilador gasoso coa anodo circular

0 anodo em forma de espira circular, de diâmetro igual

a 10 mm, foi obtido enrolando-se um fio de tungstênio de 0,060ml

(cujo diâmetro foi previamente uniformizado) a um pedaço de fio

de níquel em forma de V. A extremidade livre do fio de tungstê

nio foi enrolada em um cilindro de 10 mm de diâmetro e com isso

obtivemos a espiTa circular desejada. 0 conjunto (espira e fio

de níquel) foi colocado sob pressão no interior de um cilindro

de níquel de 76 mm de comprimento e 2 mm de diâmetro, o qual foi

fixado no bloco isolante de plexiglass e ligado ao terminal de

alta tensão da fonte estabilizada FLUKE, modelo 408-B.

As condições de funcionamento deste contador foram es-

tudadas acoplando-se à sua saída um osciloscópio Philips, modelo
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3232.que permitiu observar as amplitudes dos impulsos, decorren-

tes da ionizaçio das partículas alfa na mistura de 901 de argê-

nio e lOt de metana, em funçío da tensío aplicada ao anodo.

A figura 02 mostra a curva característica deste conta-

dor demonstrando a variaçio das amplitudes dos impulsos, corres-

pondentes â um feixe de partículas alfa monoenergéticas, em fun-

ção da tensão aplicada. Para a realização de tais medidas utiH

zamos uma fonte fina de Am-241, emissora de partículas alfa. pro

duzida por evaporação em alto vácuo e depositada sobre um filme

de "ylar aluminizado. A análise da referida curva evidencia que

este contador opera na região de proporcional de 1300 V ã 2300 V,

e na de proporcionalidade limitada a partir de 2400 V.

Una vez determinadas as faixas de tensão que correspon

dem ao regime proporcional e de proporcionalidade limitada do

contador, procuramos construir o espectro de energias das partieu

Ias alfa provenientes da fonte de Am-241. Para tanto, acoplamos

diretamente ao contador o amplificador 3140 (figura 17) e este

ao analisador muiticanal ORTEC, modelo 6240, que registrava os es

pectros através de uma seleção, e» amplitude, dos impulsos. As

figuras 03 e 04 representam os espectros de energia das partícu

Ias alfa da fonte de Am-241 para valores de tensão de 2200 V e

2400 V, correspondentes às regiões proporcional e de proporciona

lidade limitada respectivamente. As resoluções encontradas, 9,01

e 7,11 evidenciam uma melhor resposta do contador operando na re

gião de proporcionalidade limitada, o que é evidente pelo fato de

que sendo maior a amplitude do impulso maior a relação sinal-

ruído e portanto melhor a condição de medida.

Procuramos posteriormente estudar as condições de fun-

cionamento do cintilador gasoso acoplando diretamente â fotomul-

tiplicadora, RCA 6342, o amplificador AD S09 (figura 19) evitan-
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do-se o uso de cabos coaxiais cujo emprego implicaria em um au-

mento da capacidade do coletor de elétrons em relação à Terra.

Com isto, uma redução da constante de tempo é obtida acarretando

uma melhor relação entre sinal e ruído e tornando possível o em-

prego de um circuito de coincidência rápido, sem perda de efi-

ciência da contagem de fenômenos reais.

Com a finalidade de observar a influência do campo ele

tricô sobre o mecanismo de cintilação, ligamos um osciloscópio à

saída do amplificador AD 509 e observamos a amplitude dos impul-

sos, correspondentes as partículas alfa do Am-241, em função da

tensão aplicada no anodo. Inicialmente, em ausência do campo

elétrico nenhum impulso foi observado devido ao fato de utilizar

mos uma mistura de 901 de argônio com 101 de metana,sendo que pe

quenas porcentagens desta substância orgânica reduzem a amplitu-

de do impulso, decorrente da cintilação primária, por um fator

seis. (No 56), (Ko 60).

A figura 05 mostra a variação da amplitude dos impul-

sos em função da tensão no anodo e torna claro o efeito do campo

elétrico sobre a cintilação secundária produzida no interior do

contador. Para um potencial inferior a 2100 V não conseguimos

observar os impulsos pois, existe uma mínima intensidade de cam-

po elétrico necessária para gerar a cintilação secundária e con-

duzir ã formação de um impulso de amplitude mensurável.

Em seguida, procuramos verificar a resposta do cintila

dor gasoso, com anodo circular, construindo-se espectros de ener

gia das partículas alfa do Am-241 para valores de tensão iguais

a 2200 V e 2400 V, que correspondem, no contador gasoso, âs re-

giões proporcional e proporcionalidade limitada.

As figuras 06 e 07 representam estes espectros, e de-

monstram que nestas condições a resposta do cintilador é pior do
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que aquela devida ao contador. Este comportamento pode ser ex-

plicado pelo fato de que nesta geometria, como a produção de fÔ-

tons se dá na vizinhança inediata do anodo circular, a forte ab-

sorção destes fõtons na metana impede que um número grande des-

tes fótons possa atingir o guia de luz em virtude da distância

que o separa do fio anodo. Com um anodo retilíneo que emerge do

guia de luz, como as partículas incidem paralelamente ao anodo,

as avalanches se formam em torno do fio e hã uma melhor condição

de captura dos fótons no cintilador. Desta forma procuramos su-

bstituir este anodo circular por outro retilíneo e observar a

resposta do sistema.

II.3.b. Contador-Cintilador gasoso com anodo retUTneo

Um fio de tungstênio de 0,4 mm de diâmetro e 90 mm de

comprimento foi utilizado como anodo central e foi montado no

eixo do guia de luz que desempenhava também a função de isolador

como indicado na figura 1.

Da mesma forma anterior, procuramos estudar a respostr.

do contador através da análise da amplitude dos impulsos, das

particular alfa do Am-241, em função da tensão aplicada ao anodo.

A figura 08 representa esta curva característica, e atTavés dela

observamos que este contador opera na região proporcional entre

2200 V e 3300 V, e na proporcionalidade limitada a partir de

3400 V.

Como podemos observar, o contador com anodo retilíneo

opera na região proporcional em uma faixa de tensão superior à

utilizada com o anodo circular. Este comportamento pode ser ex-

plicado pelo fato que o diâmetro do fio retilíneo é maior do que
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aquele da espira circular e também, como neste caso, a distância

anodo-catodo é menor, devemos esperar,para uma mesma diferença

de potencial,uma intensidade maior de campo elétrico.

A fim de estudar as condições ae funcionamento do con-

tador, procuramos construir os espectros de energia das partícu-

las alfa do An-241 na regiio proporcional e na de proporcionali-

dade limitada. As figuras 09 e 10, correspondentes a tensões no

anodo de 3300 V e 3500 V, respectivamente, indicam que nesta geo

metria, a resposta do contador é melhor do que a correspondente

ao anodo circular, fato traduzido em uma melhora na resolução to

tal da energia.

Como a resposta do cintilador está vinculada às carac-

terísticas do contadoT, procuramos observar, de forma idêntica à

anterior, a amplitude dos impulsos, devidos às partículas alfa do

Am-241, em função da tensão no anodo. A curva característica do

cintilador com anodo retilíneo está representada na figura 11 e

demonstra que somente para tensões superiores a 3100 V obtemos

impulsos de cintilação detectáveis pelo sistema eletrônico. De

forma idêntica à observada com o contador, o cintilador de anodo

retilíneo opera em uma faixa de tensão superior ao de anodo cir-

cular, evidenciando que o mecanismo de cintilação secundária es-

ta vinculado ã produção da avalanche Townsend (que ocorre nas

proximidades do anodo). e portanto â intensidade do campo elétri-

co.

A figura 12 representa o espectro de energia das

cuias alfa do Am-241 registrado no multicanal, ORTEC modelo 6240,

para uma tensão no anodo igual a 3500 V. A resolução obtida (4,01)

demonstra que a sua resposta é bem melhor que a do cintilador

com anodo circular, fato que é explicado pela geometria utiliza

da, pois a condição de produção de cintilação secundária em uma
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região muito próxima do anodo é melhor satisfeita.

Com o propósito de estudar a influência do campo elé-

trico sobre a amplitude dos impulsos correspondentes às partícu-

las alfa do Am-241,bem como na resolução de energia obtida, va-

riamos a tensão no anodo e.para cada valor, registramos o espec-

tro alfa no multicanal ORTEC. Com estas medidas construímos a

curva 13 que mostra a variação do canal correspondente ao pico

do espectro, o qual é proporcional â amplitude do impulso, em

função da tensão. 0 exame desta curva mostra um notável efeito

do campo elétrico sobre as amplitudes dos impulsos, fato que se

traduz, experimentalmente, pelo aumento do número do canal cor-

respondente ao pico do espectro. Este comportamento se explica

pois a medida que o campo elétrico se torna mais intenso, o elé-

tron adquire uma maior energia cinética no seu trajeto até o ano

do,podendo provocar um maior número de excitações, conduzindo a

um aumento no número de fótons.

