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RESUMO

As lâminas para microscopia, marcas registra-

das Inlab, Invicta e Perfecta, são largamente oferecidas no co

mirei o brasileiro. A lâmina In lab foi a selecionada para o de

senvolvimento deste trabalho.

Para os três tipos de vidro- foram estudadas:

composição química; velocidade geral de dissolução para soluções

de HF de concentração entre 1 e 10M, 30°C e agitação em ultra-

som; eficiência relativa de registro de traços de fragmentos de

fissão de Cf. Os resultados desses experimentos não apresen-

taram qualquer aspecto de seletividade para os vidros estudados.

O critério de escolha do vidro Inlab foi a qualidade superior de

;ua superfície apôs ataque químico em relação às outras duas mar

as.

Tanto a velocidade geral de dissolução como a

velocidade de dissolução ao longo do traço aumentam com a concen

tração molar de HP de acordo com uma equação completa do 39 grau,

dentro da faixa de concentração estudada (1 a 10M) e temperatura

de ataque de 30°C. Ambas as velocidades aumentam em uma mesma

proporção de modo que a relação v /vt= t 0 não varia. Em

função desse resultado selecionou-se a concentração de HF 2,5M

para o ataque químico de vidro In lab, e como tempo ótimo de revê

lação foi escolhido o intervalo de 8 a 10 minutos.

Atenuação térmica de traços latentes ã tempera

tura ambiente foi verificada, para intervalos superiores a 31 di



as entre a exposição do detector ã fonte de fragmentos de fissãc

e revelação dos traços.

Diversos métodos foram usados para determinar

os parâmetros de detector, tais como : ângulo critico, ângulo de

cone e eficiência de revelação. Os resultados desses experimentos

levaram à comprovação do modelo geométrico de formação do cone

de revelação utilizado neste trabalho.

Foram estudados os efeitos, de irradiação gama

de Co e de neutrons de reator nas propriedades do material co-

mo detector de traços. Para doses gama entre 10 e 1000 MRad não

:e verificaram alterações na cinética de revelação; atenuação de

raços latentes e saturação de centros de côr foram observadas

•ara doses acima de 100 MRad. Para fluxos integrados de neutrons
2

?rmicos entre 4 E 14 e 1 E 17 n/cm não foi medida qualquer va-

ciação significativa de eficiência; estudos de eficiência relat£

~ - 2

/a de registro e atenuação de traços latentes, até 1 E 16 n/cm ,

não mostraram alterações, dentro da incerteza experimental.

Desde que esse tipo de material contém urânio

como impureza, uniformemente distribuído, lâminas foram calibra-

das de modo a se aplicar o vidro Inlab como monitor de fluxo de

neutrons térmicos em reator nuclear.



A B S T R A C T

The slides glasses, registred trademarks Inlab, ^

eta and Perfecta, are largely offered in brazilian trade. The

Inlab glass was selected for the development of this work.

For the three kinds of glasses were studied:chemical

composition, general dissolution rate for hidrofluoric acid

solutions of concentrations between 1 and 10 M, at 30°C and

ultrasound shaking; recording relative efficience of 252 Cf

fission fragments tracks. The results of these experiments

did not present any selectivity aspect for glasses studied.

The choice criterion of Inlab glass was the better quality of

its surface after chemical attack in respect to other two

tradeamarks.

Both general dissolution rate and dissolution rate

by along the track increase with the HF molar concentration

in accordance with a 3 — grade completed equation within r.he

concentration range studied (1 to 10 M) and attack temperature

(30°C). Both rates increase in the same proportion in order

that the rawiu v /v. = tg 6 do not change. In accordance with

this result was selectede the HF concentration 2,5 M for the

chemical attack of Inlab glass, and as a good etching time

was choosed the interval of 8 to 10 minutes.

The thermal attenuation of latents tracks in the

ambient temperature was observed for intervals higher than

31 days between the detector exposition to the fission

fragments source and tracks etching.



The Co gama radiation and reactor neutrons effects

• in the material as tracks detector wore studied. Etching kinetic
S
I modification was not verified for gama doses between 10 and
I
I 1000 MRad. Latents tracks attenuation and colours centers
I

| saturation were observed for doses over 100 MRad. For thermal

| neutrons integrated flux between 4 E 14 and 1 E 17 n/cm , did

not present alterations, within the experimental uncertainty.

Srnce this kind of material contains uranium as a

uniformely distributed impurity slides glasses were calibrated

as good to apply the Inlab glass as thermal neutrons flux monitor

in nuclear reactor.
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- DETECTORES SÓLIDOS DE TRAÇOS DE FISSÃO NUCLEAR

€•

1.1 - Introdução '•

1.1.1 - 0 Processo de Fissão

Dentre as reações nucleares situa-se a fis- í

são, processo pelo qual o núcleo atômico se divide em dois f rag * jk
t

•entos de tamanhos comparáveis. A fissão pode ocorrer de modo í-

espontâneo ou induzido por projéteis como prótons, partículas a,

raios-Y, neutrons.

Dado que a energia de ligação por nucleon decresce com o

aumento de A acima de A - 60, todos os nuclideos com A > 100

são instáveis em relação à fissão espontânea, entretanto, esta

somente tem sido observada para núcleos muito pesados (A>230).

A explicação para tal observação é que, embora o balanço de e-

nergia seja favorável, existe uma barreira de potencial, neste

caso denominada barreira de fissão, que é grande e opõe-se ã

separação dos fragmentos. Tal barreira diminui à medida que í

aumenta: núcleos coro A - 130 têm uma barreira de fissão de cer

ca de 100 MeV, enquanto que esta decresce para - 30 MeV para

A - 200, sendo inferior a 10 Mev para núcleos com A > 230 (Kel.

ler, 1981). Taxas de decaimento por fissão espontânea situam—

:«. entre cerca de 3.10 e 10 fissões/g.s para U e

Fm, respectivamente (Friedlander e col., 1966).

Utilizando-se a analogia com a gota liquida mostra-se como

a energia potencial de um núcleo pesado varia com a sua defor- ' %



.2.

& sedida que o núcleo esférico se deforma r aumenta até a sepa

ração em duas "gotas" com raios Rj e R2« Para valores de

r > R. + R_ a energia potencial corresponde a repulsão eletro£

tática entre as duas cargas positivas ly e Z2,

um núcleo esféricc ; a diferença entre a energia potencial ^

Dà (Ê , r = R1 + Ro) e E é a barreira de fissão B^. Como con-

seqüência desta, a fissão de um núcleo não excitado (fissão es

íontânea) somente pode ocorrer por penetração da barreira, fa-

to denominado "efeito túnel" cuja interpretação é dada pela me

cânica quântica.

Quanto maior o número de massa(A), menores são as alturas

<•• larguras das barreiras, consequentemente maior é a probabili

dade de fissão espontânea, o que corresponde a uma menor meia-

vida.

A figura 1.2 mostra a diminuição do tempo de meia-vida de

í
nação. Se o parâmetro r mede a deformação, para o núcleo esfé- '

rico (r = o) a energia potencial (E) é dada pela diferença de !

:»assa entre o núcleo pesado (A,2) e as duas partículas mais le- !

ves (A1# Z1 e A2, Z 2), í

i

EQ = c
2 ÍM (A,Z) - M (Ar Z1) - M (A2, Z2)} (1.1) ;

Ec = Z r Z2. e z / r (1.2) |' 'r 11.41

I
Tun-se que a energia Ec aumenta de zero para r •+ • a urn valor *

aáximo para r = R1 + R2 ; para r < R- + R2 as forças de ten — !

são superficial, que tendem a manter o núcleo coeso, intervém t

de modo que a energia potencial diminui até E Ir so). A figu- l

ra 1.1 mostra a energia potencial em função da deformação de \
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nuclideos pesados â medida que Z /A aumenta; observa-se que pa

ra cada elemento existe una curva própria. Núcleos par-impar

são be» estáveis em relação ã fissão espontânea comparados com

239
seus isotopos par-par. Por exemplo o Pu (Z =94) tem meia-vi

dade5,5.10 anos enquanto seus isotopos 236, 238, 240, 242 e

9 11244 apresentam meias-vidas entre 3,5.10 e 1,4.10 anos .

(McKay, 1971). Na natureza, apenas o i só topo do urânio 238 sofre

fissão espontânea apreciável com meia-vida da ordem de 10

anos.

O oo

l
s

\

i .-

Figura 1.1- Diagrama mostrando a energia potencial como fun —

cão da deformação de um núcleo esférico; (1) pon-

to de deformação critica, denominado "ponto de se

Ia" (r = R« +1*2»

(Lefort, 1968).

E c máxima); (2) ponto de cisão
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42

Figura 1.2 - Meia-vida para fissão espontânea de nuclideos pe-
o

sados em função de Z /A (Keller, 1981).

Os núcleos pesados são fissionáveis por neutrons, fótons

gama, partículas a e outros ions, sendo entretanto, os nêu-

tions os agentes indutores mais importantes. Dado a não possui

i<M carga e portanto, não serem repelidos eletrostaticamente,

i.ucessitam de energias muito baixas para penetrarem no núcleo,

e em conseqüência, apresentam maior probabilidade de permanên-

cia no alvo e portanto, de interação com este.

L
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A captura de um neutron por um núcleo pesado leva à forma

cão de um núcleo composto excitado sendo a energia de excita —

cão igual ã energia liberada na captura do nêutron mais a ener

•jia cinética deste, que no caso dos neutrons térmicos

•E
cin < 0,5 eV) é desprezível. O núcleo composto libera sua

energia de excitação por emissão Y e como energia cinética dos

produtos de fissão r se naturalmente esta energia for superior

à barreira de fissão; caso isto não aconteça a deformação do

núcleo ê reversivel, procedendo-se a de-excitaçâo ap?nas por

emissão de fõtons y.

A barreira de fissão de ura núcleo composto par-par resul-

tante da captura de um nêutron térmico é sempre mais baixa que

a energia de ligação do último nêutron. Para núcleos compostos

pãr-impar serem fissionados faz-se necessário que o nêutron

possua energia cinética adicional; por exemplo, os U e U

são fissionados com neutrons térmicos enquanto que, o U só

o é com neutrons rápidos (E . > 0,1 MeV).

A fissão induzida por neutrons térmicos, ou fissão de bai-

xa energia, tem sua maior importância na operação dos reatores

23Ç
nucleares. A fissão térmica do 3U tem sido largamente estuda

233 2394a, tendo sido também investigadas as fissões do U e Pu

252I-'i tais neutrons, assim como a fissão espontânea do Cf

iflcKay, 1971).

Em quase todos os casos a desintegração de um núcleo pesa

Uv; leva a um fragmento pesado e um fragmento leve complementar.

!••» figura 1.3 tem-se o rendimento da fissão para a fissão do

U induzida por neutrons térmicos e de 14 MeV. Ve-se que a

J ,
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aaior probabilidade corresponde à formação de fragmentos pesa-

dos de massas entre 130 e 145 e consequentemente, de seus com-

plenentares leves de massas entre 90 e 105. Quanto ã assimetri.

a acentuada na fissão de baixa energia, geralmente é admitido

que há formação preferencial de fragmentos de fissão com a con

figuração de camada fechada de 82 neutrons, a qual ê particu —

lamente estável; rendimentos de 6,9 e 6.,1% para Te e I,

ambos com 82 neutrons, foram determinados. Somente uma grande

fcuergia de excitação diminui essa assimetria, como se pode

observar na figura acima citada que a probalibilidade de ocor-

rer uma fissão simétrica é 100 vezes maior para neutrons de

14 MeV comparada com a fissão por neutrons térmicos (Lefort, f

'068).

Desde que o momento do núcleo é zero antes da fissão, quan

•••• os dois fragmentos são emitidos em direções opostas, a soma

de seus momentos tem que ser zero e consequentemente as suas

energias cinéticas são inversamente proporcionais às suas mas-

235:>as. Para a fissão térmica do U dois máximos de freqüência

0 Drrem a energias de cerca de 60 e 90 MeV (figura 1.4) cor—

1 spondentes, respectivamente, aos máximos dos fragmentos pesa

•ios e leves da figura 1.3.

Na fissão, além dos dois fragmentes são emitidos neutrons,

í tons gama e, em proporção bem menor, partículas a (0,0025/fis

L
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NUMERO DE MASSA

235.Pigura 1.3 - Rendimentos na f i s são do Í">J\J induzida por nêu
trons lentos e neutrons de 14 MeV (Hyde, 1962).
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Figura 1.4 - Espectro de energia cinética total para fragmentos

de fissão do ü coro neutrons térmicos (Lefort,

1968).

A maior parte dos neutrons são emitidos prontamente haven

d«.» uma pequena proporção de retardados. 0s neutrons prontos são

dtidos preferencialmente, após a fissão, pelos fragmentos i-

*fciais, ricos em neutrons, embora haja evidência de que um pe

luena proporção é liberada pelo núcleo composto, durante a fis

235
são. Na fissão térmica do ü a energia total transportada

por tais neutrons é cerca de 5 MeV, sendo o número médio de

neutrons prontos emitidos, v, cerca de 2,43; na fissão térmica

do 23*u e 239Pu têm-se valores de v 2,54 e 2,87, respectivamen

te. Pára fissão em geral os valores de v aumentam com a energy

a; por exemplo, na fissão do 2 3 8ü e 232Th com partículas a de

44 MeV v é em torno de 7. Na fissão espontânea v cresce com o

2 38 252

número de massa, de 2,0 para U a 3,8 para Cf,

Um outro modo de diminuir o excesso de neutrons dos frag-

mentos de fissão dá-se através de decaimento fl~, Para alguns
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então denominados retardados. Na fissão térmica do U

239,

fragmentos com grande excesso de neutrons, após este decaimen-

to, ocorre emissão, espontânea e instantaneamente, de neutrons,

e

Pu os números médios desses neutrons são 0,0158 e 0,0061/fis

são, respectivamente; apesar de poucos, tais neutrons são de

grande importância prática, desde que deste retardo entre a f is

são e emissão destes, introduzido pelo decaimento 0~, depende

o controle das reações em cadeia nos reatores nucleares (McKay,

1971).

Raios gama prontos também são liberados; na fissão com

235trons térmicos do U uma media de 8 raios-y são emitidos

»•••. fissão, com energia total média de cerca de 8 MeV.

A energia liberada durante a fissão térmica do núcleo de

'"üé assim distribuída (Keller, 1981):

Energia cinética dos f.f.

Energia cinética dos n prontos

Energia de raios-y prontos

Energia de decaimento @~ dos f.f.

Energia de raios-y retardados

Energia dos neutrons

Total

175 MeV

5 MeV

7 MeV

7 MeV

6 MeV

10 MeV

210 MeV

1.1.2 - Secçâo de Choque para Fissão com Neutrons

Na fissão com neutrons, como em outras rea-

ções nucleares, a secção de choque depende da interação inici-

al da partícula (captura, quando se forma um núcleo composto)
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e da competição com outros processos. Na fissão com neutrons

térmicos, por exemplo, tem-se a captura do neutron, que leva ã

formação do núcleo composto e então, a competição entre a fis-

são e emissão de raios-y.

A extensão da captura varia largamente de nuclideo a nu-

rlldeo, sendo alta para elementos nuito pesados ( A > 230 ).