Como o registro dos fótons produzidos pelo cintilador

foi feito sem o auxílio de um filme conversor de comprimento de

onda, procuramos verificar a possível influênria que este exer-

ceria na resposta do cintilador. Para isso, depositamos sobre a

janela da válvula fotomultiplicadora uma solução constituída de

uma mistura de dimetil - POPOP e PPO dissolvidos em tolueno

(Kh 80), obtendo-se um filme uniforme e transparente. Da mesma

forma anterior, procuramos verificar a resposta do cintilador,

nesta nova condição, construindo espectros de energia das partí-

culas alfa do Am-241, em função da tensão aplicada ao anodo. A

figura 14 mostra o número do canal correspondente ao pico do es-

pectro em função da tensão, evidenciando um aumento na amplitude

do impulso com intensidades crescentes do campo elétrico. Contu

do, através dos gráficos 13 e 14, podemos observar que a
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resposta do cintilador com o filme conversor de comprimento de

onda não se alterou, ou seja, os resultados são praticamente os

mesmos, tanto na amplitude dos impulsos quanto na resolução de

energia.

Desta forma, preferimos trabalhar com o cintilador ga-

soso com anodo retilíneo sem o filme conversor uma vez que este

pode se deteriorar com o passar do tempo, eventualmente alteran-

do as suas condições de funcionamento.



III. OBJETIVO DA PESQUISA E MÉTODO EXPERIMENTAL

O objetivo desta pesquisa é aplicar o método de coin-

cidência a um radionuclídeo emissor alfa-gama dotado de um esque

ma de desintegração complexo e estudar os fatores de correção

pertinentes â medida precisa da sua atividade.

A fonte^ ' utilizada em nossas medidas era constituída

por urânio enriquecido a 20% sob a forma de U3 Oe e foi prepar£

da especialmente para evitar fenômenos de auto absorção (das par

tículas alfa).

A detecção da radiação alfa foi feita através do cintji

lador gasoso proporcional que, devido as suas características,

foi incorporado ao sistema de coincidências a fim de, em termos

experimentais, conduzir este método de medida às suas últimas

conseqüências em precisão. Para detectar a radiação gama utili-
1 /2"

zamos um cr is ta l de Nal(TA) de l"x i1 /<r sobre o qual foi fixa

da a fonte de U3 08 de modo a formar o maior ângulo sólido pos-

s íve l de detecção (figura 1) . Este sistema, constituído pelos

(2) Gentilmente fornecida pelo IPEN (Instituto de Pesquisas Energéticas e
Nucleares).
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detectores e fonte, foi protegido da radiação ambiente por uma

blindagem formada por blocos de chumbo de 5 cm de espessura.

0 detector alfa, através do guia de luz, e o cristal

de Nal(Tfc), eram justapostos a válvulas fotomultiplicaroras, do

tipo RCA 6342, por meio de geléia de silicone para obter um aco-

plamento óptico ideal. Estas válvulas eram conectadas diretamen

te aos amplificadores AD 509 (figura 19), evitando-se assim o

uso de cabos coaxiais a fim de reduzir a capacidade do coletor

de elétrons em relação ã Terra e, portanto, melhorar a relação

entre o sinal e ruído. Após a amplificação, os impulsos prove-

nientes do detector gama foram enviados a um sistema de discrimi

nação diferencial dos impulsos. Isto se fêz necessário devido

ao fato de que como utilizamos uma fonte de U3 O6 (enriquecido a

201), temos juntamente com os raios gama provenientes do U-235

aqueles devidos ao U-238, Th-234, etc, como se verá adiante.

Desta forma, deve ser feita uma seleção dos raios gama provenien

tes do U-235 de interesse para detecção de suas coincidências

com os impulsos alfa.

Os impulsos alfa provenientes do amplificador e os da

radiação gama do analisador diferencial eram, em seguida, norma-

lizados de forma a corresponderem ã impulsos retangulares de lar

guras constantes e de amplitudes bem definidas (e distintas para

as duas linhas alfa e gana). Após a normalização, os impulsos

alfa e gama são enviados â base de um transistor (BC 337), segui-

dor de emissor, de forma que quando são coincidentes, temos no co

letor um impulso cuja amplitude final é igual a soma das amplitu

des dos impulsos (alfa e gama) individuais. Ém caso contrário.

(3) Para a realização dessas medidas foram construídos vários circuitos el£
trSnicos no laboratório a fim de permitir uma medida precisa dos impul-
sos individuais e dos coincidentes.
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isto é, quando os impulsos correspondentes as linhas alfa e gama

são separados por um tempo maior que o tempo de resolução do sis

tema, teremos impulsos independentes com amplitudes constantes e

definidas pelo mono-estável CD 4047 (figura 24). Estes impulsos

são analisados por um multicanal ORTEC, modelo 6240.apresentando

a vantagem de que, como os impulsos alfa e gama têm amplitudes

bem determinadas, em caso de não haver coincidência, as suas con

tagens individuais são medidas ao mesmo tempo pelo multianalisa-

dor, bem como as coincidências (amplitudes somadas).

A figura 15 representa o diagrama de blocos de todo

equipamento utilizado.
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IV. EQUIPAMENTO ELETRÔNICO

IV.1. Circuito da fotoauitiplicadora RCA 6342

Embora tivéssemos trabalhado com cintiladores de tipos

e dimensões diferentes, os mesmos foram acoplados à fotomultipH

cadoras idênticas do tipo RCA 6342 cujo circuito de utilização

foi projetado e construido, em nosso laboratório e se encontra re

presentado na figura 16.

A constante de tempo do anodo da fotomultiplicadora,

(IO"1* s), foi escolhida levando-se em consideração o tempo de

decaimento da fluorescência nos cintiladores utilizados, de for-

ma a satisfazer as condições de obtenção de um impulso de ampli-

tude representativa para os fótons do evento real e evitar o em-

pilhamento,

Para tornar mínimo o ruído de fundo da fotomultiplica-

dora e evitar a queda ohmica de tensão, principalmente nos últi-

mos dínodos onde o impulso de corrente é elevado, utiliza-se ca-

pacitores de "by pass" de capacidade apreciável.

Através da figura 16, verifica-se que o potencial en-

tre o catodo da fotomultiplicadora e o primeiro dínodo é ajusta-
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vel através de um potenciÕmetro de 1,0 MQ. Sua função é a de

ajustar o valor da tensão necessária e suficiente para que todos

os elétrons emitidos pelo fotocatodo atinjam o primeiro dínodo.

O outro potenciônetro de 2,0 Mn, correspondente ao ajuste de fo-

co nos possibilita distribuir o fluxo de fotoelétrons primários

em toda superfície do primeiro dínodo. Dessa forma evita-se o

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

to do dínodo, danificando a sua superfície.

A fonte de alta tensão utilizada na alimentação das fo

tomultiplicadoras foi projetada e construída em nosso laborató-

rio, e baseou-se no emprego de um transformador de 110 V ã 400V,

60 cps, cuja tensão é quadruplicada por um multiplicador de ten-

são Crockoft-Walton seguida de um sistema de filtragem LC (To 82).

IV.2. Amplificadores Operacionais

Foram utilizados três amplificadores de impulsos prove

nientes do contador proporcional, cintilador de Nal(Tl) e cinti-

lador gasoso proporcional, projetados e construídos em nosso la-

boratório.

0 amplificador associado ao contador proporcional foi

construído baseado no emprego de amplificadores operacionais

(RCA 3140),os quais apresentam resposta linear em altas freqüên-

cias, A escolha deste circuito integrado foi feita levando-se

em consideração as suas características principais como alta im-

pedância de entrada (1011* ÍJ), alto "slew-rate" (9 V/ps) e ganho

elevado. 0 circuito adotado, cujo esquema está representado na

figura 17, e constituído por um estágio amplificador inversor de

ganho ajustlvel até 40, diretamente acoplado a um amplificador
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não inversor cuja função principal é de fornecer impulsos positj.

vos com uma saída de baixa impedância para a entrada do mui tiana

lisador.

Para verificar a linearidade da resposta do circuito,

injetou-se na sua entrada sinais de amplitude conhecidas prove-

nientes de um gerador que simula os impulsos de cintilação (pro-

jetado e construído no nosso laboratório). Por meio de um osci-

loscópio Philips, modelo 3232, observou-se a amplitude dos impul_

sos na saída do circuito e os resultados experimentais demonstra

ram uma perfeita linearidade na resposta (figura 18).

A amplificação dos impulsos provenientes do cintilador

gasoso bem como do cristal de Nal(Tfc) foi feita através de am-

plificadores idênticos, constituídos pelos circuitos integrados

AD 509.

A figura 19 representa o esquema deste amplificador

constituído por um único estágio inversor tendo cono base o uso

do circuito integrado AD 509 cujo slew-rate, de 100V/vs, torna

possível amplificação da queda de tensão proveniente do anodo da

fotomul.tiplicadora sem introduzir nenhum atraso no impulso; essa

característica é essencial para que se possa promover a soma dos

impulses finais sem nenhuma perda. Utilizamos a entrada inverso

ra a fim de se obter impulsos positivos na saída devido ao fato

de que o analisador multicanal.no qual os mesmos são injetados,

sõ operar com impulsos positivos na sua entrada.

Em seguida, procuramos verificar as condições de fun-

cionamento deste amplificador, para várias condições de ganho, in

jetando-se na sua entrada uma onda triangular proveniente de um

gerador de impulsos newtronics, modelo 200 MS TPC. A saída do

amplificador foi ligada ao osciloscópio Kikusui, modelo 5531 -35

MHz,e os resultados obtidos correspondem aos ganhos mínimo e
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máximo do anplificador. A figura 20 mostra estes resultados

evidenciando uma excelente linearidade de resposta do amplifica-

dor para qualquer ganho dentro dos limites utilizados.

Observamos também que o ganho do amplificador AD 509,

se mantém constante com impulsos de até 5 MHz de freqüência. A

resposta deste amplificador a impulsos que são iguais aos de cin

tilação também foi observada; com esse propósito os impulsos pro

venientes de um gerador que simula os de cintilação foram injeta

dos na entrada do amplificador e na saída observados com o osci-

loscópio de 35 MHz. A figura 21 comprova a excelente linearida-

de deste amplificador.

Como dissemos anteriormente, um outro amplificador AD

509 (idêntico ao representado na figura 19) foi construído a fim

de ser utilizado na linha destinada a registrar os raios gama

provenientes da fonte radioativa para garantir uma maior identi-

dade de resposta nas duas linhas destinadas ã medidas de coinci-

dências (e portanto melhorar a eficiência das contagens devidas

a coincidências reais). Foram realizados testes de verificação

das condições de funcionamento deste amplificador o qual respon

deu perfeitamente de forma idêntica a citada anteriormente. A li_

nearidade da resposta de toda linha destinada â detecção da ra-

diação gama foi observada através do espectro de energia dos

raios gama de 662 KeV, 1.17MeV e 1,33 MeV provenientes do Cs-137

e Co-60. Este espectro, obtido através do uso do cintilador de

Nal(T)l) de 1 ' xl1/2", foi registrado no multianalisador ORTEC,

e estudado o poder resolutivo do sistema global, envolvendo por-

tanto as características intrínsecas do cintilador e do sistema

de amplificação dos impulsos.

De acordo com a figura 22, a experiência mostrou que

as resoluções (meia largura do pico na posição correspondente ã
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metade da contagem máxima) obtidas para os picos correspondentes

aos raios gama de energia de 1,17 e 1,33 MeV, do Co-60, foram

de 3,31 e 3,01 respectivamente. Quanto ao pico correspondente

ao raio gama de 662 KeV, do Cs-137, a resolução encontrada foi

da ordem de 5,31. Estes valores estão em pleno acordo com os ej»

perados para detectores de Nal(TA) das dimensões utilizadas. E£

te fato, juntamente com a análise da figura 23,que representa a

curva de calibração correspondente aos espectros acima referi-

dos, comprovam o excelente funcionamento do equipamento utiliza-

do e perfeita linearidade de resposta do sistema global.

IV.3. Sistema de soma-coincidincia

Os impulsos provenientes dos amplificadores AD 509,

correspondentes às linhas de detecção alfa e gama, são enviados

ã um circuito de soma-coincidência cujo esquema se encontra re-

presentado na figura 24. Este possue duas entradas independen-

tes para as linhas alfa e gama e um sis temi. prévio de seleção

dos impulsos, em amplitude, através do emprego do circuito inte-

grado LM 339. A amplitude dos impulsos gama de interesse pa: a

as medidas de coincidência é selecionada dentro da faixa de

amplitude correspondente aos valores fixados nos potenciômetros

de 1 Kfi (níveis V3 e V 2), enquanto que os impulsos alfa são re-

jeitados para valores da amplitude de tensão inferior a V . Es_

te limite inferior das amplitudes dos impulsos alfa é estabeleci^

do como medida de segurança para eliminar a influência do ruído

do equipamento sobre as contagens. Após a seleção, estes impul-

sos, provenientes das linhas alfa e gama, são transformados em

impulsos retangulares de amplitudes constantes e iguais a 2,0 V

e 4,8V respectivamente através do uso de um circuito mono-
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estável CD 4047. As saídas positivas dos monoestáveis produzem

um impulso soma para impulsos coincidentes (através do circuito

constituídopelas resistências R8, Rg e Rio)* Estes impulsos

polarizam a base de um transistor seguidor de emissor, do tipo

BC 337, e geram no seu coletor um impulso retangular e de ampli-

tude igual a amplitude do impulso aplicado na sua base. Estes im

pulsos são analisados através do multicanal ORTEC de forma que

pode-se ter uma análise simultânea dos eventos possíveis em uma

medida de coincidência. Isto ocorre porque caso os impulsos al-

fa e gama não sejam coincidentes teremos um registro dos impul-

sos individuais que são perfeitamente identificados pelas suas

amplitudes (ou número do canal que é proporcional à amplitude do

impulso). Desta forma, com um sistema deste tipo, o tempo de me

dida de coincidência é reduzido por um fator três (para uma mes-

ma estatística de contagem) em relação ao sistema convencional

de detecção, pelo fato do analisador multicanal armazenar conco-

mitantemente os impulsos individuais e os de soma coincidência.



V. MEDIDA ABSOLUTA DA ATIVIDADE DO U-235

Uma vez determinadas as boas condições de funcionamen-

to do equipamento, procuramos construir o espectro gama da fon-

te de U3 0 e (enriquecido a 201). Essa fonte* ' foi obtida atra

vis da técnica de evaporação em alto vácuo e depositada sobre um

disco de aço inoxidável de 20 mm de diâmetro, colocado junto ao

cristal de Nal(Tfc) de 1" x l a / t , de forma a obter um maior an-

gulo sólido de detecção possível, e fixado, sob pressão, através

de uma peça de latão (figura 1). 0 espectro de energia das ra-

diações gama provenientes desta fonte de U3 0 8 foi registrado

no muiti canal e está representado na figura 25, 0 resultado ob-

tido está em pleno acordo com o de Sarkes e Mackinnon (Sa 60),

através da análise do enriquecimento do urânio por espectrome-

tria gama,utilizando-se cristais de NaI(T£),

Uma curva de calibração obtida previamente por meio

dos espectros gama do Cs-137 e Co-60. realizados nas mesmas con

dições experimentais, permitiu verificar que o primeiro pico

(4) Preparada, no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, pela Dra.
Harko Tamura Matsuda.
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(canal 18 da figura 25), corresponde a 92 KeV e í comum tanto ao

Th-231 quanto ao Th-234. 0 segundo e terceiro picos (sendo este

último mais nitidamente evidenciado) são devidos aos raios gama

de 143 KeV e 184 KeV, respectivamente, provenientes do Th-231.

Desta forma, nas medidas de coincidência utilizamos somente os

raios gama provenientes do Th-251 e situados dentro da faixa de

energia entre 143 KeV e 184 KeV. Entretanto, uma análise do es-

quema de desintegração do U-235 (figura 26) evidencia que dentro

desta faixa de energia existem outros raios gama que não são di£

tinguidos neste sistema de detecção por causa de suas baixas in-

tensidades relativas,bem como pelas limitações na resolução de

energia,característica do cintilador de Nal(Tfc). Para verifi-

carmos que dentro da faixa de energia da radiação gama seleciona

da sã registramos impulsos de raios gama do Th-231, esse espec-

tro foi analisado por um detector apropriado, capaz de diferen-

cia-las (melhor resolução em energia). A figura 27 representa

esse espectro obtido através de um detector de germãnio hiper pu

ro (HPGe)* ' de 5,0 cm3 de volume, dotado de uma janela de Berí-

lio de 0,25 mm de espessura. Uma calibração de energia deste

sistema, obtida previamente com o uso de uma fonte de Ba-133,

permitiu identificar os picos correspondentes aos raios gama de

143,9 KeV, 163,5 KeV, 185,9 KeV e 205,5 KeV devidos ao Th-231,

os quais estão representados nas figuras 27a e b. Em conseqüên-

cia, podemos garantir que dentro da faixa de energia dos raios

gama selecionados para as medidas de ccincidência temos somente

aqueles devidos ao Th-231.