•juando a velocidade do neutros dinjinui, aumenta a probabilida-

A". de permanência deste no núcleo, podendo-se então, esperar

iae a secção de choque para captura seja inversamente proporei^

mal ã velocidade do nêutron, ou seja,

o a -1- -L. (1.3)
c v /E

Tal relação é verificada para neutros de baixa energia, sendo

altas as secções de choque para absorção de tais neutrons

(Haissinsky, 1964)

A competição entre fissão e reação (n,y) também varia lar

gamente de caso para caso sendo entretanto, possível distin-

guir-se dois grupos característicos: nuclldeos termicamente

flssieis, nos quais a fissão compete fortemente com a emissão

de raios-Y e nuclídeos cuja fissão pode ser desprezada. Os do

primeiro grupo são geralmente nuclideos com número de neutrons

(N) impar, e incluem os três principais combustíveis nucleares,

apresentados na Tabela 1.1 (McKay, 1971).
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Tabela 1.1 - Secções de Choque para Fissão com Neutrons Térmi-

cos (Seelmann-Eggebert e col., 1981).

Nuclideo n,f n,Y

233y 531,1 47,7

235Ü 583,5 98,4

742,5 268,8

Aqueles do segundo grupo são geralmente nuclideos com número

238 237 240
par de neutrons, como U, Np e Pu , para os quais há

>a energia limiar para fissão, somente atingida pela captura

2 38
•'• neutrons mais enérgicos; para o U, por exemplo, para

ororrer a fissão, a energia cinética do nêutron deve ser maior

que 0,9 MeV. Para tais nuclideos as secções de choque são bem

pequenas (1 barn ou fração deste) comparadas com aquelas dos

nuclideos termicamente fisseis.

Na região de neutrons com energias epitérmicas (0,5 a

iOO eV), a secção de choque para fissão passa por um grande nú

mero de ressonâncias como se vê na curva de excitação para

U apresentada na figura 1.5. Observa-se uma coincidência en

tre estas ressonâncias e aquelas das reações (n, y), fato este

que demonstra o ocorrência de um mecanismo de núcleo composto

e que, a fissão e emissão y são modos alternativos de desinte-

gração do mesmo núcleo composto (McKay, 1971).
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igura 1.5 - Secções de choque t o t a l ( o . ) , de f i s são (o . ) e de
espalhamento (o ) para interação de neutrons com
2 3 5 U . A secçâo de choque para a reação <n,Y) é
obtida pela diferença [o
1962).

- (o f + o )] (Hyde,

À medida que a energia do nêutron é aumentada até a regi-
238ão de MeV, os limiares de fissão de nuclideos como U são

atingidos e suas funções de excitação aumentam rapidamente pa-

ra valores de 1 - 2 barn (Figura 1.6); por outro lado, as sec-

ções de choque de espécies termicamente fisseis caem de valo —

res muito altos para valores desta ordem. Observa-se que, nes-

ta região de energia de neutrons as secções de choque para fis

sâo são bem similares para os nuclideos com A > 230. Acima de

6-7 MeV, o núcleo residual após emissão de nêutron pode ter
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energia suficiente para f issão, procedendo-se assim, reação ..

(n,nf) ,econoconseqüência, a secção de choque eleva-se de um

plateau igual a o ^ para outro igual a °n nf- (McKay, 1971).

3.5 -

12

E . (MtV)

Figura 1.6 - Funções de excitação para fissão com neutrons rá-

pidos de alguns nuclideos (Hyde, 1962).

Dada a grandeza das secções de choque, a fração de átomos

que se desintegram, é mui pequena. Se, por exemplo, uma amos —

235
tra de U natural (0,72% de U) é submetida a um fluxo de nêu

1 3
trons térmicos de 10 n/cm*.s durante 1 hora, a fração de áto

mos fissionados será de 1,5.10* %, de acordo com a equação:

n/nQ - o £ . I . fQ (1.4)

onde I = 0,72%, o f = 583,5b e / ^ * .dt = • = 3,6.101 6n/cmJ
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1.2 - Interação entre Fragmentos de Fissão e Sólidos Dielê

tricôs

1.2.1 - Introdução

A observação de que partículas nucleares al-

nte carregadas, ao penetrarem em um sólido dielétrico, criam

feitos em sua estrutura deve-se a Young (1958). Este, ao es-

udar a indução de centros de cor por fragmentos de fissão em

cristais de LiF, propôs que as regiões da superfície onde tais

partículas incidiam deveriam ter seu potencial termodinâmico

aumentado resultando numa velocidade de dissolução maior nessas

regiões que no restante do cristal. Assim, procedeu o ataque

«químico de lâminas crivadas ao longo do plano {100} de um cris

tal de LíF expostas a fragmentos de fissão induzida em reator,

usando uma mistura de HF concentrado e H^CCOOH glacial (1:1)

saturada com FeFj, no intervalo de 1 a 42 minutos, a 12°C, após

o que, as lâminas foram lavadas com álcool absoluto e éter se-

co e então, secas em corrente de ar quente. Observou Young que

a dissolução preferencial origina orifícios facilmente visí-

veis com um microscópio óptico.

Silk e Barnes (1959) ao observarem lâminas retira'1"*:: por

clivagem de camadas de superfície de mica, com o auxílio de um

microscópio eletrônico, visualizaram, pela primeira vez, ostra

ços em estado latente.

Price e Walker (1962a) estudaram traços de recuo nuclear

em mica, produzidos por prõtons de 3 BeV, usando alta resclu —
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cão espacial de um microscópio eletrônico. Ainda usando tal

técnica de observação, Price e Walker (1962b) investigaram a

formação de traços por fragmentos de fissão de várias energias,

partículas a e núcleo de oxigênio de alta energia em alguns ma

teriais naturais e sintéticos.

Entretanto, o uso de microscópio eletrônico apresentava

desvantagens como, desaparecimento rápido dos traços latentes

Uado o aquecimento pelo intenso feixe de elétrons e necessida-

de de lâminas extremamente finas (í 3000&), cujo preparo é mui

to difícil para a maioria dos sólidos.

De modo a resolver tais dificuldades, surgem os primeiros

estudos de revelação química dos traços de fissão. Entre outros

Minerais, várias micas foram exploradas por Price e Walker

U*!»2c), que procederam estudo sistemático dos canais revelados

en mção de natureza do reagente, tipo de mica, temperatura e

ten > de revelação. Os experimentos demonstraram que os canais

rev- .ados eram, de fato, os traços latentes originais.

Em vidros, os traços de fissão foram estudados, primeira-

mente, por Fleischer e Price (1963a). Vários vidros foram ex —

252

postos a fragmentos de fissão de Cf, revelados em HP e exa-

minados com microscópio óptico ou eletrônico. Foram observados

traços cônicos em vidros de fosfato, borato e silicato de di-

versas composições, assim como, em vidros naturais de origens

vulcânica e extra-terrestre.

Com a observação de traços fósseis em micas naturais (Pri

ce e Walker, 1962d), desenvolvem-se os primeiros trabalhos de

aplicação da técnica de traços de fissão: datação de minerais
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(Fleischer e Price, 1964a; Price e Walker, 1963a) e vidros na-

turais (Fleischer e Price, 1964b); determinação de baixas con-

centrações de urânio em cristais naturais (Price e Walker,

1963b).

Assim, com a descoberta de que sólidos não condutores, tais

como: vidros, cristais e polímeros (Fleischer e Price, 1963b),

registram traços de partículas altamente ionizantes surgia um

novo tipo de detector de partículas nucleares - os Detèctores

sólidos de Traços Nucleares (DSTN), com várias aplicações em

diferentes áreas da ciência e tecnologia.

Cabe salientar-se a contribuição valiosa dos pesquisado —

res Fleischer, Price e Walker, não somente pelo volume de tra-

balhos desenvolvidos neste tema, como pela cuidadosa classifi- *H

cação, análise e avaliação do conjunto de conhecimentos obti —

dos através dos trabalhos sobre DSTN apresentados no.livro

"Nuclear Tracks in Solids" (Fleischer e col., 1975).

1.2.2 - Formação do Traço

Quando uma partícula altamente ionizante pe-

netra em um sólido isolante, há uma grande dissipação de ener-

gia ao longo do minúsculo percurso por esta descrito, resultan

do em uma elevada taxa de energia depositada.

De modo a se utilizar um DSTN é essencial conhecer-se a

sensibilidade do material para o registro de traços. Fleischer

• col. (1964) utilizando diferentes partículas e várias ener— .

gias mostraram que a resposta de um dado material a partículas
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carregadas ê determinada por um único parâmetro: (dE/dx) , a

taxa de perda de energia critica. Conhecido tal valor, pode-se

prever que partículas são registradas e a que valores de ener-

gia, para o solido em questão.

Para vidros e cristais, o modelo da "explosão iônica loca

lidada" é bem satisfatório. A idéia básica é que uma região

d. iefeitos contínua, cilíndrica, pode ser criada por violenta

r jlsão coulombiana dos ions positivos criados pelas colisões

àf* particula e a estrutura do material. Tal modelo explica a

dependência observada entre condutividade do material e sensi-

bilidade de registro (Fleischer e col. 1965a) e prediz, de mo-

do aproximado, as dimensões do traço e o valor absoluto de

!B/dx.

Nos polímeros, a interação da particula ionizante com a es

trutura do material resulta no rompimento de ligações molécula

res, originando-se radicais livres, ions e moléculas menores.

Sabendo-se que os fragmentos de fissão, por exemplo, têm ener-

gia cinética na faixa de 50 a 100 MeV, enquanto que, as energi.

as de ligações químicas são da ordem de alguns eV e o volume

2 —4 3
do traço latente e da ordem de 10 * a 10 p , pode-se avaliar

a desordem estrutural provocada pela interação deste tipo de

partícula com o detector.

Fleischer e col. (1965b) estudaram os efeitos de tempera-

tura, pressão, deformação plástica e ionização na formação e

estabilidade de traço de fissão em vidros e minerais, a fim de

demonstrar a utilidade da técnica ã geocronologia. Atenuação de

traços latentes a altas temperaturas foi o efeito observado

L
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•ais importante; não foi encontrada qualquer variação signifi

cativa na sensibilidade de registro dos materiais estudados a
_ 9

baixas temperaturas e para altas doses de e de 1,5 MeV (2.10

roentegen).

1.2.3 - Cinética e Eficiência de Revelação Química

A região danificada pela passagem da partieu

'••» • wizante tem seu potencial termodinâmico aumentado em re-

1 •;'• ao restante do material. Em conseqüência, ao submeter-

material a um reagente químico adequado, tem-se uma velo-

de dissolução ao longo do traço (v.) maior que a veloci_

Jwle geral de dissolução (v ) do material não danificado. A geo

•••"'• cia do traço revelado é pois, definida pela ação simultâ —

^?. de tais velocidades.

0 modelo de formação do cone de revelação, proposto por

Fleischer e Price (1964b), para partículas perpendicularmente

incidentes, mostrado na figura 1.7(a), considera que a veloci

dade de dissolução na direção perpendicular â superfície do

detector é v. e a velocidade de dissolução em direção perpendi^

cular à superfície do cone de revelação é v . Desta, ÃE = ÃB =

v .t e têm-se as seguintes relações:

sen 0 = AE / AC = vq/
vt

tg 0 = r / (ÃC - ÃB)* r / - » l . t

(1.5)

(1.6)

Das equações acima, o diâmetro do traço revelado, é dado por:

d s 2 v . t í { v t - v ) / (v t + v ) J 1 / 2 (1.7)
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figura 1.7 - Geometria do traço: v e vt constantes e a = 90 ,

(a) modelo de Fleischer e Price (1964b) e (b) se

gundo Carvalho (1984).

Un segundo modelo, mostrado em 1.7(b), é apresentado por

carvalho (1984). De acordo coro este, a velocidade de dissolu —

vão na superfície v é ortogonal a v. . Assim, da fig. 1.7(b),

áo evidentes as seguintes relações:

tg 0 = v /vt

tg 0 = r / (vt - vg).t

Destas, o diâmetro do traço revelado é dado por:

d * 2vg.t (1 - vg/vt)

(1.8)

(1.9)

(1.10)

Os dois modelos são propostos para materiais isotrópicos

boi idos não cristalinos com v constante) e tempos curtos de

revelação, isto é, v. aproximadamente constante.

Para as diferentes condições e várias combinações de situ

ações possíveis propostas matemáticas são apresentadas na lite
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ratura (Henke e Benton, 1971); Somogyi e Szalayr 1972; Fleis-

cher e col., 1975; Ali e Durrani, 1977; Somogyi e col., 1977;

Somogyi, 1980).

Embora a revelação química seja, até então, o Método mais

usado para se obterem traços de partículas carregadas em sóli-

dos, outros métodos têm sido empregados como a revelação ele—

troquímica; uma revisão dos diferentes processos é dado por

Monnin (1980). A preferência pela revelação química clássica

deve-se a sua simplicidade; esta não requer necessariamente e-

quipaaento complexo e obedece a algunas regras simples.

Ê fácil demonstrar-se que, para um traço ser revelado, a

componente de v. normal â superfície do detector, v..sen a, tem

que ser maior que v , isto é,

v. .sen a > v •*• sen a > v /v.t g g t (1.11)

Das relações (1.5) e (1.11), o ângulo crítico (aQ), abai-

xo do qual os traços não são revelados, é o próprio ângulo de

o. s (0), de acorde com Fleischer e Price (1964b), ou seja,

G (1.12)

De acordo com Carvalho (1984), comparando-se as expressões

0.8) e (1.11) tem-se que:

sen a > tg 0 •* a * aresen (tgO) (1.13)

A figura 1.8 i l u s t r a o fato acima exposto. Pode-se ver

que, para a _ a c a espessura da camada dissolvida (v . t ) é

ftaior (a) ou igual (b) â componente (v . . sen a . t ) e portanto, o

traço está inserido na camada removida do detector e não será

revelado.
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( c )

Figura V.H - Geo-etria de revelação do trajei .
superfície é re-ovida a « a velocidade v »vt

Cb> « -<V v . = v t .seno , traço não revelado,
(c) a > ac, v t .se«. > v , . traços revelados.

Para « a fonte plana, paralela à superfície do detector .

, íração de ângulo sólido sobre o qual os traços não são obser

vados é:

2TI

2w.cosac.dac =
(1.14)

Então, a eficiência de revelação, isto é, a fração de traços re

velados, é dada por:
(1.15)

e s 1 - sen a c

Para os traços originados em todo o v o l - e do detector, a

fração de ãn,ulo sólido na qual os traços não são observados é

expressa por:
(1.16)

cint.

Daí, a eficiência de revelação será:

(Fleischer e Price, 1964 b)« cos2aeint.