(5) Propriedade do Laboratório do Acelerador Linear do Instituto de Física
da USP.
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Em seguida, procuramos construir o espectro de energia

da radiação alfa da fonte de U3 08 por meio do cintilador gaso-

so proporcional. O espectro obtido está representado na figura

28 e a resolução encontrada (11,31) evidencia que nestas medidas

a resposta do cintilador é pior do que aquela indicada na figura

12, correspondente ao espectro de energia das partículas alfa de

vidas ao Am-241. Este comportamento é facilmente explicado pelo

fato de que junto das partículas alfa do U-235 temos também aque

Ias devidas ao U-238 e U-234. Como podemos ver através da tabe-

la II, as energias das partículas alfa destes isótopos são mu.to

próximas e portanto indistinguiveis no cintilador gasoso propor-

cional. Em conseqüência, na linha alfa do sistema de coincidên-

cia, temos a contribuição de todos os grupos de partículas alfa,

de forma que devemos introduzir um fator de correção para a ra-

diação alfa do U-235, de interesse, através de uma medida de in-

tensidade relativa desta radiação. Tsto só é possível quando se

usa um detector apropriado capaz de separar os grupos de partícu

Ias alfa provenientes dos diferentes isótopos, Para atingir es-

se objetivo, utilizamos um detector de barreira de superfície* '

modelo DRTEC, CA 24 -300 -300; o qual está representado na figu-

ra 29. O espectro evidencia a separação de três grupos de part^

cuias alfa devidas ao U-238, U-235 e U-234 respectivamente, sen-

do que a atividade alfa do U-234 é bem maior do que a dos ou-

tros isótopos indicando que, no processo de enriquecimento do

U-,235, temob também um aumento da porcentagem isótopica do U-234

na amostra. A medida da atividade alfa do U-235 em relação ã a-

tividade total registrada seria um problema simples de ajuste

(6) Propriedade do Laboratório do Acelerador Linear do Instituto de Física
da USP.
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TABELA I I

U23i,

l>235

U238

Eo(KeV)

4108.9

4150.8

4076.3

4150

4218

4219

4219,1

4271

4278.9

4332

4040

•«<»

0.000007

0.000026

0.05

0.9

5,7

0.9

0,017

0.4

0.033

0.26

0,23

E (KeV)
ot

4276.4

4603.8

4286,6

4295

4325,0

4327.8

4344

4361.6

4365.4

4445

4147

0,00004

0.24

0.0018

0,009

4,4

0.21

1,5

0.24

17

25.9

23

Ea(KeV)

4722.6

4774.9

4380.6

4400

4414

4435

4502

4556

4599

4494

4197

27.5

72.5

0,31

55

2.1

0.7

1.7

4.2

5.0

73.8

77

TABELA I I I

Análise

Massa

234

235

236

238

Razão Isotópica

Urânio 234/Urínio

1.51966367E -03

Urânio 235/Urânio

0.250651524

Urânio 236/Urânio

1.52164182E -03

Isotõpica

23c

238

238

do U3 08

1 Atômica

0.121214993

19.9930572

0,121372778

79,7643551

Desvio Padrío

3,46434644E -05

7.65508325E -04

9.48964275E -05
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dos três picos; contudo, como pode ser visto pela tabela III«que

indica a composição isótopica da amostra de U3 0e utilizada,

temos também a presença do U-236 que se desintegra emitindo par-

tículas alfa com energias muito próximas às do U-235 (tabela II).

Em conseqüência, o detector de barreira de superfície

não discriminou tais radiações e estas se encontram no mesmo pi-

co, que inicialmente pensamos ser devido somente a radiação alfa

do U-235. Este problema adicional foi resolvido calculando-se a

contribuição alfa do U-236, nesta amostra levando-se em conside-

ração o conhecimento da massa da fonte, sua abundância isótopica

e também a constante de desintegração do referido isótopo (con-

tribuição de 1,0%). Através de um ajuste dos três picos corres-

pondentes às partículas alfa do U-234, U-235, U-236 e U-238 (ane

xo I) determinamos a contribuição da atividade alfa devida ao

U-235 na amostra utilizada (5,21).

Uma vez ajustadas as condições de funcionamento dos de

tectores das radiações alfa e gama, procuramos efetuar as medidas

de coincidência, utilizando para tanto, o sistema representado

na figura 24. Através deste esquema observamos que é necessário

delimitar a faixa de tensão correspondente à seleção dos impul-

sos gama de interesse (de 143 KeV a 186 KeV), ou seja, os níveis

de tensão representados por V} e V2, bem como, na linha alfa,

o nível de tensão V , correspondente à discriminação dos impul-

sos alfa e o ruído. A escolha de V"o> V} e V2 foi feita basean

do-se na construção prévia dos espectros de energia das radia-

ções alfa e gama provenientes da fonte de U3 0e, que estão re-

presentados nas figuras 28 e 25, respectivamente. Através destes

(7) Medida realizada no IPEN.
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espectros, concluímos que o canal do multianalisador de corte pa

ra a linha alfa, correspondente ao nível V , é o de número 32 e

para a linha gama os níveis de tensão Vj e V2 são associados

aos canais 26 e 60 respectivamente. Sendo assim, através de uma

regra de três simples, calculamos os níveis de tensão uma vez

que o multicanal utilizado tem um fundo de escala de 10 V corre£

pondendo, neste caso, a 1024 canais.

A figura 30 representa o resultado final das medidas

de coincidência das radiações alfa e gama provenientes da amos-

tra de U3 08 utilizada. As três linhas observadas são devidas

aos impulsos alfa, gama.e alfa mais gama, respectivamente. Como

vimos, os impulsos alfa e gama não coincidentes corresponderão a

impulsos de amplitudes definidas (pelo normalizador) e iguais a

2,0 V e 4,8 V respectivamente; e em caso de coincidência, a ter-

ceira linha corresponderá a impulsos cujas amplitudes serão

iguais ã soma dos impulsos alfa e gama.individuais.

0 número total de impulsos alfa e gama não coinciden-

tes, registrados no multianalisador, foi de 4,4679460*l07 e

2,107813 xIO6, respectivamente, acumulados durante 259.200 segun

dos. Como o processo de desintegração radioativa é um fenômeno

estatístico e a lei estatística fundamental que governa estes

eventos é a lei de distribuição de Poisson, determinou-se o erro

provável devido a essas flutuações estatísticas (bem como a in-

fluência do "back ground") tendo-se obtido os seguintes resulta-

dos para as taxas de contagens correspondentes âs radiações

alfa e gama:

Nfl - (172,37 ±0,02) dps

(8) Os detalhes do calculo estão apresentados no apêndice II.
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N -(6,609 ±0,004) dps

Quanto aos impulsos correspondentes às coincidências

alfa-gama, obteve-se o total de 6,27555 xlO5 contagens armazena-

das no multianalisador durante 259.200 segundos. Então a taxa

de contagem devida às coincidências e dada por:

N - (2,421 ±0,002).

Antes de proceder ao cálculo da atividade absoluta,

tornou-se necessário um estudo de fatores de correção vinculados

ao método de coincidência, bem como dos possíveis erros sistemá-

ticos cometidos na medida, os quais passaremos a tratar.

V.l. Cálculo de fatores de correção e avaliação dos erros

sistemáticos

V.l,a. Soma de raios gama no detector de Nal(TJl)

Uma análise detalhada do esquema de desintegração do

U-235 (cujo filho é o Th-231) representado na figura 26, eviden-

cia a presença de dezenove níveis de excitação que correspondem

a radiações gama com energias menores e maiores do que aquelas

selecionadas para as medidas de coincidência (de 143 KeV à 186

KeV). Em conseqüência, se fêz necessário um estudo minucioso

deste esquema de desintegração face ao problema de soma de raios
(9)

gama de energias menores do que aqueles escolhidos que, neste

(9) 0 impulso fornecido pelo cristal para dois raios gama coincidentes 2 o
mesmo que se obteria de um raio gama de energia igual a soma de suas
energias.
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caso, caindo dentro da faixa de energia selecionada aumentariam

a contagem. Por outro lado, a soma de raios gama situados na

faixa de energia de interesse, conduziria a impulsos fora da re-

gião de detecção selecionada,e portanto uma perda de contagem.

Estas correções devem ser calculadas pois se o método de coinci-

dência é capaz de compensar a perda de contagens (que eqüivale-

ria a uma diminuição da eficiência) não o é para o caso de impu]_

sos espúrios como a soma de raios gama de menor energia. Neste

último,desempenha um papel importante a possibilidade de soma de

raios xv ou Xvo <*o Th-231 (energias da ordem de 100 KeV

(HCP 86)) que se situam, quando somados, dentro da faixa de de-

tecção.

Estas correções foram calculadas admitindo a função

distribuição angular como sendo unitária e levando-se em conside

ração a eficiência intrínseca do Nal(Tfc) para a detecção dos

raios gama de diferentes energias e, obviamente, das probabilida

des de desintegração. 0 resultado obtido, (To 86), para a soma

de raios gama de menor energia que se localizam dentro da faixa

de amplitude de interesse para a detecção (aumentando a conta-

gem) foi de:

quanto a intensidade de soma dos raios gama situados dentro da

faixa de energia selecionada (deixando de ser contados), o resul

taco foi:

estes resultados mostram a necessidade de corrigir a contagem ga

ma individual, bem como o "branching ratio" total dos raios gama

selecionados para as medidas de coincidência com a radiação alfa.
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V.i.b. Espalhamento Compton da radiação gama

A possibilidade de espalhamento dos raios gama foi es-

tudada levando-se em consideração duas situações distintas. A

primeira é aquela devida ao espalhamento da radiação gama no pró

prio cilindro de latão e também na blindagem de chumbo do siste-

ma, e a segunda é a distribuição contínua de energia dos raios ga

ma de maior energia (provenientes do Th-231), espalhados por

Efeito Compton, que eventualmente se situariam na região selecio

nada para coincidências aumentando a contagem.