(1.17)
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Ê necessário distinguir-se a eficiência de revelação, aqui

ratada, da eficiência de registro para uma dada partícula. De

odo a demonstrar a segunda, procede-se a exposição do detector

is partículas era questão a ângulo de incidência a = 90° e en-

ão o detector ê submetido a revelação.
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1.3 - Detecção de Nuclideos Fissionáveis Utilizando-se DSTN

1.3.1 - Fontes da Neutrons

URI emissor alfa, natural ou art i f i c ia l , com-

binado com um elemento leve adequado constitui o tipo mais sim

P-1 i de fonte de neutrons - a fonte radioativa. Dado o pegue-

n< alcance das partículas alfa, as fontes envolvendo um emissor

239alta, como Ra, Am, Po e Pu, consistem de um mistura íntima

dosse com o elemento leve, normalmente o Be. Um nuclideo que

presente fissão espontânea pode também funcionar como fonte de
252

"•jtrons; um exemplo típico é o Cf que tem meia-vida de

'.55 anos, decai cerca de 97% por emissão alfa, 3,4% por fis—

o espontânea e emite 3,5 nêutrons/fissão (Friedlander e col.,

Nos aceleradores de ions, os neutrons são produzidos atra

vês das reações (p, n) e (d, n) em alvos como D20, Li, Be e

H (adsorvido em zircônio ou t i tânio) . Os projéteis, p ou d ,

são produzidos e então acelerados, adquirindo assim energias

suficientes para provocar a reação específica no alvo.

0 terceiro tipo de fonte de neutrons é o reator nuclear ,

baseado na fissão induzida por neutrons, detalhado a seguir.

0 reator nuclear é um dispositivo complexo onde se produz

A fissão induzida por neutrons de modo auto-alimentado. A mul-

tiplicação de cadeias é mantida sob controle removendo-se uma

porção dos neutrons produzidos por absorvedores potentes como

toro, freqüentemente como aços ao boro, ou cádinio metálico; o
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controle da reação de fissão a um nível estável é facil_i

tado pela emissão de cerca de 0,75% de neutros retardados

por períodos de até 55 segundos (McKay, 1971).

A maioria dos reatores contêm moderadores de neu-

trons, como água, água pesada ou grafite, que diminuem a

energia cinética destes, tendo como objetivo tirar vant<a

- 235 239

gem das altas secçoes de choque do ü e Pu para fis

são com neutrons de baixa energia. Os reatores baseados nes.

te principio são denominados de térmicos desde que a maior

parte dos neutrons são reduzidos a energias térmicas.

O reator IEA-Rl do IPEN (S.Paulo), utilizado na rea

lização deste trabalho, é um reator térmico do tipo pisci-

na, refrigerado e moderado a água; seu combustível e o
235urânio enriquecido em U, na forma de placas de uma

liga de alumínio e urânio revestido de uma camada de alu-

mínio de cada lado. Tal reator opera do seguinte modo na

piscina: o núcleo do reator fica adjacente a 10 tubos de

alumínio, disponíveis para experiências e irradiações em

geral.

Além dessa posição, amostras pequenas, contidas em

cápsulas de alumínio (2 cm de diâmetro x 7 cm de compri

mento), podem ser irradiadas em tubos de alumínio de vã

rios metros de comprimento, que são introduzidos, pela par-

te superior da piscina, até o caroço do reator. Cápsulas

de polietileno ou poliestireno podem ser usadas desde que

apresentem boa vedação, dado que tais invólucros ficam

submersos.

0
5
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Os neutrons de reator, em um reator térmico, consistem de

um grupo predominante de neutrons térmicos com distribuição

Haxwelliana de energia na faixa de 0 a 0,5 eV, uma fração m e -

nor de neutrons epitérmicos (energia até 100 eV), em processo

de moderação, e uma parcela bem menor de neutrons rápidos ou

de fissão (E . > 100 eV).
cxn.

No reator IEA-R1 refer ido , na posição de irradiação mais

próxima do núcleo, o fluxo de neutrons térmicos é da ordem de

10 n/cma .s , e uma razão de fluxo de neutrons térmicos para

fluxo de neutrons rápidos de aproximadamente 10.

1.3.2 - Monitoração de Fluxo de Neutrons

Os métodos convencionais de monitoração de

fluxo em reator envolvem medidas de radiatividade induzida em

Betais, como Co, Fe, Au e Ni.

Um f io de Co ou Au é ut i l i zado na monitoração de fluxo de

neutrons térmicos. A reação Co(n,Y) Co ( t - , ~ * 5,272a) apre

tenta o e f de 37 b e fótons gama de 1,172 e 1,332 keV são emiti.
CO C Q

dos. Para neutrons rápidos a reação Ni(n,p) Co (t- ,2
=70'78d)

C Q

de energia limiar 3,45 MeV, é então usada; o Co decai por

eaíssão B+ (0,5 MeV) e Y (811 keV).

h atividade produzidaédeterminada ut i l izando-se detecto —

it* de Nal(Tl) ou G-»-Li e geometria de exposição conhecida pa-

ia os fótons em questão. O fluxo de neutrons é calculado a par

tlr da atividade produzida pela equação geral de ativação:

A» ( N . 0 . * / * ) . [ '1-expf-At)] (1.18)

UMVERSIDME CATÔUCA



.26.

A conversão da taxa de contagem (R) em atividade (A) envolve o

conhecimento preciso do tempo decorrido entre o final da irra-

diação e a medida e da eficiência do detector que é função da

geometria de exposição e energia dos fótons, expressa por

R s A.e.exp(-À.At).

Os DSTN são úteis para tal propósito apresentando, sobre

.•-.: métodos acima, vantagens tais como: utilizam microquantida^

í>. s de material fissil; o uso de quantidades adequadas desse

material permite medirem-se amplas faixas de fluxo; não reque

rem equipamento eletrônico especializado; a avaliação é fácil,

rápida e de baixo custo; o registro de traço ê pouco sensível

a radiação alfa, beta e gama; c< uso de um absorvedor de neu-

trons térmicos viabiliza a medida de fluxo de neutrons rápi —

dos.

a - Medida da Fluência de Neutrons Térmicos

A medida de fluxo de neutrons pela técnica de

235traços de fissão baseia-se na fissão térmica do U dado a

elevada secção de choque de tal reação (o = 583,5b) (Seelmann-

Eggeber, 1981).

Um detector, isento de urânio, em contato com um padrão

deste elemento permite a determinação do fluxo integrado de

neutrons. Alguns procedimentos são possíveis:
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1 - Un microvolume de solução padrão de U natural é evapo

rado sobre o detector. Apôs irradiação até o fluxo integrado

adequado, os traços são revelados quimicamente e contados com

o auxilio de um microscópio óptico (Bouch, 1982; Cunha, 1985).

0 número de átomos de U no volume V(ml) de solução de con

centração C(g/ml) é dado por:

No = C.V. (1.19)

Onde N é o número de Avogadro (6,02.10 átomos/mol) e m . é

a massa de um mol de átomos de urânio, isto ê, 238 gramas.

0 número de fissão (nf) de

neutrons térmicos é dado por:

nf = No.*.of.I

235 U provocadas pela ação de

(1.20)

onde • é o fluxo integrado de neutrons (n/cm 3), o f é

secção de choque para fissão com neutrons térmicos do

(S83,5.10~ cm2) e I ê a abundância do nuclídeo no U natural

235 U

(0,72%).

0 número de traços revelados (n) no detector é então dado

por:

n a No. <J>. o f. I. e (1.21)

onde e é a eficiência do detector. Dai,
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n n

No.of.I.e _^A__

A

2 - um material sólido contendo urânio natural homo-

'j, "neamente distribuido ê colocado em contato intimo com o de-

btor. Um exemplo deste tipo de material são as folhas de pa-

p*:l de alumínio comercial, onde se tem uma distribuição uni for

me de urânio em níveis de ppm. Ao invés de se contar o total de

traços como no caso da gota evaporada anteriormente descrito ,

'az-se uma amostragem da densidade de traços (n9 de traços/uni. Q

dade de área) na superfície do detector (Cunha, 1985).

O número de átomos de urânio que contribuem para o regis-

tro de traços depende da espessura efetiva do material e do õe ;

tector, que para folhas de Al(d=2,7g/cm3) em contato com i

Hakrofol, foi experimentalmente estimada por Medeiros (1979) da \

ordem de 10 um. .

Assim, o número de átomos de urânio, No, é dado por: *
NA

No = A. 1. d. C. - ~ - (1.23) Í
A

onde A é a área (mm2), 1 é a espessura efetiva (mm), d é aden

sidade do material (g/mm3), C é a concentração de urânio natu —

ral (g/g), N. e m. são o número de Avogadro e a massa de um

mol de átomos de urânio.

E o número de traços revelados por unidade de área,

p (t/mm2), é expresso por:
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NA
p(t/mm2) = l .d.C. — — . o f . I . • . e {1.24)

De modo a se calibrar a folha de alumínio procede-se a ir '

radiação de dois detectores encapsulados juntos; um destes es-

tá em contato com o alumínio e no outro, tem-se um microvolume

de solução padrão de urânio natural evaporada. Neste, o fluxo

« determinado através da eq. 1.22 e então, a relação entre o

fluxo integrado (•) , e a densidade de traços (p) para o detec-

tor e alumínio em questão, fica estabelecida. *^
0
fc

3 - o detector é mergulhado em uma solução padrão de urã- •

nio natural contida em uma cápsula e o conjunto é submetido ao Q.

fluxo integrado de neutrons adequado. Medeiros e Pereira (1984)

determinaram a espessura efetiva de soluções aquosas para

fragmentos de fissão de urânio registrados em Makrofol, usando

revelação química e eletroquimica, tendo sido encontrado o va-

lor de 10,2 pm. Os cálculos envolvidos na medida de • são idên

ticos aos da situação anterior (2).

Um material que contenha urânio como impureza, uniforme-

mente distribuído, e que seja um detector de traços de fissão

é útil como dosímetro de neutrons. A calibração de tais detec-

tores é procedida, normalmente, contra um detector de referên-

cia semelhante, o qual monitora o fluxo integrado a que ambos

foram submetidos e assim, a constante de proporcionalidade en-

tre a densidade de traços (p) e o fluxo integrado de neutrons

térmicos (•) é determinada, como apresentado em a.2.
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b - Dosimetria de Neutrons Rápidos

Dada a complexidade do espectro de neutrons e o

pouco conhecimento do espectro de energia de tais neutrons, a

dosiaetria de neutrons rápidos é mais complexa que aquela de

neutrons térmicos.

De modo a se simplificar o espectro de neutrons de reator

eliminam-se quase que completamente os neutrons térmicos proce

dendo-se uma blindagem do detector com cãdmio ou boro (Fleischer

e col., 1975). A redução de fluxo de neutrons térmicos o-

bedece ã relação:

• = *o- e
-NA.l.o

(1.25)

onde • = fluxo reduzido de neutrons térmicos, <J>O = fluxo inte-

grado de neutrons térmicos que incide na blindagem, N. = núme-

ro de átomos de material/unidade de volume, 1 = espessura da

; blindagem e o = secção de choque para absorção de neutrons ter

BÍCOS.

Para o cádmio esta secção de choque é elevada (2450b),

obtendo-se uma redução de 1,17.10" (4>/*o) usando-se folhas de

Cd de 1 mm de espessura (d = 8,642 g/cm3 , mol = 112,40g).

232Um detector so l ido em contato com padrão de Th, cujo

limiar de f i s são e cerca de 1 MeV, permite medir-se o fluxo

integrado de neutrons rápidos. Para t a l nuclideo, nas guias de

irradiação do reator IEA-R1(IPEN-S.P.), a secção de choque efe

uva para neutrons de reator é 0,05b conforme determinação de

touch (1982). Urânio natural também pode ser usado desde que

ia

l
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se proceda a blindagem adequada para tornar desprezível a fis-

são do U, sendo então, a fissão do U, só fissionado com

neutrons rápidos e cuja abundância isotópica é 99,28% neste ma

terial, o processo predominante responsável pelos traços regis

trados no detector.

Os cálculos envolvidos são análogos aos paresentados no

item 1.3.2.a.

1.3.3 - Determinação de Nuclideos Fissionáveis

A principal aplicação dos DSTN é a medida de 9

concentração e distribuição espacial de determinados elementos.

A condição necessária para que um dado nuclídeo seja detectado

é que este emita partículas pesadas, que por emissão espontâ-

nea ou através de reações específicas induzidas em acelerador

ou reator nuclear.

A primeira aplicação deste tipo deve-se a Price e Walker

(1963b), que usando a fissão induzida por neutrons, determina-

ram baixos teores de urânio natural em mica.

Dada a alta seccão de choque apresentada pelo isótopo

U para fissão com neutrons térmicos, a medida da abundância

de urânio em diferentes tipos de amostra e o estudo de sua di£

tribuição em diversos materiais como rochas, minerais, ossos ,

meteoritos, amostras lunares, constituem a maior aplicação da

técnica de registro de traços.

Um outro elemento que pode ser determinado e mapeado pelo

2 32
uso de um detector de fissão é o tório, cujo isótopo Th é
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fissionado por neutrons rápidos.

Alguns plásticos são capazes de registrar partículas mais

leves, como as partículas alfa, o que possibilita o uso de tais

detectores no estudo de elementos com adequada secção de cho»

que para reações (n, a) e (p, a). Entre estes, situam-se o bo-

ro cujo isótopo B, apresenta, em sua abundância natural, sec

cão de choque efetiva de 3840 barns e o Li com 67 barns de .

secção de choque efetiva para reação (n, a). De modo indireto

bísrauto pode também ser assim determinado, dado que, sua irra-

diação com neutrons de reator resulta na formação de Bi,

o qual decai para Po, que é emissor a (Thiel, 1973). Basea-

dos nesta indução Thiel e Damm (1977) desenvolveram uma técni-

ca de mapeamento para bismuto, aplicando-a a ligas de alumínio

de diferentes teores de bismuto, vidro alcalinos (lâminas de

microscópio), minerais de cobre e tenantita. Chumbo foi indire

tamente determinado pelo registro de partículas alfa emitidas

por isotopos de polônio resultantes de seu bombardeio com He

em acelerador de íons (Fremlin e Edmonds, 1980).

Tais detectores são também aplicáveis a mapeamento de

emissores alfa naturais e artificiais. Bouch (1982) procedeu o

mapeamento de U, Th e outros emissores alfa naturais em rochas

radioativas por associação de autoradiografia alfa, usando fil

fies de nitrato de celulose, LP-115 II (Kodak), e registro de

traços de fissão induzida em reator de U e Th em policarbonato,

Makrofol (Bayer).

Pesquisas de elementos superpesados na natureza têm utili

tado quartzo vitreo Suprasil (McMinn, 1975; Medeiros, 1979) e

i
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quartzo cristalino (Stéphan e col., 1975; Stéphan e col., 1976)

\ como método de identificação apôs separação isotópica e implan

tação QOS ions nos detectores.

O teor de urânio em una amostra pode ser medido pelo meto

dos do detector auxiliar ou do detector interno.

No primeiro, a amostra é colocada em contato com um detec

tor, tão isento de urânio quanto possível. Un padrão de urâ-

nio natural é colocado em contato com um detector idêntico. Os

dois detectores encapsulados juntos, são submetidos a irradia-

ção com neutrons. Após a irradiação os traços de fissão regis-

trados no detector são revelados químicamente e a contagem efe

tuada com o auxilio de um microscópio óptico.

Os procedimentos possíveis para se fazer o contato amos —

tra-detector e padrão-detector são aqueles descritos em

1.3.2.a. Desde que amostra e padrão em contato com detecto —

res idênticos são irradiados juntos, das relações 1.21 e 1.24

Aplicadas a amostra e padrão, estabelecem-se as seguintes rela

côcs simples, onde os termos o, I, • e e são cancelados:

n(a) = n(p). C(a)/C(p) (para V(a) = V(p)) (1.26)

« P(a) = p(p). C(a)/C(p).(R(a)/R(p)) (1.27)

* equação 1.26 ap l i ca - se a filmes f inos de amostra, enquanto

>i»tj, a 1.27 corresponde ao caso de amostras espessas , como

- -crito em 1 .3 .2 .a . Nestas expressões (a) e (p) referem-se ,

: -pectivamente, à amostra e padrão e R é o alcance e f e t i v o em

9'^s', i s to é , R • d (g/mm3) .1 (mm). Se amostra e padrão têm

•proximadamente o mesmo número atômico médio, R(a) /R(p)-1.
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I

O Método do detector interno constitui o caso ea que o ma

terial contém baixas concentrações de urânio, homogeneamente

distribuído, e tal material registra traços de fissão. Aqui, a

amostra deve ser aquecida para remover possíveis traços fósseis

e então, irradiada juntamente com um padrão, após o que, a amos

tra deve ser polida ou clivada de modo a se revelar uma super-

fície interna situada a uma distância, maior que o alcance efe-

tivo dos fragmentos de fissão, de qualquer superfície externa

(Fleischer e col., 1975).

0 fluxo integrado de neutrons é determinado pela densida-

de de traços no padrão e a relação entre a densidade de traços

na amostra está relacionada com a sua concentração de urânio de

• ftcôrdo com a equação 1.24.

}, A determinação de tório, por sua vez, envolve a fissão do

Th por neutrons rápidos, cuja secção de choque efetiva para

neutrons de roator é 0,05 b (Bouch, 1982) na posição de irradi.

«ção de fluxc mais intenso do reator IEA-R1 do IPEN, isto é ,

posição mais próxima do núcleo deste.

A determinação de urânio e tôrio em amostras, ambientais

pela técnica de traços de fissão apresenta um problema de ca-

ráter geral: a interferência reciproca, havendo entretanto pro

cedinentos possíveis para se evitar tal interferência:

a - dupla irradiação com neutrons de reator - aqui, araos-

tia e padrões de tório e urânio são irradiados juntos com nêu

trans de reator. Os traços de fissão são devidos as fissões do

JJS 232
U com n e u t r o n s t é r m i c o s e Th com o s r á p i d o s . Uma o u t r a i r

tadtação com blindagem de cádmio, para reduzir o fluxo de nêu-

I

•A

}•'•.

0

i
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trons térmicos» é então procedida; nesta, os traços resulta»
238 232 «

das fissões do U e Th com neutrons rápidos. As seguintes
relações matemáticas (Bouch, 1982) são pertinentes:

• . e. (Nu. '235 U
«Th" '232Th

(1.26)

p2 = • (1.27)

Os padrões de ü e Th irradiados juntos permitem a determinação

do fluxo integrado de neutrons de reator (•) e das secções de

choque efetivas dos respectivos nuclideos na posição de irradi.

ação e blindagem de cãdmio utilizadas.

Desse modo, a solução das equações citadas fornece os con

teüdos de ü e Th na amostra.

b - separação química de ü e Th - é possível dispensar a

blindagem de cádmio, procedendo-se uma separação química ef ic i

ente desses elementos, após o que, a irradiação com neutrons

de reator permite a determinação dos teores desses elementos na

•oostra. Eficiente separação de U e Th envolvendo a extração de

tUVI) de soluções de HC1 1M com TOPO e co-precipitação de Th

oon La p̂  na fase aquosa é proposta por Cunha (1985), que ana-

lisou U e Th em águas naturais e soluções de rochas e sedimen-

í
i
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2 - APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA E OBJETIVOS DO TRABALHO

2.1 - Vidros Alcalinos - Composição e Estrutura

Una das definições mais referidas do termo "vidro" é

«proposta, em 1945, pela American Society for Testing

Materials: "vidro é um produto inorgânico de fusão que foi es-

friado à uma condição rígida sem cristalização".

Tal definição é satisfatória para os vidros mais familia

;. res, sendo contudo, desnecessariamente, restritiva, posto que

í substâncias orgânicas, como glicerol e tolueno, também formam

| vidros. Por outro lado, sólidos não cristalinos podem ser obti

í dos por processos outros que não o esfriamento de um produto
i

de fusão.

0 sistema ternário SiO2 - Na2O - CaO caracteriza os vidros

tlcalinos, também chamados de vidros sodacálcicos ou simplesmen

te, vidros de soda. A adição de Na2O ã silica diminui a tempe-

ratura de fusão e a grande viscosidade desta, entretanto, a adi

cio da quantidade necessária de Na2O para se obter o estado vi

treo resulta em vidros inúteis dado a alta solubilidade do si-

licato de sódio. Tal problema é resolvido pela adição de CaO ,

te certas proporções, que diminui a solubilidade do sistema bá

*ico, obtendo-se vidros praticamente insolúveis (Ortuno, 1976).

* presença de pequenas quantidade de A12O. também atua no sen-

lido de aumentar essa resistência química ao ataque pela úmida

U atnosférica. 0 MgO evita a devitrificação e diminui ligeira

ttnte a temperatura de trabalho enquanto que o K~0 aumenta a re-

s'
*

0

i
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sistência ohmica do material (Rawson, 1980).

A composição aproximada de um vidro sodacãlcio pode ser

assim apresentada: 70-73% SiO2, 14-16% Na2O, 6-10% CaO,

1-4% MgO, 1-2% A12O3, 0,5-1,5% K2O.

Nos silicatos, as unidades estruturais são tetraedros de

iSiO.) que se unem pelos vértices de oxigênio para formar

redes tridimensionais, onde cada átomo de oxigênio está ligadQ

a dois átomos distintos de silício. A figura 2.1. representa ,

no plano, as estruturas dos cristais de quartzo, vidro de quar

tzo e vidro sódico. Pode-se observar que tais estruturas são

abertas, de certo modo, contendo vazios relativamente grandes.

Como se pode ver em 2.1.c, os ions Na* ocupam esses vazios for O

•ados pelos tetraedros de SiO4; o oxigênio introduzido ocm os Jbns

«ódio na forma de Na2O, são também jncorporaâos pela ruptura de

cadeias de Si-O-Si, presentes no vidro de silica. A estrutura |

na vizinhança desses ions oxigênio, apresenta carga negativa

de modo que neutraliza as cargas positivas dos ions Na+. Acre- 1

dita-se que a maioria dos óxidos de elementos dos grupos I e |

II entram na estrutura do vidro de modo análogo ao Na-O. 0 I

A12°3' P°r s u a v e z' poâe ser incorporado de outro modo; neste

caso o Al pode substituir o Si na estrutura dos silica».os ?•

cristalinos formando tetraedros de A10-. Tal substituição con-

tudo, só pode ocorrer se, ao mesmo tempo, são introduzidos áto

..JS positivamente carregados, como por exemplo, se para cada

Al um ion Na+ seja adicionado, para que a soma de cargas po-

•ltivas não se altere. Embora todo Al possa ser incorporado

"a posição tetraedral substituindo o Si* , sabe-se que este

í
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ion pode estar octaedralme te circundado por ions de oxigênio,

o que provavelmente acontece quando o número de ions Na* intro

duzidos simultaneamente não ê suficiente para manter o referi-

do equilíbrio de cargas (Rawson, 1980).

0

í

'• jara 2.1 - visão bidimensional das estruturas de: (a) cristal

de quartzo, (b) vidro de quartzo e (c) vidro

SiO2 - Na2O (Rawson, 1980).
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Esta é uma visão geral da estrutura de um vidro de silica^

tos, satisfatória como visão ampla, dado que não cabe aqui um

estudo especifico deste aspecto dos vidros.

i
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2.2 - Vidros Alçalinos como Detectores Sólidos de Traços

de Fissão

Os detectores de vidro têm lugar especial entre os

DSTN devido a homogeneidade, transparência, baixo custo e dis-

ponibilidade. Apesar dos vidros fosfatados serem os detectores

J* fragmentos de fissão mais sensíveis entre os detectores de

idro (Khan e Durrani, 1973), seu uso é limitado dado a falta

e homogeneidade e estabilidade química. Os vidros alçalinos ,

que são homogêneos e químicamente estáveis, apresentam a des —

vantagem de baixa sensibilidade; entretanto, a disponibilidade

e baixo custo fazem destes atraentes detectores sólidos de tra-

ços de fissão.

Estudos desenvolvidos até então sobre as características

de vidros alcalinos como detectores de traços e sua utilização

como dosímetro de neutrons térmicos em reator são a seguir a —

presentados.

Ò1

i

2.2.1 - Revelação Química

Desde que a revelação química dos traços re-

cita da competição entre a velocidade geral de dissolução (v )

• f> velocidade de dissolução ao longo do traço (v.), variáveis

-o, natureza do reagente, concentração deste e temperatura

-•> sistema, afetarão os parâmetros de revelação. On consequen-

ts» a eficiência de ataque, função de vg/vt, será determinada

i*l«s condições de revelação.
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Têm-se nas tabelas 2.1 e 2.2 resultados obtidos por dife-

rentes autores em várias condições de ataque. Pode-se obser-

var que HF é o agente adequado ao ataque de vidros alcalinos

envolvendo, basicamente, as reações químicas abaixo equaciona-

das:

(a) SiO2 + 4HF •*• SiF4 + 2 H2O

(b} SiF4 + 2HF H2SiF6

MxOy • yHF - xMF ( 2 y / x ) + yH20

Fluoretos pouco solúveis, como os de Ca e Mg, apresentam-

se como um depósito branco aderente à superfície do detector.

A formação desta película, denominada camada de produtos de re

velaçâo (CPR), resulta em uma diminuição das velocidades de

dissolução e, consequentemente, em alterações na uniformidade e

eficiência do processo.

A adição de H2SO4 e H20 ao HF em proporções definidas au-

menta a eficiência de ataque, isto é, diminui a relação v /v.,

como mostram os dados da tabela 2.2. Tal fato pode ser explica

do pela formação de CaSO*, o qual funciona como uma barreira ao

ataque na superfície e portanto, v diminui em uma extensão

oaior que vfc.

i
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Tabela 2.1 - Dados de Eficiência de Revelação para Vidros Al-

ça li nos em Várias Condições de Ataque Químico.

I

Reagente

HF 4 8 1 ( 0 , 8 1 5 )

HF 40%(0 ,600)

HF 40%(0 ,600)

NaOH 75%

KOH 75%

(NH4)HF2

HF 48% ( 1 , 0 1 )

HF 40% ( 0 , 8 1 )

HF 30% ( 0 , 3 9 )

HF 20% ( 0 , 1 5 )

4F 10% ( 0 , 0 4 2 )

IF 48%

IF 10%

IF 40%

Solução "a"
HF 48% ( 1 , 1 5 )

HF 40% ( 0 , 9 0 )

HF 20% ( 0 , 1 4 )

HF 48%

HP 1,25%

HF 2,5%

HF 5%

T,°C

21

21

22

ebul
ebul
22

20

20

20

20

20

34

34

40

40

30

30

30

42

42

32

32

Referência

46

18

23

41

29

25

26

25

28

12

24

35

50

42

42

44

35

41

39

37

, 3

,2

,7

,3

,8

,7

Khan (1973)
Khan (1973)
Khan e
Khan e
Khan e
Khan e

Ahmad <

Ahmad

Ahmad

Ahmad

Ahmad

Sharma

Sharma

Sharma
Sharma
Modgil
Modgil
Modgil
Singh
Singh
Singh
Singh

c o l .
c o l .
c o l .
c o l .

e c o l .
e c o l .
e c o l .
e c o l .
e c o l .

e co l
e col
e col
e col

(1978)
(1978)
(1978)
(1978)

(1980)
(1980)
(1980)
(1980)
(1980)

. (1981a)

. (1981a)

. (1981b)

. (1981b)
e Virk (1982a)
e Virk (1982a)
e Virk (1982a)

e Sharma (1982)
e Sharma (1982)
e Sharraa (1982)
e Sharma (1982)

I
9

i

I

:wtas: Solução "a" éHF(48%) : (96%) :H2O:: 30:5:90 • Zn

( ) valores de v em ym/s.
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Tabela 2.2 - Variação da Eficiência de Ataque em Função da Tem

peratura.

Solução Reagente T,°C Referência

HP (48%)rH-SO,(96%)
2. 4

H20:: 1:2:10

• (48%):H2SO4(96%)

" 2 O::6:1:18 + Zn

0

18

33

40

51

59

74

63,01

59,74

58,88

58,28

57,03

57,04

55,29

Gomber e col . (1979)

27 48,J0 Gomber e col . (1981)

43 41,70

55 37,62

66 35,27
í

iu (12%v/v):H2SO4(24%,

v. ): H2O:s 12:2:9

16

27

30,5

45,5

55,5

67

77

50

48,8

42,4

40,9

38,6

36

34

Farid e Sharma (1982)

HF 481 0 45,10 Yadav e Sharma (1979a)

18 41,20

34 37,89

50 36,02

70 32,96
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O efeito da CPR é critico quando se usam soluções de HF de

altas concentrações, as quais, por outro lado, são danosas ã

saúde humana devido os perigos oferecidos pelos seus vapores,

tais inconvenientes são, contudo, superados usando-se soluções

diluídas de HF. Como observaram Sharma e col. (1981a) e Singh

e Sharroa (1982) o" efeito da CPR é pequeno para concentrações

de HF entre 5 e 10% e desprezível para concentrações. 2,5%.

O método de medida de v usado pelos autores citados na

tabela 2.1 foi sempre a medida de variação de espessura, exce-

to para concentrações inferiores a 10%, onde Singh e Sharma

(1982) utilizaram a técnica gravimétrica. Esta consiste em se

medir a massa dissolvida da placa de vidro, Am (g) no tampo

de ataque t (min), e a velocidade geral de dissolução, v , é

dada por:

V Am
S.d.t

10 um/min (2.1)

onde d é a densidade e S, a área da superfície do vidro.

Os diâmetros das bases dos cones de revelação são medidos

com o auxilio de uma ocular micrométrica. Para um dado conjun-

to de condições de ataque, o diâmetro médio dos traços em um

detector de vidro, aumenta com o tempo de revelação, dentro de

um certo intervalo de tempo, onde vt seja praticamente const an

te; para tempos sucessivamente maiores observa-se um desvio ne

gativo dessa linearidade. O efeito da CPR promove tal des —

vio de linearidade a tempos muito curtosde ataque, posto que, as

velocidades são continuamente diminuídas, Das medidas de diâme-

0

i



.45 .

tros, conhecidos v e o tempo de revelação, são determinadas as

velocidades ao longo do traço (v.) e e f i c i ê n c i a de ataque ( c ) .

Tanto a velocidade geral de d isso lução (v ) quanto a ve lo

cidade de d isso lução ao longo do traço (v. ) são dependentes da

temperatura e , como em qualquer reação química, segundo as r e -

lações :

v g = A . exp(-Eg/kT) (2.2)

v t = B . exp(-Et/kT) (2.3)

nde A e B são constantes, Eg e Et são as respectivas energias O

'a ativação, k é a constante de Boltzmann e T é a temperatura '

•bsoluta. 1

A curva In v ou In vfc contra 1/T é uma reta cuja inclina

?ão é -Eg/k ou -Et/k, como mostrado na fig. 2.2. Dados dessas

energias de ativação são apresentados na tabela 2.3.