Para verificar a influência do espalhamento citado ini

cialmente, construiu-se o espectro de energia dos raios gama com

os contadores alfa e gama justapostos e protegidos pela blinda-

gem de chumbo externa. Uma outra medida foi feita eliminando-se

a proteção de chumbo e separando-se os contadores alfa e gama, a

fim de eliminar-se a eventual contribuição de espalhamento pelas

paredes do contador alfa e blindagem de chumbo. Nos dois casos,

corrigida a medida do "back-ground", os resultados experimentais

foram idênticos o que demonstra que este efeito é desprezível.

Por outro lado, a análise do espalhamento Compton so-

frida por raios gama de energia maior do que as selecionadas mos_

trou que a sua influência na medida de coincidência é desprezí-

vel. Isto pode ser explicado pelo fato que a probabilidade de

desexcitação do núcleo de Th-231 através da emissão de raios ga-

ma de energia maior do que 205 KeV é bastante pequena (0,86%) -o

que pode ser observado tanto no seu esquema de desintegração

NDS: 40,8,83) quanto no seu espectro gama (figura 25). Neste, po-

de-se observar que além do pico de 186 KeV a contagem obtida re-

duz-se apenas ã contagem de fundo.de modo que este efeito, para

este elemento, é negiigenciavel, A comprovação experimental
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desta afirmação foi obtida selecionando-se uma faixa de discrimi

nação dos impulsos g« -, detectados pelo cristal de NaI(T£) de
1/2"1" * 1 , logo a*v j fotopico correspondente ao raio gama de

186 KeV (figura ,.5). Ajustou-se o nível de Vj e V2 do circui-

to de soma incidência de forma a obter a mesma largura de jane

Ia do d".' •íminador , usada nas medidas da radiação gama de inte-

resse .-̂ ra coincidência. Este raciocínio é* justificado teorica-

merce admitindo-se que sendo contínua a distribuição de energia

dos raios gama espalhados, o seu comportamento não é fortemente

alterado para regiões próximas de energias (e portanto amplitu-

des de impulsos) no espectro.

Os impulsos situados nesta faixa de amplitude, após

normalização, transformam-se em impulsos retangulares de ampH

tudes constantes e são registrados no multicanal. 0 número de

impulsos registrados foi igual (dentro da flutuação estatística)

ao "back-ground" de forma que este efeito não I significativo pa

ra a correção da contagem gama individual.

V.1.c. Eficiência dos cintíladores para a detecção de radia-

ções outras do que aquelas para as quais foram projeta_

dos

Viu-se que no método de coincidência ideal é necessá-

rio utilizar-se detectores apropriados e seletivos para as medi-

das das radiações. Neste trabalho, o detector gama utilizado,
1/2" * »

um cristal de Nal(Tfl) de r ' x r ' 4 , mostrou-se insensível a ra

diação alfa proveniente da amostra de U3 0e utilizada. Isto

ocorreu porque as partículas alfa sofrem absorção no invólucro

de Al do cristal,bem como no próprio material de suporte da
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fonte radioativa (disco de aço inoxidável). Por outro lado, a

insensibilidade do cintilador gasoso proporcional â radiação ga-

ma e elétrons, provenientes da amostra de U3 0e, foi verificada

utilizando-se um absorvedor de Al de 63,0 mg/cm2, (espessura su

ficiente para absorver toda radiação alfa), e observando-se os

possíveis impulsos obtidos. Nesta condição, não foi obtido ne-

nhum impulso de amplitude suficientemente representativa a ponto

de ser distinguido do ruído.

Deve-se salientar que este efeito em uma medida de

coincidência está relacionado com a eficiência do detector para

a própria radiação, para qual foi projetado, o que pode ser opti_

mizado escolhendo-se adequadamente o sistema de detecção para ca

da tipo de radiação estudada.

V.i.d. Calculo do número de coincidências casuais

Como já foi dito, pode acontecer que nas entradas de

um circuito de soma-coincidência compareçam impulsos não proce-

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

tempo menor que o seu tempo de resolução,dando origem, na sua

saída, a impulsos devidos a essas coincidências casuais. 0 nume

ro de tais coincidências é função do tempo de resolução do cir-

cuito utilizado, o qual é determinado experimentalmente, bem co-

nto da intensidade da fonte radioativa.

A determinação do tempo de resolução do circuito de so

ma-coincidência (figura 24) foi feita através da técnica usual

de utilização de duas fontes radioativas independentes, em parti

cular, o Cs-137 e Am-241. Estas foram fixadas sobre o cristal

de Nal(Tft) de r'xi1/2" e os espectros gama (Cs-137) e alfa
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(An-241) foram registrados (cristal de Nal(Ti) e cintilador *•«*-

soso proporcional, respectivamente) de forma a possibilitar una

escolha dos níveis V , Vj e V2 idênticos aos do urânio. As fi-

guras 31 e 32 representam estes espectros indicando os mesmos ní

veis de corte (VQ, Vj e V 2) para medidas de coincidências, o

que foi obtido simplesmente reduzindo-se a tensão de alimentação

das fotomultiplicadoras das duas linhas. As medidas de coinci-

dências casuais permitiram determinar o poder resolutivo do sis-

tema

.. Nc

onde:

N e N : número de radiações alfa e gama que interagem respecti^

vãmente, com os detectores de cintilação gasoso e

- NaI(T£) separadamente

N : número de coincidências casuais

T: tempo de resolução do circuito de soma coincidência.

Os resultados obtidos experimentalmente para N , N e

N , levando-se em consideração flutuações estatísticas, foram:

Na « (4,817 ±0,002) xlO
1 dps

N • (6,009 ±0,002) xlO3 dps

Nc « (5,39 ±0,01) v-l

portanto o poder resolutivo (T) do sistema de soma coincidência,

representado na figura 24, é:

T • (0,931 ±0,002) xlO"6 s
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sendo conhecido o tempo de resolução do sistema utilizado nas me

didas de coincidência das radiações alfa e gama provenientes da

fonte de U3 08, determinou-se o número de coincidências casuais,

por unidade de tempo,pela seguinte relação:

onde, N e N indicam as taxas de contagens das radiações alfa

e gama provenientes da fonte de U3 08 cuja atividade absoluta

se deseja conhecer. Então:

Nc «2 x (0,931 ±0,002) x 10"
6x(172,37 ±0.02) x (6,609 ±0,004)

Nc «(2,121 ±0,005) xlO"
3

podemos ver que o número de coincidências casuais representam

1/103 do número de coincidências verdadeiras,podendo ser conside

rado como desprezível nas medidas efetuadas, cuja precisão é da

ordem de 0,21.

V.i.e. Medida da massa da fonte radioativa e problemas de au-

to-absorçio

Como neste trabalho foi usada técnica de coincidências

alfa-gama, procurou-se utilizar uma fonte radioativa pouco inten

sa para optimizar a relação entr* o número de coincidências ver-

dadeiras e o de casuais. Com este propósito, preparou-se uma

fonte de (2,000 t 0,004) mg de U3 08 depositada, por evaporação

em alto vácuo, sobre um disco de aço inoxidável de 20 mm de diâ-

metro. A espessura da fonte utilizada (inferior a 1 mg/cm2) é

suficientemente fina para tornar desprezível o efeito de auto-
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absorção nas medidas de coincidência. POT outro lado, COMO foi

visto no capítulo I, quando se trata de fonte radioativa extensa,

torna-se necessário que a eficiência de detecção da radiação (al_

fa ou gama) seja a mesma em todas as partes da fonte. Esta con-

dição é plenamente satisfeita para o detector de radiação gama

visto que o efeito de auto-absorção, neste caso, é perfeitamente

desprezível.

V . i . f . E f i c i ê n c i a ó t i c a d o s i s t e m a c t n t I l a d o r - f o t o m u l t i p l l e a

d o r a

0 acoplamento do cintilador gasoso proporcional â vál-

vula fotomultiplicadora foi feito através de um guia de luz de

lucite, utilizando-se geléia de silicone para evitar eventuais

perdas por refração da luminescência proveniente do cintilador e,

consequentemente, uma diminuição na amplitude dos impulsos. A

função do guia de luz no cintilador foi discutida no capítulo

II; contudo, durante a fase de seu projeto e construção, foram

feitos «studos para determinar a melhor resposta do detectcr pa-

ra diferentes geometrias do guia de luz, Esse cuidado foi toma-

do no sentido de optimizar a relação sinal/ruído e portanto me-

lhorar as condições das medidas.