Das relações 2.2 e 2.3 acima temos:

va A
— 3 - = A expl(-Eg + Et)/kT] (2.4)
vt B

Como, por razões óbvias, Eg>Et/ conc lu i - se desta relação que ,

a medida que a temperatura diminui, a relação v_/v. decresce,

isto é, a e f i c i ê n c i a de ataque aumenta. Variações de eficiênci.

a com a temperatura são dadas na tabela 2 . 2 .
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66 60.33 4&6

« — TEMPERATURA, °C

395 300 1685

3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

O

gura 2.2 - Curvas de Ahrenius para ataque em HP 1,25%,

(Singh e Sharma, 1982).
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Tabela 2.3 - Energias de Ativação para Dissoluções Geral e ao

Longo do Traço em Vidros Alcalinos

Solução Eg.102,eV Et.102,eV Et/Eg Referência

- a "

HP 48%

"b"

"c"

HP 1,25%

19,384

17,655

41,220

37,3

36,524

17,647

15,816

34,830

31,3

30,386

0,910

0,896

0,845

0,836

0,831

Gomber e col. (1979)

Gomber e col. (1981)

Gomber e col. (1981)

Paria e Sharma(1982)

Singh e Sharma(1982)

Solução "a" - HF(48t):H2SO4(96%):H2o:: 1:2:10

Solução "b" - HF(48%):H2SO4(96%):H2O:: 6:1:18 • Zn

Solução "c" - HP(12t):H2SO4(24t):H2O:: 12:2:9

91

v)

Pode-se concluir pois, que soluções diluídas de HP e bai-

xas temperaturas são condições desejáveis a uma maior eficiên—

cia de revelação de traços em vidros alcalinos.

2.2.2 - Resolução de Energia

A distribuição de energia dos fragmentos de

fissão de Cf tem sido determinada com detectores de vidro. A

avaliação de um detector para medidas de energia de fragmentos

de fissão é feita pelos três parâmetros de espectro de energia:

L/V, H/V e L/H, onde L e H são o número de diâmetros nos picos

dos grupos de fragmentos leves e pesados, respectivamente, e V
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representa o número destes no míninodo vale que separa os dois

•ãxinos.

O procedimento consiste em expor o detector coberto com

folha fina de Al, a ip feixe colimado de fragmentos de fissão

252de una fonte de Cf, no vácuo. A folha de Al é usada para e-

liBinar a região de sobreposição de perdas de energia dos gru-

pos de fragmentos leves e pesados no meio. Uma vez irradiada,

a amostra é submetida ao ataque químico e centenas ou milhares

de diâmetros são medidos. Como resultado tem-se uma distribui-

rão gaussiana para os dois grupos de fragmentos de fissão como

>e pode ver na fig. 2.3 (Singh e Sharma, 1982). Nesta, os valo

res de energia de 79,4 e 103,8 MeV correspondem aos valores mé

'lios nos picos de fragmentos pesados e leves, respectivamente,

e o restante da escala na abcissafoi dividida proporcionalmen-

te. Os valores de energia entre os dois picos não foi especi-

ficado porque os diâmetros na faixa de energia entre 80 e

100 NeV dependem da massa do fragmento em questão (Hoppner e

oi., 1969), o que, provavelmente, resulta do fato de que os

diâmetros intermediários são uma mistura daqueles provenientes

dos grupos de fragmentos leves e pesados (Singh e Sharma, 1982).

A tabela 2.4 apresenta valores dos parâmetros de espec-

tro de energia encontrados na literatura. Tais valores são de-

i Jcntes das condições de ataque, e como se pode concluir dos

'-vijs apresentados, o ataque químico em soluções mais diluídas

«*« HF e temperaturas baixas melhora a resolução de energia dos

Aetectores de vidro alcalino aproximando-os dos detectores de

»idro fosfatado e não sendo muito inferior ao detector de bar-

0

i
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37.20 43.65 50.» 5655 6300 69.45 75.9
• i • i

2SA0 30.11 34.40 38.70 43D0 47.30
DIÂMETRO, HIM

45.4 55.4 67.4 79.4 103.8 116 128

ENERGIA, MtV

O

•

Figura 2.3 - Distribuição de traços de fragmentos de fissão de

252Cf registrados em vidro de soda e revelados

em: (a) HF 1,25% e (b) HP 48%: H2SO496%:H2O::

6:1:18 • Zn. (Singh e Sharma, 1982).
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Tabela 2.4 - Parâmetros de Espectro de Energia para Vidros Alça

linos

Solução L/V H/V L/H Referência

HF

HF

"a"

-b«

-b'

HF

48% (21

48% (21

-

1 (27°C)

' (16°C)
1 (30°C)

1,25%

°C>*

**

1,45

2,04

2 , 9

2,26

2,35

2,31

2,32

1,24

1,57

2 ,2

1,40

1,47

1,52

1,50

1,16

1,29

1,3

1,61

1,60

1,51

1,55

Khan e Durrani (1973)

Khan e Durrani (1973)

Schmitt e col. (1965)

Gomber e col. (1981)

Gomber e col. (1981)

Farid e Sharma (1982)

Singh e Sharma (1982)

* detector de vidro fosfatado

** detector de barreira de superfície

Solução "a" - HF (48%):H2SO4(96%):H2O:: 6:1:18 + Zn

Solução "b" - HF (12%):H2SO4(24%):H2O:: 12:2:9

2.2.3 - Medidas de Angulo Critico de Revelação e Al-

cance Efetivo de Partículas Baseadas em Geo-

metria de Exposição

O ângulo critico de revelação para um dado ma

ter ia1 e tipo de partícula pode ser medido variando-se o ângu-

lo de incidência de um feixe de partículas na superfície do de

tector até que os traços não sejam mais revelados.

0 procedimento utilizando um feixe colimado de, por exem-
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252
pio,, uma fonte de fragmentos de Cf, consiste em se expor um

conjunto de detectores semelhantes a ângulos de incidência na

sua superfície entre 90° e 0o. O arranjo detector - fonte - co

limádor é colocado em uma câmara de vácuo e procedida a irradi.

ação por tempo suficiente para se obter uma densidade de tra —

Cos da ordem de 10 traços/cm3. Os detectores irradiados são

então revelados sob condições idênticas.

Tanto em vidros como em plásticos, a imagem dos traços re

^ultantes de incidência normal são circulares, contudo, ã medi_

da que o ângulo de incidência diminui, tal imagem vai se tor-

nando progressivamente mais oval (elíptica) nos vidros e como

agulhas nos plásticos e mica. Com a diminuição de tal angulo,

a densidade de traços por unidade de tempo de exposição, vai

decrescendo e, dentro de um pequeno intervalo angular, os tra-

ços desaparecem completamente (Khan e Durrani, 1972). Este ti-

po de exposição foi utilizado por tais autores para determina-

ção de ângulos críticos de detectores de vidro alcalino e pla£

tico Lexan. Foi observado, que a densidade de traços não cai

abruptamente a zero no ângulo crítico mas, apresenta uma curva

tura suave próximo a este. Tal fato deve-se a abertura finita

do colimador e ao espectro de energia dos fragmentos de fissão.

Fica evidente desta observação a existência de ângulos criti-

cs diferentes para diferentes grupos de fragmentos, isto por-

ll••••-•, sendo a velocidade de dissolução ao longo do traço uma

função dos danos produzidos na estrutura do material pela par-

| tícula ionizante, tal velocidade será diferente para fragmen-

tos de energias distintas.
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O arranjo experimental mostrado na figura 2.4 foi usado

por Khan e Durrani (1972) para determinar ângulo cri t ico de re

velação com feixe de partículas não colimado. Determina-se R̂

procedendo-se forte exposição (autoradiografia)' da fonte • em

contato com o detector, então a fonte ê colocada, no vácuo, a

<*.a distância "d" do detector e faz-se nova exposição. Da geo-

*• tria mostrada tem-se que:

(R -R.)/d = cot 0c (2.5)

•4

VÁCUO
FONTE

A
- \

DETECTOR

Figura 2.4 - Arranjo para determinação de ângulo cri t ico por
exposição a um feixe, não colimado, de partículas.

Para determinar o ângulo crít ico médio do quartzo vltreo

Suprasil, Medeiros (1979) e Moraes (1984) utilizaram o seguin-
252

te arranjo: uma fonte de Cf montada sobre uma placa de Su —

prasil, de modo que os fragmentos de fissão atingissem o detec

tor com ângulos entre 90 e 8o; um diafragma de mica colocado

•obre a placa de quartzo era deslocado de modo a manter a den-

lidade de traços constante. Da curva N (número de traços) ver-

•us x (mm), onde x é a distância na placa correspondente a um
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dado N, o ângulo critico médio é calculado da geometria de ex-

posição no ponto onde ocorre mudança de inflexão da referida

curva.

Ainda.para o vidro Suprasil, um arranjo que permite a va-

riação da distância entre o detector e a fonte paralelamente

dispostos, ê apresentado por Medeiros (1978) e (1979). Una vez

que tal montagem foi utilizada neste trabalho esta ê descrita

no capitulo correspondente (3). Para tal detector foi obtido um

?ngulo critico médio de 11° pelos dois arranjos citados.

Una outra opção para determinação de ângulo critico com

feixe não colimado, é expor um detector de referência, cujo 0c

foi determinado pelo método de feixe colimado, e o detector cu

jo Oc se quer determinar, ã mesma fonte em geometria 2n por

iguais intervalos de tempo. A razão entre as densidades de tra

;x>s nos detecto res de referência e desconhecido é assim relaci^

onada:

p(r)/p(u) = (1-sen 0c,r)/(1-sen 0c, (2.6)

A tabela 2.5 (Khan e Durrani, 1972) dá os valores de efi-

ciência calculados (baseados em Oc) de vários detectores (em
r\ e *\

"geometria 2TT") para fragmentos de f i s são de Cf (coluna 2)

]unto com valores de e f i c i ênc ia normalizados contra um detector

ic-ní-condutor de barreira de superf íc ie , colocado no vácuo, na

=esina geometria que os DSTN (coluna 3 ) , sendo assumida unitã —

ria a e f ic iênc ia de detecção do semicondutor. As condições de

ataque usadas foram: 60 segundos e 120 minutos para vidros e

•ica respectivamente, em HP 39-43%, 21°C; e 5,0 horas em
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NaOH 6,25N a 35 C para plásticos.

Os alcances de fragmentos de fissão *± partículas alfa no

ar foram determinados por Akber e col. (1979) usando DSTN e vã

rios arranjos de geometria de exposição .Makrofol e vidro alca-

lino foram usados na determinação de alcances de fragmentos de

fissão de uma fonte de Cf; CA 80-15 foi usado na determina-

ção do alcance de partículas alfa de uma fonte de __ Am. Os de

tectores plásticos foram atacadas em NaOH 30%, 50Íi°C e o vi-

Iro em HF 4,8% à temperatura ambiente (22°C). Utilizando-se di.

"erentes geometrias de exposição foram obtidos os valores mé-

252
Uos de alcance para fragmentos de fissão de Cf de

,̂62*0,09cm e 2,28Í0,04cm com Makrofol e vidro alcalino, respec

«-ivaraente; para partículas a, o valor médio obtido com

CA 80-15 foi 3,708Í0,23cm. Resultados mais próximos do alcan-

ce real para fragmentos fissão (R=2,5cm) são obtidos com ò

Makrofol, dado que tal medida depende da sensibilidade do d e -

tector usado, e sendo os plásticos mais sensíveis que o vidro

alcalino, esse material é mais indicado para este tipo de medi.

àà (Akber e col., 1979).

5
1.
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Tabela 2.5 - Ângulos Críticos de Revelação e Eficiencias de

Detecção de Vários DSTN para Fragmentos de Fissão

de 252Cf

Tipo de Detector

Vidro alcalino

Vidro de referên-

cia (U-2)

':dro natural
rbsidiana

ídro natural
Tectita

Quartzo

Kica

Makrofol (Bayer)
T<exan (G.E.)

Angulo
Critico

35°30'

31°45«

26°00l

25°45'

7°15'

4°30'

3°00'

2° 30'

Eficiência

Esperada

41,9%

47,4%

56,2%

56,6%

87,4%

92,2%

94,8%

95,6%

(geometria 2TI)

Observada

42,6%

-

46,9%

57,3%

57,0%

87,6%

91 ,8%

95,2%

95,8%

r.

u

Referência: Khan e Durrani (1972).
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2.2.4 - Dependência do Angulo de Cone em Detectores

de Vidro da Energia e Carga das Partículas

Como os danos, provocados por uma partícula

ionizante penetrando em um material, são tanto maiores quanto

uaior for a energia ou carga efetiva desta, pode-se concluir

que a velocidade ao longo do traço será diferente para partieu

Ias de diferentes energias e portanto, o ângulo crítico de re-

velação é função da energia envolvida na interação partícula -

later ial.

De modo a proceder estudos de tal variação. Khan e Durra-

ii (1972) expuseram detectores diversos a fragmentos de fis-

são e partículas alfa de várias energias. As energias foram

discriminadas colocando-se, entre a fonte e o colimador, comb_i

nações de folhas de Al de 0,54 e 1,35 mg/cm3 . Também foram re«j

lizadas exposições em "geometria 2TT" interpondo-se as combina-

ções de folhas de Al entre a fonte e o detector. Os resultados

obtidos, da dependência de 0c com a energia dos fragmentos de

fissão, para vidro alcalino (de lâmina de microscópio) são a-

presentados na tabela 2.6. Ainda para estudar tal dependência

Khan e col. (1981) utilizaram diferentes íons pesados com vári

as energias. Os detectores de vidros alcalino e de fosfato fo-

ram expostos perpendicularmente aos ions e energias seguintes:

84Kr(4,6 e 12,5 MeV/u) , 136Xe(4,7 e 8,5 MeV/u) e
2 id

ü(1,4; 7,5 e 10,06 MeV/u). Os detectores de vidro alcalino

foram atacados em HF â temperatura ambiente e os de fosfato em

KaOH 10N à 60°C. Os traços revelados foram quebrados ao longo

i
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, do comprimento/altura dos cones e então, procedida a análise .

por microscopia eletrônica. Os detectores de vidro fosfato têm

apresentado uma resolução de energia muito maior que os de vi-
i
t

dro alcalino (Fiedler c col., 1977); os ângulos de cone nesses >i

detectores são muito pequenos, próximos dos ângulos obtidos em i

detectores plásticos. Ângulos de cone de 4 30' e 6 45a foram |

•edidos para.ions de 2 3 8ü (7,5 MeV/u) e 1 3 6Xe (7,5 He/u), res- I

iletivamente, em vidro fosfatado. Resultados para vidros alça- J

Unos estão sumarizados na tabela 2.7. Observa-se que, para as |

:articulas utilizadas, os ângulos de cone decrescem com o au — 4

nto de Z e não há diferença significante nestes para particu-

1 is de mesma carga e diferentes energias (Khan e col., 1981).

4
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fcbela 2.6 - Angulo de Cone em Função da Energia de Fragmentos
de Fissão Pesados e Leves

Energia (MeV)

Leve Pesado
Ge £ , % Vvg

T04,1

83,5

63,2

16,3

,37,1

26,4

.10.6

79,3

59,5

42,2

33,9

20,5

10,3

5,5

0

35°

37°

39°

40°

44°

49°

54°

67°

30»

00 •

15'

50'

20'

50'

20'

45»

41,9

39,8

36,7

34,6

30,1

23,6

18,8

7,5

1,72

1,66

1 ,58

1,53

1,43

1,31

1 ,23

1,08

*han e Durrani ( 1 9 7 2 ) .
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Tabela 2.7 - Angulo de Cone em Função das Carga e Massa das

Partículas

Partícula

84
Kr

84
Kr

136Xe

238
U

238ü

Ener ./nucl

(MeV/u)

1

1

4,6

2,5

4,7

1,4

0,6

Ge

38°

38°

35°

30°

29°

15»

00 •

081

23'

15»

Khan e c o l . (1981)
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2.2.5 - Efeitos Ambientes nos Traços de Fragmentos

de Fissão em Detectores de Vidro de Soda

As propriedades de desenvolvimento do traço

a» DSTN são significativamente afetadas por condições ambien —

tais. 0 conhecimento dos efeitos provocados por tais condições

permite a utilização de um dado material como detector de tra-

ços de modo mais efetivo.

Alguns efeitos estudados até então, para detectores de vi

dro alcalino, são a seguir apresentados.

a - Radiação ü.V. e Centelha Elétrica de Alta Voltagem

Amostras contendo traços latentes de fragmentos de

fissão foram expostas a duas fontes de radiação UV - uma lãmpa

da de Hg em invólucro de vidro e um arco de D , e à centelha

de alta volt agem en um bobina de indução (Yadav e col., 1979),

Nenhuma variação na velocidade geral de dissolução e nos

diâmetros dos traços revelados foi observada para exposições ã

fonte de Hg, enquanto que para a fonte de D, ocorreu um ligei-

ro aumento em v sem contudo haver efeito significativo sobre

os diâmetros dos traços. O comportamento do vidro alcalino,

aqui estudado, é contrário ao dos plásticos, onde v é prefe-

rencialmente aumentada por exposição a radiação UV (Benton e

|. Uenke, 1969), dado a efeitos químicos induzidos por tal radia —

C*o.

A exposição â centelha elétrica de alta voltagem resulta

I', -i
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ea aunento significativo de v para tempos de exposição maio-

res que 30 minutos, ao passo que, os diâmetros cresce» até ceir

ca de 15 minutos e dai, começam a diminuir. Tais observações

podem ser explicadas pela presença de radiações como: luz UV,

elétrons,ozônio e outros gases gerados durante a centelha. O

«emento na velocidade geral de dissolução sob altas doses pode

•er atribuido à formação de radicais livres, induzida por tais

radiações. O aumento inicial dos diâmetros pode ser devido ao

aumento de reatividade dado o aumento de radicais livres e a

subsequente diminuição pode ser interpretada pela atenuação dos

traços latentes pela temperatura da centelha.

b - Efeito de H-,0 e

foram mantidos eu H20 e

Detectores de vidro alcalino contendo traços latentes

°2 (34%) por períodos de até 16 dias,

MO tendo sido observadas quaisquer variações na velocidade ge

tal de dissolução e nos diâmetros dos traços revelados (Yadav

• tool. , 1979). Tal observação é condizente com o fato dos v i -

4rog não absorverem água, ao contrário dos plásticos, onde a

, Absorção desta amolece-os, resultando em um aumento de v

i IBecker, 1968).

c - 0 Papel do Pré-Aquecimento nas Características de Re-

velação do Traço em Vidros

I
i

I

•<•}

Detectores de vidro alcalino foram aquecidos a 108,
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211, 282, 320 e 370°C por intervalos de tempo entre 1,05 . 10

e 2,4 . 10 minutos antes da exposição a fragmentos de fissão

de Cf em geometria 2n. Foram estudadas a velocidade geral de

dissolução e eficiência de revelação em HF a 40% e 23°C (Khan e

JUwad, 1975).

Na figura2.5 tem-se a variação de v (T,t) e v (T,t)/v (Ta)

em função da temperatura para os diferentes intervalos de tem-

po experimentados; onde v (T,t) é a velocidade geral do detec-

tor aquecido à temperatura T pelo tempo t e v (Ta) é a veloci-

dade geral de dissolução do detector não submetido a aquecimen

to. Obteve-se que, v (T,t) e v (T,t)/v (Ta), diminuem com o au

•ento de T até cerca de 250°C e a partir desta começam a aumen

tar, sendo esta variação mais acentuada â medida que o tempo

* de aquecimento aumenta.

A comparação do número de traços registrados em tais detec

tores com a densidade em um detector não aquecido demonstrou

um ganho de eficiência nos detectores pré-aquecidos; a figura

. 2.6 mostra a variação do ganho de eficiência em função da T e

| t de pré-aquecimento.

t As mudanças observadas neste material estão provavelmente

| relacionadas coin uma devitrificaçâo parcial do vidro sob aque-

i cimento. Tal devitrificaçâo resulta no endurecimento e maior

,. crlstalinidade do vidro, o que é concordante com o fato de que

I cristais de quartzo cristalino são muito mais duros e mais efi
u —
|. cientes que os detectores de s i l i c a fundida (Khan e Ahmad, 1975).

. ii

M - ^
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i

1.00

0.82
100 200 300 400

TEMPERATURA, °C

0.492

Figura 2.5 - Variação de v (T,t)/v (Ta) e v (Ta) com a tempera-

tura (T°C), em um tempo t (min.). (Khan e Ahmad,

1975).

V Amostras de vidro alcalino foram aquecidas durante uma no

i, u ens meio aquoso antes da irradiação (Yadav e Sharma, 1979b)
i.:

, tendo sido observado uma diminuição em v e correspondente au

: «ento na e f ic iênc ia de revelação. As condições de ataque foram

*' 48if 21°C. As densidades de traços revelados nestes detec —

foram comparadas com densidade de traços em um detector

aquecido p r é - i r r a d i a ç ã o cuja e f i c i ê n c i a é 41,9% (Khan e

JNirrani, 1972) nas condições de r e v e l a ç ã o usadas. Na t a b e l a 2 . 8

V

< • *
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ão apresentados os resultados obtidos por Yadav e SharmaCI 979b).

oo

1.31 •»*

Z82«K>*

1.05* 10*"

100 200 300 400

TEMPERATURA, °C

'igura 2.6 - Variação do ganho de eficiência de detectores de

vidro alcalino aquecidos pré-irradiação em função

da temperatura para um tempo t (min) de aquecimen

to. (Khan e Ahmad, 1975).
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Tabela 2.8 - Dados de Eficiência em Função da Temperatura de

Aquecimento Pré-irradiação

Temperatura, c Eficiência,%

34

40

56

67

81

41,9

43,11

48,05

52,39

53,53

55,47

Yadav e Sharma (1979b).

d - Atenuação Térmica dos Traços Latentes

Quando um detector contendo traços latentes é aqueci-

do, observa-se uma redução na densidade de traços. A atenuação

é um processo de difusão, portanto, dependente da temperatura,

sendo a relação entre o tempo e temperatura do processo:

t = A . e E/kT
(2.7)

or.de E = energia de ativação, A = constante de atenuação,

* • constante de Boltzmann, T = temperatura absoluta e t

ttmpo de atenuação.

Medidas da densidade residual de traços, mostram que
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energia de at ivação, E, cresce a medida que a redução de densi.

dade (P/Po) aumenta, atingindo seu valor máximo para o desapa-

recimento t o t a l dos t raços , i s t o é , para P/Po = 100%. A in ter -

pretação qual i ta t iva desse aumento de E resulta da idéia de

que o traço em um só l ido inorgânico é uma região com um cont í -

nuo arranjo de átomos em posições anormais, i s to é , posições de

altas energias l i v r e s . Assim, os primeiros átomos a retornarem

as suas posições normais por absorção de energia térmica são fa

vorecidos pela a l ta energia de distorção da vizinhança e daí ,

rapidamente se rearranjam, com energias de ativação baixas; nos

últimos es tágios do processo, migram os átomos que se difundem

com energias de ativação maiores.

Fleischer e Price (1963a) observaram atenuação completa de

traços latentes em vidro aJcalino após uma hora de aquecimento

a 350°C; Singh e c o l . (1978) reportam a temperatura de 380°C

para ta l observação.

Reduções na densidade e diâmetro de traços em vidros de

lâminas de microscópio foram também medidas por Segovia e Her

rera (1979).

Modgil e Virk (1982b) submeteram, detectores de vidro a l -
252calino expostos a fragmentos de f i ssão de Cf, a temperaturas

de 50, 100, 150 e 200°C por intervalos de tempo de 10, 60, 360,

720 e 1440 minutos. São apresentados na tabela 2.9 os dados de

£ cm função de P/Po obtidos assim como as correspondentes cur-

vas de Ahrenius (figura 2 . 7 ) .

Valores t í p i c o s de ent -gtas de ativação entre 1 e 3 eV

tem sido determinados para vidros naturais, entretanto, para

,3

1
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vidros alcalinos os valores de E são mais baixos, o que pode

estar relacionado como alto teor de Na£> e/ou CaO neste tipo de

vidro.

10"

K>T

£

Í io4

z 20%

i t i i

1.5 1.7 1.9 2J 23 25 2.7 2.9 3J
200*0 I5O°C W0°C 90°C

Figura 2.7 -

TEMPERATURA [ | 0 9 / ° K ]

Curvas de Ahrenius (log t vs. 10 /T°K) para dife-

rentes graus de redução de traços (Modgil e Virk,

1982b).

^

I

e - Atenuação de Traços Latentes a Bai:*a Temperatura

Amostras irradiadas a fragmentos de fissão foram subme

tidas a ataque químico imediatamente, após 6 meses de estoca —

9«n à temperatura ambiente (34°C), após 1 hora à - 16°C (Yadav

• col., 1979).
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Esses estudos revelaram um aumento de diâmetro dos tra —

ços de cerca de 5% para a temperatura de -16°C, e um decrésci

mo nestes da ordem de 13% para período de 6 meses de repouso a

34°C.

O decréscimo pode ser atribuído â difusão dos danos da

radiação da zona central à temperatura ambiente (Price e Fieis

cher, 1970), enquanto que a temperatura baixa (-16°C) inibe es

ta difusão. Tempos de estocagem maiores que 1 hora nesta tem-

peratura não apresentaram qualquer aumento na reatividade quí-

mica dos traços latentes evidenciando que, os danos provocados

pela radiação, responsáveis pelo ataque preferencial ao longo

do traço, são quase que completos durante a interação fragmen-

to - material.

Tabela 2.9 - Energias de Ativação para Atenuação Térmica de

Traços Latentes em Vidro Alcalino

P/Po <%)

100

80

60

40

20

E (eV)

0,70

0,60

0,53

0,49

0,39

e Virk (1982b)
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2.2.6 - Dosimetros de Vidros Alcalinos

A presença de U como impureza, uniformemente

distribuído, em vidros comerciais, faz destesdetectores possí-

veis dosimetros de neutrons térmicos de reator.

Fleischer e col. (1965c) foram os primeiros a padronizar

um vidro de lâmina de microscópio para determinação de fluxo de

neutrons. O procedimento de calibração consistiu em irradiar a

mostras por diferentes tempos, em uma mesma posição no reator,

usando, como monitor de fluxo, folhas tinas de urânio, as quais

após irradiação foram analizadas por medidas de atividade de
140 99

Ba e Mo. As amostras de vidro irradiadas foram quebradas

para revelar traços de uma superfície interna do detector (ge

ometria 4n), sendo o ataque procedido em HF 48% por intervalos

de 2 a 10 segundos. Para tal vidro, cujo teor de U é 0,4 ppm ,

à relação obtida entre o fluxo integrado de neutrons, <t> (n/cm2)

e a densidade de traços , p (t/cm2) é :

2,61.1o 11 p t (2.8)

Utilizando o vidro padrão de Fleischer, Virk (1980) proce

deu a calibração de um vidro semelhante, obtendo uma constante

de calibração k = 1,09.10 n/t, correspondente a um teor de ü

<*<-• 0,83 ppm. As condições de revelação de traços aqui usadas

: HF 40%, 30°C, 30 segundos.

232232Vidro de soda em contato com Th fo i estudado como detec

tor de traços de f i s são na dosimetria de neutrons rápidos, pro

•tnientes de fontes inonoenergeticas, por Spurn^ e Turek (1977).

l
•è

I
Â

i
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Nesse estudo, Makrofol E e LR 115, como detectores de partícu-

las alfa e protons de recuo, são também examinados, para uso

como doslmetros de neutrons rápidos.

Padrões de vidro alcalino de alta qualidade são forneci —

dos pelo NBS. Nestes, sessenta elementos-traco, entre os quais

urânio, são adicionados a uma matriz contendo 72% SiO~, 12% CaO,

14% Na~O e 2% AljO-j. Os teores de urânio nestes materiais de

referência-padrão (SRM) são de 461,5; 37,8; 0,823 e 0,0721 ppm.

(National Bureau of Standards, Standard Materials Reference,

1972). Esses dois últimos, são adequados, como vidros de refe-

rência na calibração de detectores de vidro alcalino como moni.

tores.defluxo de neutrons térmicos de reator.
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2.3 - Efeitos de Irradiação em Detectores

Danos de irradiação em materiais diversos têm sido

estudados desde hã muitos anos. Ligas metálicas, vidros, cris-

tais e polímeros orgânicos têm merecido estudos experimentais

e» aceleradores de partículas, fontes de radiação gama e reato

res nucleares, visando, além da ampliação do conhecimento cien

ti fico, aplicações tecnológicas.

Estudos dos efeitos destes danos de irradiação nas propri

edades de DSTN são recentes, pois esta influência nas caracte-

rísticas tem sido ignorada ou relegada a um plano secundário.

Os primeiros estudos sistemáticos dos efeitos de irradia-

ção em reator nas propriedades de detectores foram desenvolvi-

I* *>s em quartzo vítreo Suprasil (Medeiros, 1978 e 1979). Além

da formação de conhecidas bandas de absorção na região ultra—

. violeta, foram determinadas alterações substanciais na cinética

l' 4e revelação química de traços: v aumenta exponencialmente com

o fluxo integrado de neutrons (v = v .exp b.4>) e a eficiênci^

«é redu2ida de 0,81 para cerca de 0,6 para 4> Z 1 E 20 n/cm2.

foram determinados fortes efeitos de atenuação de traços laten

tes e um desvio acentuado da relação n~ « n.o.í.e havendo um

liximo de número de traços reveláveis formados durante a irra-

4Jdção de materiais contendo urânio para * 1 2 E 19 n/cma em

falcões próximas ao refletor do reator de pesquisas FRJ-1 (Mer

lir.) do Centro de Pesquisas Nucleares de Jülich (KFA), Todos

*• efeitos foram atribuídos â ação dos neutrons rápidos e, prin

«Ipalmente, após 2,5 E 18 nr/cm
2 parece predominar um mecanis-

•4,

4

3

•íf

I
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•o de criação de defeitos de outra natureza que aqueles cria —

dos até esta fluência. Até o limite de -2,5 Ei8n /cm3, prova —

velmente, os efeitos são de ionização e formação de centros de

côr causados pela captura de elétrons livres em vacâncias da

estrutura. Após esta fluência ocorre uma saturação relativa dos

centros de côr e simultaneamente desordem estrutural (desloca-

mentos atômicos) que seriam os responsáveis pelos acentuados

efeitos em v - atenuação e c.