V.1. g . E s t a b i l i d a d e do sistema de d e t e c ç ã o alfa e gama

Como todas as fontes de tensão utilizadas eram estabi-

lizadas, verificou-se que flutuações na tensão da rede de alimen

tação de todo equipamento eletrônico não exercem nenhuma influên

cia sobre a contagem. Quanto aos amplificadores, o sistema de
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estabilização da tensão elimina tais flutuações sendo obtida

uma variação de apenas 0,011 para cada volt de flutuação da li-

nha. No que diz respeito à fonte de alta tensão, resultados ex-

perimentais evidenciaram que a estabilidade é 0,7 xlO~3 da ten-

são utilizada (To 82). Além do mais, como os dados foram regis-

trados num analisador multicanal, qualquer falha na rede de ali-

mentação acarretaria em uma interrupção da coleta de dados, sem

que houvesse a perda daqueles anteriormente acumulados na sua me

mória.

Uma verificação adicional da estabilidade das linhas

alfa e gama (detector e sistema eletrônico global) foi obtida

através da construção de espectros de energia destas radiações

durante longos períodos., A reprodução das características, reso

lução de energia e canal correspondente â contagem máxima do es-

pectro, que indicam o comportamento de toda linha de detecção,

evidencia a excelente estabilidade do sistema.

V.2. Cálculo da atividade absoluta do U-235

Levando-se em condideração os fatores de correção ante

riormente expostos, calculou-se a atividade devida ao U-235, na

amostra de U3 0e utilizada, através da equação (demonstrada no

capítulo II):

dN

considerando-se os valores medidos e também os fatores de corre-

ção, indicados nos itens V.l.a e V.l.d, tem-se:
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dN .0,99854 x (9,030 ± 0.005) _"_0.052 «0.7917 x (174.79 ±0.02)
3t (2,421 ±0,002)

onde o fator 0,7917 representa a correção devida â intensidade

de soma da radiação gama situada dentro da faixa selecionada pa-

ra a medida de coincidência em relação ao "branching ratio" da

radiação gama que entra em coincidência com a alfa.

Portanto,

jç * (26,80 ±0,04) dps

que representa a atividade absoluta do U-235.

Como foi esclarecido na introdução deste trabalho, pro

curou-se ve.ificar a exatidão da atividade absoluta,medida atra-

vés da determinação da constante de desintegração e meia-vida do

U-235,que é exposta em seguida.

V.3. Calculo da constante de desintegração e meia-vida do

• U-235

0 calculo da constante de desintegração do U-235 foi

feito levando-se em consideração a lei do decaimento radioativo:

«•-»•"

onde: N é o número de átomos do U-235 presentes na amostra e X

i a constante de desintegração do U-235.

|~ é o número total de desintegrações que ocorrem, por segundo,

pelo U-235.
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Portanto, o valor absoluto da constante de desintegra-

ção do U-235 é:

dN

o cálculo (apêndice II) do número de átomos do U-235 presentes

na fonte de U3 O8 de (2,000 ± 0,004) mg foi feito levando-se em

consideração a abundância isotõpica da amostra'10', bem como a

quantidade de oxigênio no trióxido de urânio;

N » (8,588 ±0,017) x IO17 átomos

logo a constante de desintegração do U-235,

X (26.80 ±0.04)

(8,588 ±0,017) xlO*7

A -(3,121 ±0,006) xlO'^s"1

e a meia vida do U-235,

T1/2 - (7,042 ±0,014) xio
8 anos.

(10) Medida realizada no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares.



VI, COMPAP 7-' "C«< :S RESULTADOS OBTIDOS POR OUTROS PESQUISADO-

RES

Os valores da constante de desintegração, bem como da

meia vida do U-235, obtidos através do método de soma-coincidên-

cia, podem ser comparados com as medidas feitas por outros pes-

quisadores utilizando técnicas diferentes.

No gráfico da figura 33, aparecem os resultados da

raeia-vida do U-235 desde 1939, existentes na literatura; e atra-

vés dele verificamos que os valores obtidos neste trabalho são

melhores do que a grande maioria daqueles obtidos por outros pe£

quisadores (tabela IV), e concordam, dentro do erro experimen-

tal, com a medida mais precisa que existe desta grandeza (Jaffey

et ai de (7,04 ±0,005) xio8 anos),

t importante salientar que os resultados obtidos por

Jaffey resultaram de uma análise extremamente difícil e critério

sa de vários fatores que afetam o número de partículas emitidas

por uma fonte radioativa, iresmo quando é depositada sobre um fil-

me de espessura de 10 ug/cm2. Nessas medidas considera-se que o

retro-espalhamento e auto-absorção das partículas alfa são des-

prezíveis, mas não são apresentados resultados experimentais que
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TAB. IV VALORES

AUTOR

NIER (Ni 39)

SPENCER, PALMER

AND WOODWARD (Sp 44)

KNIGHT (Kn 50)

SATAG (Sa 51)

FLEMING, GHIORSO AND

CUNNINGHAM (Fl 52)

WURGER AND MEYER (Wu 57)

DERTTTER, SCHRODER AND

MOORE (De 65)

WHITE, WALL AND PONTET

(Wh 65)

BANKS AND SILVER (Ba 66)

JAFFEY, FLYNN, GLENDENIN,

BENTLEY AND ESSLING (Ja 71)

DERUYTTER, PENNING (De 74)

TOBIAS (To 82)

DE T 1 / 2 PARA 0 U-23S

ANO

1939

1944

1950

1951

1952

1957

1965

1965

1966

1971

1974

1982

^1/2
(«108 arms)

7.13 ±0.15

8,911 ?

7.10 + 0.16

7.07 10.33

7,13 + 0,17

6.84 + 0.11

6,92+0,09

7,13 + 0,09

7.09+0,08

7,04+0,005

6,85 + 0,09

6.99 10.07

MÉTODO

Espectrometria de Massa
1

Atividade Específica

Cântara de Ionizaçío

Atividade Específica

Câmara de Ionizaçio

Detector de Si

Atividade Específica

Espectronetria de Massa

Atividade Específica

Detector de Barreira de

Superfície

Atividade Absoluta
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demonstrem que esses efeitos constituem um erro sistemático me-

nor do que o erro atribuído ã medida. A importância desses fato

res foi objeto de uma controvérsia recente sobre os valores da

meia-vida do U-235, determinados pelo Bureau Central de Medidas

Nucleares da Bélgica e no Laboratório Nacional de Argonne (USA),

e demonstraram ser este último valor o mais correto, e que concoj_

da com as nossas medidas, realizadas com emprego de técnica to-

talmente diferente.

Deve ser assinalado que os resultados,por nós obtidos

teriam sido sujeitos a erro menor se tivesse sido possível usar

uma fonte de urânio enriquecido isenta de U-236, isto é, se a

amostra não tivesse sido obtida de combustível nuclear irradia-

do.



VII. CONCLUSÃO

Do que foi exposto nesse trabalho, pudemos tirar as se

guintes conclusões:

1) A técnica de soma-coincidência permite deterainar

a constante de desintegração do U-235 com precisão comparável às

melhores medidas dessa grandeza, existentes na literatura.

2) O excelente acordo com os dados internacionais de-

mostra que o contador proporcional de cintilação é um instrumen-

to que apresenta condições de fidelidade e confiabilidade compa-

ráveis aos sistemas mais sofisticados,utilizados em medidas de pa

dronização, e o seu emprego se recomenda em virtude da simplicidj»

de de sua construção e técnica de operação.

3) 0 circuito de soma-coincidência,por nós utilizado,

permitindo a determinação simultânea de todos os parâmetros en-

volvidos no cálculo do resultado final, apresenta vantagens defi

nidas para obtenção de dados de alto grau de precisão,por permi-

tir, ao longo de toda medida, a verificação independente do fun-

cionamento dos sistemas essenciais destinados à obtenção dos da-

do».
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4) O estudo que fizemos sobre a aplicação do método

de coincidência para núcleos como o do U-235 demonstra que o mé-

todo pode ser aplicado com grande segurança nesses casos, desde

que sejam tomadas as precauções que foram amplamente assinaladas

em nossa tese. Convém ressaltar,que a escolha do U-235 para o

trabalho desta tese teve por finalidade principal permitir uma

avaliação precisa e segura dessa generalização do método de coin

cidência. por se tratar de um elemento que, pela sua importância,

foi objeto de um número considerável de medida da sua constante

de desintegração em vários laboratórios do mundo.

5) Em nossas medidas,o urânio utilizado, enriquecido

a 19,991 de U-235, apresentou uma abundância de 0,1211 de U-236.

Como esse isÔtopo só pode ser obtido por captura de um nêutron

pelo U-235,fomos levados a conclusão que o urânio utilizado era

proveniente do reaproveitamento de combustíveis irradiados. Uma

amostra proveniente de urânio natural enriquecida em U-235 não

apresentaria esse isótopo e tornaria menos trabalhosas as medi-

das realizadas.

6) Do exposto pode-se concluir que o sistema, por nós

utilizado, para a medida absoluta da atividade do U-235 e da sua

constante de desintegração, pode ser utilizado com vantagem na de

terminação das constantes de desintegração de vários emissores

alfa-gama, devido âs excelentes condições de estabilidade dos con

tadores e dos circuitos eletrônicos empregados.



APÊNDICE I

CONTRIBUIÇÃO DA ATIVIDADE ALFA DO U-235 NA AMOSTRA DE U3 0 8

Na medida absoluta da atividade alfa do U-235 em uma

amostra de U3 Oe, através da técnica de coincidência, é necessá

rio conhecer a contribuição das radiações alfa provenientes do

U-238 e U-234 presentes. Como pode ser visto na tabela II, as

partículas alfa desses isõtopos possuem valores muito próximos e

não são diferenciadas no cintilador gasoso proporcional utiliza-

do. Em. conseqüência, nas medidas de coincidências tem-se a con-

tribuição dessa radiação na linha destinada ã detecção de partí-

culas alfa (do U-235). A presença dessas partículas só pode afe

tar as medidas de coincidência se uma delas, devido a natureza

estatística de sua emissão,for simultânea com a radiação gama,

proveniente do analisador monocanal, Como rostramos que o alto

poder resolutivo do sistema de soma coincidência torna essa con-

tribuição desprezível, a contribuição dessas partículas só in-

fluencia a contagem individual do contador de partículas alfa.

Para solucionar esse problema, mediu-se o espectro de energia das

paTtículas alfa provenientes de uma fonte fina (espessura infe-

TÍOT a 400 yg/cm2) de U3 Og, através de um detectcr de barreira
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dt superfície, modelo ORTEC -CA -24 - 300 -300. O gráfico repre-

sentado na figura 29 indica a contribuição das radiações alfa do

U-238, U-235 e U-234,correspondendo aos três picos observados

(canais 444, 465, 503, respectivamente).

A determinação da intensidade relativa da atividade al̂

fa.devida ao U-235 nessa amostra,seria um problema de ajuste de£

ses picos; contudo, não existe nenhuma função que exprima, com

precisão, o comportamento de uma curva correspondente à espec-

tros alfa,pois nessas medidas ocorrem vários fenômenos que se

superpõem,tais como o de auto-absorção e espalhamento. Desta for

•a, procurou-se ajustar experimentalmente as regiões correspon-

dentes às contagens devidas ao U-238, U-235 e U-234, registra-

das para essa amostra de U3 0e(enriquecido a 19,991). Para tan

to, utilizou-se uma fonte de U3 0e natural, com caracterietieae

idênticas ã anterior, e construiu-se o espectro alfa correspondei}

te com o detector de barreira de superfície (utilizado anterior-

mente). 0 espectro representado na figura 34 evidencia claramen

te a condição de equilíbrio secular entre o U-238 e U-234, e foi

obtido nas mesmas condições experimentais que o correspondente

ao urânio enriquecido. Desta forma, o ajuste experimental dos

picos correspondentes ao U-238 e U-234 na amostra de U3 0 8 en-

riquecido pode ser feito através daqueles obtidos para o urânio

natural. A fim de verificar a condição de resposta do sistema

total de detecção, procurou-se determinar, para o urânio natural,

a contribuição relativa da radiação alfa do U-235. Para isso,

procurou-se utilizar a técnica de medida das áreas dos picos cor

respondentes às partículas alfa do U-238, U-234 e U-235, atra-

vés de uma balança analítica. Isso pode ser feito construindo-

se o gráfico ampliado em papel de densidade constante pois, nes-

te caso, o número total de contagens correspondente a um desses

isótopos é proporcional à área.e portanto a massa medida.
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Con a finalidade de construir um espectro alfa do urâ-

nio natural de maior tananho possível (e melhorar a precisão na

nedida da massa), projetou-se a imagem do referido espectro so-

bre una folha de papel sulfite espesso.de 650 mm por 820 mm. Nes_

te espectro (imagem ampliada), mediu-se a distância das contagens

correspondentes a cada canal em relação ao eixo horizontal e os

resultados obtidos estão representados na tabela V. Procedeu-se

de forma idêntica em relação ao espectro alfa do urânio enrique-

cido e os resultados correspondentes estão mostrados na tabela

VI.

Para o urânio natural, a contribuição da atividade al-

fa do U-235.medida através da relação das massas dos picos cor-

respondentes ao U-238 e U-234,foi de (2,241 40,016)1, que coinci^

de, dentro do erro experimental (determinado predominantemente

pela estatística de contagens).com o melhor valor encontrado na

literatura que é de (2,260 ±0,003)1 (St 59).

0 ajuste experimental dos picos do U-238 e U-234, pa-

ra a amostra de urânio enriquecido, foi feito através daqueles

obtidos pela fonte de urânio natural (condições experimentais

idênticas), de forma que tornou-se possível a identificação do

pico correspondente ao U-235 na fonte de U3 Oe enriquecido. E£

ses picos foram construídos em escala grande, em uma folha de

papel milimetrado (de densidade constante), e as suas massas medi

das em uma balança analítica» de precisão limitada a 0,2 mg. Os

resultados experimentais:

•—massa de 4.276,40 mg correspondente ao pico do

U-234; 292,40 mg devida ao U-235 e 183,20 mg do U-238, eviden-

ciam que a contribuição da radiação alfa do U-235 nessa amostra

i de (6,15 * 0,01)1, onde o maioT erro na ssdida í causado pela

estatística das contagens.
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CANAL

352

353
354

355
356

357

358

359
360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373
374

375
376

377

378

379

380

381

382

383
384

385

386

387

388
389

390

391
392

y(mm)

00

00

00

2.2

2,2

2,2

2,2

00

2,2

2.2

00

2.2

00

2,2

2.2

00

2,2

2,2

00

2.2

6,6

4,4

00

4,4

2,2

4,4

2,2

6,6

4.4

2,2

00

00

00

00

6,6

2,2

2,2

4,4

6,6

00

8.8

CONT.

00

00

00

01

01

01

01

00

01

01

00

01

00

01

01

00

01

01

00

01

03

02

00

02

01

02

01

03

02

01

00

00

00

00

03

01

01

02

03

00

04

CAMAL

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423
424

425
426

427
428

429

430

431

432

433

y(mm)

4.4

4.4

8.8

13.2

6.6

00

4.4

4.4

4.4

4.4

13.2

6.6

6.6

15.4

15.4

6.6

6.6

17.6

8.8

17.6

15.4

15.4

15.4

13.2

17.6

27

21.5

28.5

31.0

41.0

41.0

43.5

41.0

91.0

91.0

87.0

146.0

172.0

231.0

280.0

264.0

CONT.

02

02

04

06

03

00

02

02

02

02

06

03

03

07

07

03

03

08

04

08

07

07

07

06

08

12

10

13

14

19

19

20

19

41

41
40

66

78

105

127

120

CAMAL

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444
445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469
470

471
472

473

474

y(rnn)

352.0

443

415

540

532

548

595

622

557

554

485

515

439

385

297

196

92

43

17

13.5

10.5

6.0

19.0

10.5

19.0

28.0

32.0

17.5

36.5

11

28

23.5

19

38

24
11

17.5

13.0

13.0

16.0

7.5

CONT.

160

201

189

245

242

249

270

283

253

252

220

234

200

175

135

89

42

20

8

6

5

3

9

5

9

13

15

8

17

5

13

11

9

17

11

5

8

6

6

7
3

CANAL

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510
511

512

513
514
515

y(n»)

11,0

13.0

17.0

32.0

23.0

17.0

25.5

38.0

53.0

33.5

51.0

61.5

89.0

111.0

116.0

155.5

197.0

192.0

219.0

283.0

363.5

353.0

543.0

558.0

572.0

609,0

591.0

653.0

594.0

465.0

621.0

476.0

405.0

360.0

272.5

180.0

60,5

00

5.0

3.0

0.0

CONT.

5

6

8

15

10

8

12

17

24

15

23

28

40

50

53

71

90

87

100

129

165

160

247
254

260

277

269

297

270

211

282

216

184

164

124

82

28

00

02
01

00
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TABELA VI

CANAL

416

41?

418

419
420

421
422

423
424

425
426

427

A28

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

yfo»)
00

00

00

00

h5
2,0

2,0

2.5

3,0

3,0

3,0
3r°
6,0

6,0

V
9,0

10,5

10,0

13,5

15,0

17,5

20,0

23,0

CONT.

00

00

00

00

12,0
18A
24,0

24,0

18,0

31,0

37,0

37,0

37,0

37,0

73,0

73,0

92,0

110,0

128,0

122,0

165.0

183.0

213,0

244,0

281.0

CANAL

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

y(-)

21

24,5

26,5

24,0

23,5

23,5

22,0

19,5

13,0

13,5

11,0

V
11.0

12,0

16.0

14,5

19.0

21,0

29,0

29.0

29.0

34.0

36,0

38.0

38.0

CONT.