A fim de esclarecer melhor o assunto, o mesmo quartzo ví-

treo foi objeto de estudo sistemático utilizando irradiação ga

nade Co até 1500 MRad e irradiação em reator (Moraes, 1984).

Até tal dose gama não foram observadas variações significati—

vas em v , eficiência e atenuação de traços latentes. Tanto a

radiação gama como os neutrons de reator são responsáveis pelo

desenvolvimento do centro de côr E.. bem caracterizado em si li

ca vitrea, correspondente no espectro ultra violeta-visível a

•« banda com máximo de absorção a 215 nm, sendo o coeficiente

de absorção função da dose gama ou de neutrons acumulada. Sob

•ção dos neutrons de reator sensíveis variações de eficiência

foram raed id as, as quais são atribuídas, principalmente, aos

aêutrons rápidos. As maiores variações ocorrem acima de 40 ho-

; us de irradiação, correspondendo a fluxos de - 1Ei9nt/cm
3 e

* 1(4 Ei8n /cm2. A variação da eficiência com o tempo de irra-

, *14',JO ê descrita por e » e (a£)+a1 .t+a2-t ).

Para os policarbonatos Makrofol e Lexan os efeitos de ir-

.ttAlaçâo nas suas propriedades como DSTF foram estudados por

(1984). Desenvolvimento de centros de côr, apresenta-
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dos nos espectos de absorção ultra violeta-visível, resultan-

tes dos efeitos de fõtons gama e neutrons de reator, foram tam

bem observados. Até a dose gama de 100 MRad não foram medidas

variações significativas em v e eficiência de revelação entre

tanto, uma considerável atenuação de traços latentes foi veri-

ficada. Já os neutrons de reator causam danos bem intensos: v

aumenta de 0,65 ã 3,55um/h para <t>- IE 17n/cm*, acentuada atenu

ação de traços foi observada, devendo ser esta considerada pa-

ra correção da relação n. = n.o.4>.e em determinações analíti-

cas. Até * - IE 17 não foi verificada variação significativa

na eficiência do detector.

Variação de v em vidro, tal como o de placas fotográfi —

cas, irradiado em reator foram medidas por Mafra e col. (1973).

Esta velocidade aumenta com a dose gama ou tempo de irradiação

-4
de acordo com a equação v - V Q = 0,1 91[1-exp(-1,71.10 .A)J

onde v é a velocidade de dissolução do vidro não irradiado

(0,648 mg/cm3/min) e A é a atividade do monitor proporcional

ao tempc de irradiação ou dose. A ordem de grandeza da dose ga

ma de - 2 E 8 Rad/h foi medida com dosimetros de Perspex HX e

fluoreto de litio.

Como se pode concluir de tais estudos, são de fundamental

importância estudos sistemáticos sobre danos de irradiação nas

propriedades de detectores de traços ae fissão. Qualquer detec

tor terá alterada a cinética de revelação dos traços latentes

e limites característicos de fluências de neutrons que pouco £

fetam o número de traços latentes. Os processos de atenuação

de traços latentes por efeito de irradiação com neutrons rápi-
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dos causam um decaimento exponencial do número de traços revê

laveis com a fluência, ou, sob fluxo constante, com o tempo de

irradiação (Medeiros, 1979; Carvalho, 1984; Moraes, 1984), e

modelos já foram desenvolvidos para representar a variações do

n9 de traços reveláveis produzidos em detectores em contato com

materiais fissionaveis, que consideram a taxa de formação dos

traços latentes por irradiação de nQ átomos (n.o<t>e) e a taxa

de decaimento do número de traços reveláveis, (An):

dn

dt
= nQ o<t>e-Àn (Carvalho, 1984; Moraes, 1984).
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2.4 - Objetivos do Trabalho

Vidros alcalinos na forma de lâminas de microscópio

comerciais apresentam-se como interessante detector sólido de

traços de fissão desde que, são facilmente disponíveis, de bajL

xo custo e fácil manuseio.

São objetivos gerais deste trabalho: o estudo das caracte

252risticas de registro e revelação de traços de fissão de Cf,

estudo das modificações dessas características por efeitos de

irradiação gama de uma fonte de Co e neutrons rápidos de rea

tor e calibração de placas para uso como dosímetros de neutrons

térmicos em reator nuclear de pesquisa.

De modo a se atingir os objetivos gerais propostos, foram

estabelecidos os seguintes objetivos específicos:

a - estudar as características de vidros de lâminas de mi

croscópio como detectores sólidos de traços de fissão-selecio

nar, entre as lâminas comerciais Inlab, Invicta e Perfecta, a

mais adequada ao fim proposto; tal escolha se baseará em medi-

das de velocidade geral de ataque e eficiência relativa de re-

gistro. Medidas de v e v. para o vidro selecionado para

HF 1 - 2,5 - 5 e 10 M à 30°C. Comprovação do modelo de geome-

tria de traços colimados a 90°.

b - verificar o efeito da radiação gama nas característi-

ca do detector por medidas de velocidade de dissolução, eficj.

irtcia de registro pós-irradiação e atenuação de traços laten —

c - avaliar o efeito de neutrons rápidos nas característi

teu.
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cas de registro deste material por medidas de v , v , eficiên-

252cia pos-irradiação e atenuação de traços latentes de Cf.

d - proceder a calibraçao de vidros para utilizá-los como

monitor de fluxo de neutrons térmicos para o que deve-se deter

minar o alcance efetivo de fragmentos de fissão no detector in

terno, R (mg/cm2).

•-'ti
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3 - LÂMINAS DE MICROSCÓPIO COMO DETECTORES DE TRAÇOS DE FISSÃO

3.1 - Seleção dos Vidros - Estudo Preliminar

No comércio brasileiro, três marcas de Lâminas para

Microscopia são freqüentemente disponíveis: Inlab, Invic-

ta e Perfecta.

As lâminas Inlab, distribuídas pela Interlab, são lâminas

extra-finas, de espessura entre 0,9 e 1,1 mm, não lapidadas.

As marcas Invicta e Perfecta são lâminas lapidadas, de espessu

ra entre 1,4 e 1,6 mm, distribuídas por Barrio e Cia. Ltda. e

Indústria e Comércio de Lâminas de Vidro Ltda, respectivamente.

As larguras e comprimentos são padronizados e iguais a 76 e

26 mm, respectivamente. Tais lâminas serão, a partir de então.

Identificadas pela notação: L (Inlab), V (Invicta) e P (Perfec

ta).

0 estudo preliminar de tais vidros como detectores de tra

Cos de fissão consistiu na exposição de placas, de aproximada-

•ente 2,5cm x 1,2cm, devidamente limpas, a uma fonte de frag—

252 -lentos de fissão de Cf, apôs o que, tais detectores foram

Uacados em HF 2,5M, a 30°C, agitação em ultrassom, pelo tempo

de 10 minutos. Os detectores, limpos e secos, foram então

observados ao microscópio com aumento de 200x.

A princípio, o vidro L distingue-se dos demais pela quali.

<Jade de sua superfície após o ataque químico. Esta permanece

\ transparente com defeitos normais de qualquer superfície, como

•rranhões e bolhas, enquanto que, as placas de vidro P e V apre
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sentam-se opacas com superficies muito danificadas como visto

na figura 3.1.

Quanto ao número de traços revelados obteve-se um valor

aédio de 1946 t 33 traços indicando serem os vidros L, P e V

semelhantes quanto ao registro de traços de fissão.

Figura 3.1 - Fotos das superfícies dos vidros L, P e V.
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3.2 - Análise Química

De modo a caracterizar quimicamente os vidros dispo-

níveis foi procedida a análise química destes. Determinaram-se

os teores de SiO2, Na2O, CaO, MgO, Al-O3, K20 e Fe2O-, usando-

se as seguintes técnicas analíticas: gravimetria (SiO2), espeç

tiofotometria de absorção atômica em chama (Ca, Mg, Al, Fe) e

f»tometria de emissão em chama (Na e K).

3.2.1 - Determinação Gravimétrica de

Uma massa de cerca de 0,2g de amostra moída

ca micro moinho Retsch em gral de ágata, foi fundida com cerca

de 1g de mistura 1:1 de carbonatos de Na4 e K+. A fusão, em

cadinho de Pt, foi feita em bico de Bunsen por cerca de 15 mi-

nutos; o execesso de carbonato foi eliminado por adição de

HC1 - 0,1N e o material transferido para uma ca carola de por-

celana com o auxílio de um policial. Cerca de 50 ml de HC1 cone.

(Oram adicionados e então, porcedeu-se a evaporação lenta â se

cura, em placa de aquecimento; duas retomadas com o mesmo vo-

lute aproximado de HC1 cone. e subsquent? evaporação â secura

foram realizadas, após o que, a silica foi levada á estufa a

120 c por, no mínimo, duas horas para garantir-se completa de-

M r at ação desta. A temperatura ambiente, os sais solúveis em

•gua foram separados da silica por filtração em papel Whatman

4t. o papel contendo SiO2 e óxidos isolúveis foi removido para

* cadinho de Pt tarado a 1000°C; o papel foi lentamente quei-

•i
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•ado en bico de gás, apôs o que, a silica e demais óxidos fo-

ram ignizados a 1000°C â peso constante. A fluorização foi fei_

ta adicionando-se 3 ml de HF 40% e gotas de H2SO4 2M ao preci-

pitado umidecido para evitar perda de material por reação vio-

lenta; completa eliminação da silica foi realizada por aqueci-

mento até fumos de H-SOj, guando então, a temperatura era ele-

vada -até a secura completa. O resíduo, constituído de óxidos

iusolúveis, foi ignizado a 1000°C à peso constante.

Os resultados são dados na tabela 3.1.

3.1 - Teores de SiO- nos Vidros L, V e P

DET. N9

1

2

3

X

s

v(t)

L

71,7

71,3

71,9

71,6

0,4

0,5

V

70,9

71,1

70,5

70,8

0,3

0,5

P

71,0

70,3

70,5

70,6

0,4

0,6

Onde x é a média aritmética dos resultados, s é a esti-

utiva do desvio padrão para um número pequeno de determina —

Çô«f (Ekckschlager, 1972) e v é o coeficiente de variação ou

fatvio padrão relativo.
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3.2.2 - Determinação de Na, Ca, Mg, Al, K e Fe

a. Abertura das Amostras

Una massa de cerca de 0,2g de amostra em

pó, seca a 120°C, foi pesada e transferida para pequenos béque

res de teflon. Adicionaram-se, na seguinte ordem, 2ml HNO~ des

tilado (14M), cerca de 10 gotas de HC1O4 cone. e 2ml de HF 40%.

Em banho de areia, o sistema foi levado a evaporação ã quase

secura, sendo o resíduo retomado, por duas vezes, com 2ml de

RF e gotas de HCIO^. O resíduo foi então dissolvido com água

bidestilada, â temperatura ambiente, transferindo-se a solução

para um balão volumétrico de 100 ml e procedendo-se a diluição

à volume. Esta série de amostras foi denominada série A e nes- -3

ta são determinadas as concentrações de Al e Fe.

Para cada amostra foram feitas quatro aberturas e em todo

o preparo de amostras e padrões usou-se sempre ãgua bidestila-

da. <J

Série B - tomaram-se alíquotas de 10,0ml das amostras A pa

ra balões volumétricos de 50ml, ad^cionaram-se 5,0ml de s o l u -

ção de Cs + 10000 ppm procedendo-se a diluição a volume com

água. Nesta série são determinados Mg e K.

Série C - para balões de 50ml foram transferidos 5,0ml

das soluções da série B, 5,0ml de solução de Cs* de 10000 ppm

e foi completado o volume com água. Nesta série determinam-se

*» concentrações de Ca e Na.
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b. Preparo de Soluções Padrão

De modo a compensar qualquer efeito de ma

tris nas determinações pretendidas optou-se por preparar solu-

ções padrão mistas, isto é, contendo todos os elementos a ana-

lisar, com composição próxima â da matriz de trabalho.

Foi preparado um litro de padrão misto estoque e deste,

as diluições adequadas foram realizadas.

Série A - de uma bureta de 10ml, foram transferidos para

balões de 100ml, os seguintes volumes da solução estoques 2,00;

4,00; 6,00; 8,00 e 10,0ml; diluição à volume com água bidesti-

lada.

Série B - do padrão mais concentrado da série anterior,

volumes semelhantes àqueles foram tomadas para balões de 50ml

«intendo 5,0ml de solução de Cs* (10000 ppm) , procedendo-se a

'"•luição â volume.

Série C - para balões volumétricos de 50ml contendo a mes

M quantidade anterior de Cs* foram transferidos 1,00; 2,00;

3,00; 4,00 e 5,00ml do padrão mais concentrado da série B e dl

luindo-se ã volume com água.

Na tabela 3.2, a seguir, são dadas as concentrações dos

elementos no padrão estoque e nas soluções diluídas.

•it
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Tabela 3.2 - Composição das Soluções Padrão

Elemento

Al

Fe

Mg

K

Na

Ca

Solução

Estoque

C(ppm)

500

100

1000

150

2500

2000

(1)

10

2

4

0,6

1

0,8

(2)

20

4

8

1

2

1

Sois. Diluídas

C(ppm)

C3>

30

6

12

,2 1,8

3

,6 2,4

(4)

40

8

16

2,4

4

3,2

(5)

50

10

20

3,0

5

4,0

Série

A

A

B

B

C

C

c. Medidas de Concentração

As concentrações dos elementos Fe e Mg

nas séries A e B respectivamente, foram medidas por absorção a

tõaica em chama ar/C2H2; o primeiro, em sua linha de ressonân-

cia (248,4 nm) e o segundo, na linha menos sensível de 202,5 nm,

Os elementos Al e Ca foram determinados em chama N.O/CH, por

absorção atômica nas respectivas linhas de ressonância

(209,6 e 422,7 nm).

Os dados das curvas de calibração, A x C (ppm) são dados

na tabela 3.3.

%
•.si
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Tabela 3.3 - Parâmetros das Curvas A x C (ppm)

a

b

r

r 2

S

L.D.

Fe

0,041

0,006

0,999

0,998

0,11

0,009

Al

0,004

0,000

1,000

1,000

1,1

0,002

Mg

0,034

0,001

1,000

1,000

0,13

0,012

Ca

0,090

-0,002

1,000

1,000

0,05

0,003

Onde a (ppoT ) = inclinação; b (ppm~ ) » intersecção em

y; r = coeficiente de correlação; S » sensibilidade (ppm),

definida como a concentração do elemento correspondente a lide

absorção e LD = limite de detecção = 3o, onde o ê o desvio pa

drão de leituras para o padrão de menor concentração.

Os elementos K e Na, nas séries B e C respectivamente, fo

ram determinados por medidas de emissão em chama ar/propano, em

um fotômetro de leitura direta, cuja resposta é linear na fai-

xa de concentração de 1 a 10 ppm desses metais.

O teor de um dado elmento (M), expresso como M O , é cal-

x y
culado pela relação:

C(g/ml).V íraD.f.mol MVO .100
MO- = =-* (3.1)

y w A(g). x . mol M
onde V a é o volume original da solução analisada; f é o fator
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de diluição; w. é a massa de amostra; C é a concentração de —

terminada pela curva de calibração; mol M O e mol Mt os
x y

pesos moleculares, expressos em grama, dos oxido e metal,res-

pectivamente.