256.0

299.0

323.0

293.0

287.0

287.0

268.0

238.0

159.0

165.0

134.0

116.0

134.0

116.0

195.0

177.0

232.0

256.0

354.0

354.0

354.0

415.0

439.0

463.0

463.0

CANAL

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

y(w»)

33.5

36.5

33.5

30.0

26.0

24,5

24.5

22.5

23,5

22,0

25.0

28.0

28.5

28,5

36,0

36.0

39,5

43,0

49.0

53,0

57,5

69.0

82,5

98.0

115.0

CONT.

409.0

445.0

409.0

367.0

317

299.0

299.0

274.0

287.0

268.0

305.0

342.0

348.0

348.0

439.0

439.0

482.0

524.0

598.0

646.0

701.0

842.0

1006.0

1195.0

1402.0

CANAL

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

yd*>)

132.0

161.0

187.0

231.0

275

333.0

371.5

432.5

477.5

527.5

571.5

592.0

614.0

581.0

558.0

519.0

474.0

404.0

304.0

178.0

89.0

32.0

8,0

CONT.

1610.0

1963.0

2281

2817

3354

4061.0

4531.0

5274.0

5823.0

6433.0

6970.0

7220.0

7488.0

7085.0

6805.0

6329.0

5780.0

4927^0

3707.0

2171.0

1085.0

390.0

98.0

12.0
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Contudo, uma análise da composição isotópica da amos-

tra de U3 08 utilizada,evidenciou a presença do U-236 (tabela

III) que se desintegra eieitindo partículas alfa com energias mui

to próximas (tabela II) ãs do U-235,não sendo diferenciadas no

sistema de detecção. Desta forma, fêz-se necessário uma corre-

ção da contribuição dessa radiação no pico, inicialmente suposto

como sendo devido somente ao U-235,

A fim de corrigir-se a contribuição da atividade alfa

do U-236 no pico do U-235, procurou-se inicialmente determinar a

eficiência total do sistema de detecção (detector de barreira de

superfície) uilizado nas medidas feitas com as fontes de U3 08

natural e enriquecido. Isto foi feito para a fonte de U3 0e na

tural de massa igual a (0,769 ±0,004) mg, sabendo-se que a ativi

dade específica de uma amostra de urânio natural (0,72271 de

U-235 e 99,27721 de U-238) ê de (1520 ± 2) desintegrações por mi-

nuto por miligrama (St 59). Sendo assim, como o número total de

contagens, para a fonte de U3 Oe natural, foi de 8.838 em 18 ho

ras, obteve-se uma eficiência total de registro:

"3(6,995 ±0,046) *10

onde a maior componente de erro ê devida à flutuação estatísti-

ca.

Como a fonte de U3 Oe enriquecida foi obtida COR ca-

racterísticas idênticas âs de urânio natural, e o sistema de de-

tecção e aquisição de dados mantidos nas mesmas condições experi

mentais, pôde-se calcular a contribuição da atividade alfa do

U-236 nessa amostra de massa igual a (0,769 ±0,004) mg e compos^

çio isotópica apresentada na tabela III. Levando-se em conside-

ração o número total de impulsos - 119,587 - armazenados durante

24 horas de registro, a *eia vida do U-236 - (2,340 ±0,002)*107 «nos
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(HCP-86) e a sua abundância (0,1213727781), calculou-se a sua

contribuição alfa na amostra de U3 0 8 enriquecido:

Io(U-236) -(0,952 ±0,007)1

então, a contribuição da atividade alfa do U-235 na amostra uti-

lizada ê de:

Ia(ü-235) -(6,15 ±0,01)1 - (0,952 ±0,007)»

Ia(U-235) -(5,20 ±0,01)1.



AKNDICE II

RESULTADOS FINAIS DAS MEDIDAS DE SOMA-COINCIDENCIA E CALCULO DA

CONSTANTE DE DESINTEGRAÇÃO DO U-235.

Como tivemos oportunidade de explicar anteriormente, o

circuito de soma-coincidência, por nós utilizado, permite medir

conconitantemente os impulsos alfa e gana individuais, bem como

aqueles coincidentes, diferenciando-os em suas amplitudes. Des-

ta forma, para o cálculo da atividade absoluta da amostra utili-

zada, é necessário considerar no número de contagens individuais

alfa ou gana, também aquelas devidas às coincidências.

Então, para a radiação alfa, o número de impulsos não

coincidentes, armazenados no milticanal durante 259,200 s foi de

4,4679460 *io7. Levando-se em consideração a flutuação estatís-

tica, pode-se estivar o erro provável dessa medida:

4.4679460 * 10? 0.67/4.4679460 »107>

Z59.Z00 259.Z00

•ntão, a taxa de contagem alfa (não coincidente):
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Na/s-(172,37 ±0,02).

Para a radiaçío gama, o número (bruto) de impulsos nío

coincidentes registrados durante um tempo de 259.200 foi de

2,107813 xio6. Logo,a taxa de contagem (bruta) e seu erro provi

vel:

2.107813x10* .0.67/2.107813
ZS9.200 259,Z00

A medida da radiação de fundo foi obtida (nas mesmas

condições experimentais e em ausência da fonte) durante um tempo

de 302.400 segundos e o número de impulsos registrados (somente

identificado na linha gama) foi de 4,605550 xlO5. Portanto, a

taxa de B.G. e seu erro provável:

4.605550 x IO5 0.67/4.605550 »105'
30Z.400 * 302.400

portanto, N B G / s «(1.523 ±0,002).

Logo, a taxa de contagem genuína devida â radiação ga-

ma é:

Quanto ao número dos impulsos alfa-gama coincidentes,

foi 6,27555 xio5 armazenados durante 259.200 s, isto é:

6.27555 xlQS 0.67/6,27555 x
Z59.Z00 * Z59,ZD0
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representa a taxa dos impulsos alfa-gama coincidentes e o seu er

ro provável:

Nà+Y/s '(2'421 ±0.°02>-

Desta forma, o numero de impulsos alfa e gama registra

dos pelas suas respectivas linhas e que participam das medidas

de coincidências são:

N a / s «(172,37 iO.02) +(2,421 ±0,002)

N o / s -(174.79 ±0,02)

e

N . * (6,609 ±0,004) • (2,421 ±0,002)

N /s • (9,030 ±0,005).

Então, como descrevemos no capítulo I, o cálculo da

atividade absoluta da amostra pode ser feito através da seguinte

relação:

dN N O X N Y

"VV
contudo, existe a necessidade de introduzir os fatores de corre-

ção, descritos no capítulo V,decorrentes da existência da radia-

ção alfa devida aos isótopos do U-235 (U-238, U-236 e U-234) e

também da intensidade de soma dos raios gama que participam das

medidas de coincidência. Além disso,deve ser considerado o fato

de que selecionou-se apenas uma faixa da Tadiaçao gama (do Th-231),

para participar das medidas de coincidências, que apresentam um

"branching ratio" de SO,79% (NDS - S3). Contudo,a intensidade
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d* soaa desses raios gaaa que deixaa de ser contados por se si-

tuarea (quando soaados) além da faixa selecionada, foi calculada

e ê igual a (1,61 ±0,16)1 (V.l.a,). Por outro lado, nos impul-

sos gaaa detectados alguns, (0,146 ±0,014)%, são devidos a soaa

de radiação gaaa de aenor energia que se situaa (quando soaados)

dentro da faixa selecionada para detecção (aumentando a conta-

gem).

Então, baseado no exposto anteriormente, calculou-se a

atividade da aaostra de U3 08 utilizada:

dN 0.052 xQ.7917 x (174.79 ±0.02) xQ.99854 x (9.030 ±0.005)
(TF* (Z.4Í1 ±0,002)

onde o fator 0,052 representa a contribuição da atividade alfa

do U-235 na aaostra utilizada (v. Apêndice I).

Portanto, a atividade absoluta da aaostra é:

II-(26,80 ±0,04) dps.

Para calcular a constante de desintegração do U-235,

determinou-se o número de átomos (dessa espécie) presentes na

aaostra de (.2,000 ±0,004) ag, levando-se ea consideração a sua

abundância isotõpica e coaposição estequeoaétrica:

N - 235 043924x19.9930572
0-235 Z35,0439Z4 xl9,993057Z +254,040946 xO,lZÜZ14993 • ,.,

X... Z36,O4556Z xü,lZ137Z778 • Z38,050784 x79,7043551 *

„ C2.000 ±0.004) xlO'N6.02501 xIO28
 ir 3x235.043924

Z35,0439Z4 3 x Z35,0439Z4 + 8 xl£,

portanto

í»,588 ±0,017)
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entio a constante de desintegração (alfa) do U-235

IdNl
A - ' ? ' - (26.80 ±0.04)

N (8,588 ±0,017) xi

X -(3,121 ±0,006)

e a sua meia vida:

Tl/2 " í7»042 ±0.014) «IO» anos

onde considerou-se:

In 2 -0,6931471

1 ano -3,1536 x IO7 s.
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