A composição média dos vidros Inlab, Invicta e Perfecta,

determinada como descrito neste item 3.2, é apresentada na ta-

bela a seguir.

-bela 3.4 - Composição Media dos Vidros L, V e P

SiO2 71,6 ± 0,4 70,8 ± 0,3 70,6 i 0,4

Na2O 14,5 ± 0,1 13,0 ± 0,2 12,9 ± 0,3

CaO 6,57 ± 0,04 8,12 ± 0,04 7,88 ± 0,05

MgO 4,24 i 0,03 3,91 ± 0,04 3,91 ± 0,04

A12O3 1,38 ± 0,005 1,84 1 0,005 1,80 ± 0,02

K2O 0,316 ± 0,002 0,950 ± 0,009 0,961 ± 0,009

Fe2O3 0,096 ± 0,0005 0,127 ± 0,001 0,136 ± 0,009

TOTAL 98,7 ± 0,4 98,7 ± 0,4 98,2 ± 0,5
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3.3 - Cinética de Revelação Química

Das condições de ataque químico, como já referido

no capítulo 1, depende a eficiência de um dado material como

detector de traços. Para soluções de HF de diferentes concen-

trações molares foram medidos a velocidade geral de dissolução

e o diâmetro médio de traços perpendiculares â superfície do

detector. A partir dessas medidas, usando-se as relações mate-

máticas concernentes ao modelo de formação do cone de revela —

cão (Carvalho» 1984) assumido neste trabalho, foram indireta-

mente determinadas: as razões v /vfc, os ângulos de cone e crí-

tico e a eficiência de revelação relativa.

Mediram-se densidades de traços revelados por diversos in

•'•.ervalos de tempo de ataque em definidas condições de revela —

: ão de modo a verificar a eficiência relativa em função deste

'tempo de revelação.

Uma vez escolhidos o tempo de ataque e a concentração de

HP, utilizaram-se diferentes métodos de determinação de efici-

ência envolvendo medidas de ângulos de cone, ângulos crítico e

eficiência relativa, com o objetivo de comprovar o modelo de

geometria de formação do cone de revelação utilizado.

3.3.1 - Variação de v core a Concentração Molar de

Ácido Pluorídrico

A velocidade geral de dissolução, v , defini

da como a espessura da canada de material dissolvida por unida
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de de tempo, é una variável dependente das condições de ataque

químico tais como: concentração do reagente, temperatura do sis-

tema, agitação e composição do material.

A determinação gravimétrica de v consiste em se medir a va

riação de massa ocorrida em um dado tempo de ataque, sob tempe-

ratura e agitação constantes. A espessura consumida, Al, está

relacionada com a variação de massa, Am, de acordo com a expre£

«tão:

Al = Am/A.d (3.2)

nde d ê a densidade do material, 2,47 g/cm* para vidros alca-

iinos, e A é o somatório das áreas do detector antes do ataque.

li expressão para cálculo de v é portanto:

v = Am/A.d.At (pm/min) (3.3)

As medidas de comprimento e largura das placas foram fei —

tas com um paquímetro com sensibilidade de - 0,02 mm, enquanto

que, para medirem-se espessuras, foi utilizado um micrômetro de

sensibilidade de - 0,001 mm. As dimensões da? placas usadas pa-

ra medidas de v são aproximadamente 2,5cm x 1,2cm x 0,1 cm. Pa-

ra medidas de massa usou-se uma balança analítica com sensibili^

dade de - 0,1mg.

Efetuaram-se medidas de v para os vidros L, V e P em solu

ções de HF de concentrações 0,993; 2,51; 5,04 e 9,95M, à tempe-

ratura de 30°C e agitação em ultrasom.

O volume de HF usado foi sempre cerca de 200ml, renovados

após dissolução de uma massa de vidro da ordem de 60mg. Tal mas
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sa corresponde a um consumo de cerca de 4 nunoles de HF que

comparados aos 500 mmoles iniciais, no caso da concentração

2,5M, representam uma diminuição de 1 0,8% nesta, corresponden-

do a uma redução de " 1% em v . Contudo, não se observou uma di
- g . —

minuição sistemática nesta velocidade nas condições de volume e

massa de vidro acima referidos, o que pode ser atribuído ao

efeito oposto, de ligeiro aumento na concentração molar de HF e

consequentemente, em v , devido a uma pequena evaporação do so_l

_/ente.
Os valores médios de v_, obtidos de 3 a 5 determinações su- g _

cessivas para cada par concentração - tipo de vidro, assim como,

as estimativas de desvio padrão, s, são apresentados na tabe—

Ia 3.5.

Tabela 3.5 - Variação de v com a IHF]

Concentração v
g <nm/min)

de HF (M)

0,993 ± 0,004 0,369 ± 0,009 0,370 ± 0,006 0,375 ± 0,010

2,51 ± 0,01 0,982 ± 0,002 0,993 ± 0,008 0,992 ± 0,014

5,04 ± 0,02 2,31 ± 0,03 2,40 ± 0,06 2,40 i 0,06

9,95 i 0,01 6,84 ± 0,02 7,15 ± 0,20 7,12 ± 0,14

A curva v • f ([HF]), para os três vidros, obedece a uma

equação do 39 grau do tipo:

vg - aQ • a, [HF] • a2lHFj2 • a3ÍHF]3 (3.4)
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Tal variação para o vidro L, é mostrada na figura 3.2. Os coefi

cientes, a..-a,, assim como, os coeficientes de correlação, r,

e as estimativas de desvio padrão, s, para a função acima são

dados na tabela 3.6.

12

10

I

o.o 2.5 6.0 7.5 10.0
|HF|

Figura 3.2 - Variação de v e vfc com a concentração molar de HF.
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Tabela 3.6 - Dados das Curvas v • f ([HFJ) para os Vidros L,

P e V.

Dado

9 E

3.6 E

5f6 E

2.7 E

1

1

2,93 E

-4

-1

-3

-3

-3

2,6 E -3

3,5 E -1

1,3 E -2

2,5 E -3

0,99999

0,99998

7,99 E -3

4,1. E -2

3,5 E -1

1.3 E -2

2.4 E -3

0,999998

0,999995

1,26 E -2
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3.3.2 - Variação de v. com a Concentração Molar de HF

para o Vidro Inlab

Da equação 1.10 obtém-se que:

vt = 2v* t / (2vgt - d) (3.5)

Assim, v. é determinado a partir de medidas de v e do

diâmetro médio de traços normais ã superfície do detector.

Os detectores com traços latentes foram atacados em solu —

voes de HF de concentrações 0,993; 2,51, 5,04 e 9,95, ã tempera

•.ura de 30 C e agitação em ultrasom. Os tempos de ataque foram

calculados de modo que a espessura da camada dissolvida fosse

aproximadamente 10 pm em todos os experimentos.

Para cada detector, cerca de 170 diâmetros foram medidos

com auxilio de uma ocular micrométrica. O desvio padrão relati-

vo da medida de diâmetro é da ordem de 2%, e foi determinado

procedendo-se 100 vezes a medida de um dado diâmetro.

Como mostrado na figura 3.3, tem-se uma distribuição de

diâmetros em conseqüência de uma distribuição de energia seme —

lhante dos fragmentos de fissão, não sendo possível, entretan-

to, obter-se com este detector, uma separação dos dois grupos

distintos de fragmentos pesados e leves.

Os tempos de ataque e diâmetro médios obtidos, assim como

vfc/ calculado da eq. 3.5, são dados na tabela 3.7.
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30

20

.0

20

10

1LTI

HF I.0M

I
f

9.6 pm

HF 2.5 M

Ln

9.6 jim

HF 10.0 M

6.9 9.4 10.0 10.6 6.9 9.4 10.0 10.6

Figura 3.3 - Distribuição de diâmetros de fragmentos de fissão
252

de Cf para diferentes concentrações de HF e tem
pos de revelação, de modo que v . t 1 10 pm.
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Tabela 3 .7 - Variação de vfc com a [HFJ

ÍHF) v (ym/rain) t (min) d(iim) v t(yra/rain)

0,993 ± 0,004 0,369 ± 0,009 26,7 9,5 ± 0,2 0,71 ± 0,01

2,51 ± 0,01 0,982 ± 0,002 10 9,6 ± 0,2 1,92 ± 0,04

5,04 ± 0,02 2,31 ± 0,03 4,2 9,7 ± 0,2 4,6 ± 0,1

9,95 ± 0,01 6,84 ± 0,02 1,44 9,6 ± 0,2 13,3 ± 0,3

Assim como v , vfc também varia com a concentração molar de

HF de acordo com uma equação do 39 grau, semelhante ã eq. 3.4,

vfc = aQ + a^HF] + a2lHF]
2 • a3lHF]

3 (3.6)

Os coeficientes desta equação e o coeficiente de correla-

ção são dados a seguir:

aQ = 3,7 E -3 ; a^ ~ 6,7 E -1

a2 = 2,8 E -2. ; a3 = 3,9 E -3

r = 0,999999 ; r2 « 0,999999
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3.3.3 - Determinação de Angulo de Cone a partir de

Velocidade Geral de Dissolução e Diâmetro de

Traços Perpendiculares para vSrias Concentra

ções de Ácido Fluorídrico.

Das medidas de v e diâmetro médio de traços

perpendiculares, ficam definidos o ângulo de cone e consequen-

temente, o ângulo critico e eficiência de ataque, de acordo

com as seguintes relações, apresentadas em 1.2.3.

tgO = 1 - (d/2v t)
9

sen o = tgG

e = 1 - sen a = 1 - tg©

A partir dos diâmetros médios de traços revelados, do tem

po de revelação e da velocidade geral de ataque químico foram

calculados os ângulos de cone, os ângulos críticos e as efi —

ciências correspondentes. Os resultados obtidos são apresenta-

dos na tabela 3.8.
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Tabela 3.8 - Ângulos de Cone e Critico e Eficiência em Função

da tHF]

|HF| tg8 6°

0,993±0,004 0,52±0,02 27,5±0,9 31,3±1,3 O,48tO,O2

2,51 ±0,01 0,51±0,01 27,0±0f5 30,7±0,7 0,49±0,01

5,04 ±0,02 0,50±0,01 26,6±0,5 30,0±0,7 0,50±0,01

9,95 ±0,01 0,51±0,01 27,0±0,5 30,7±0,7 0,49±0,01

m 0,51 27,0 30,7 0,49

s 0,01 0,5 0,7 0,01

Os valores de v (y m/m in) , d(ym), t(min) usados para cal-

cular as grandezas da tabela 3.8 encontram-se na tabela ante—

rior(3.7), assim como as incertezas naqueles valores.

3.3.4 - Condições de Revelação Química

Uma vez que, não há variação da razão v /v.

do vidro L para as concentrações de HF estudadas, optou-se pe-

la concentração 2,5M. Para esta concentração tem-se

v -Ijjm/min, o que possibilita o uso de tempos de revelação ra

zoáveis (8 a 12min.). Concentrações mais baixas de HF além de

requererem tempos de ataque mais longos, o que é pouco produti.

vo e representa uma maior probabilidade de alterações de terope
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ratura do banho, favorecem alterações de concentração da solu-

ção de ataque. Concentrações altas de HF dificultam a remoção

dos produtos de revelação e ainda, pelas velocidades mais a l -

tas correspondentes, tornam menos reprodutiveis as dimensões

dos traços revelados.

De modo a se verificar o tempo ótimo de revelação, detec-

252tores foram expostos a fragmentos de fissão de Cf e então ,

revelados em HF 2,5M e 30°C, pelos seguintes tempos de ataque:

3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 e 24 minutos. O número de t r a -

ços revelados, contados ao microscópio com aumento de 200x,

não evidenciou qualquer variação significativa para os tempos

entre 3 e 16 minutos, correspondentes a espessuras de camadas

dissolvidas de cerca de 3 a 13,5 ym. Na figura 3.4 pode-se

observar o aumento no tamanho dos traços com o tempo de revela

ção. Devido às dimensões muito grandes dos traços revelados

por 20 e 24 minutos e conseqüente subjetividade do critério de

reconhecimento dos traços, os detectores correspondentes não

foram contados.

Um outro experimento, visando investigar o chamado "tempo

de indução de traços latentes", e a atenuação desses â tempera^

tura ambiente consistiu em se estudar a variação do número de

traços com o intervalo de tempo entre exposição e revelação.

Um conjunto de placas L foi exposto a uma fonte de Cf duran

te 4 minutos em geometria mostrada na figura 3.9, onde o ângu-

lo mínimo de incidência é 11,3°. Após exposição os detectores

foram lavados com HNO3 para remover qualquer possível contami-

nação proveniente da fonte. Lavados e secos, os detectores fo-
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ram guardados ã temperatura ambiente, protegidos da luz, e en-

tão revelados, após tempos de repouso entre 1 hora e 140 dias,

em HF 2,5N, 30°C, por 10 minutos. Após limpeza e secagem dos

detectores, os traços foram contados com auxilio de um micros-

cópio óptico com aumento de 200x. Os resultados obtidos são

dados na tabela 3.9 e a variação mostrada na figura 3.5.

Tabela 3.9 - Variação do Número de Traços com o Intervalo de

Tempo entre Exposição e Revelação.

4 t

1h

5h

lOh

1d

3d

7d

15d

31d

60d

90d

140d

N

1450

1458

1426

1382

1338

1386

1335

1391

1144

980

872

/ N

38

38

38

37

37

37

37

37

34

31

30

N/No(%)

101

100

98

95

92

96

92

96

79

68

60

s

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

Onde s é a estimativa do desvio padrão da relação N/Mo.100, cal

culada de acordo com Daniels (1934), pela relação:

S(N/No.100>- -fe" ' M"2/»»)-*!1/! .100 (3.10)
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Figura 3.4 - Variação do tamanho dos traços com o tempo de ata

que: 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 e 24 min.
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20 O HORAS

50 100 • MAS

Figura 3.5 - Variação do número de traços com o intervalo de

tempo entre exposição e revelação.

Para intervalos de tempos entre 1 hora e 31 dias não há

variação significativa do número de traços revelados, tendo-se

aqui um valor médio N = 1396 - 43, correspondendo a - 3% de

coeficiente de variação. Para tempos de repouso entre 31 e 140

dias ocorre redução no número de traços, evidenciando uma ate

nuação térmica dos traços latentes, mesmo â temperatura ambien

te (20°C<T< 2b°C), concordante com o observado por Yadav e col.

(1979).
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A partir dos resultados obtidos até aqui, estabeleceu-se o

conjunto de condições de revelação dos traços latentes em de —

tectores de vidro alcalino: soluções de HF 2,5M, temperatura

de 30°C, 10 minutos de ataque e agitação em ultrasom.

3.3.5 - Limpeza dos Detetores

Vm aspecto importante para usa boa qualidade

de traços e reproâut ibi liâade de resultados é a limpeza dos

detectores.

A primeira etapa desta consiste em submeter os detectores

a uma mistura sulfocrômica para remoção de fungos frequentemen

te presentes na superfície das lâminas de miscroscópio. Após

tal remoção, os detectores são lavados em água corrente e en-

tão, H^O deionizada. Dai, procede-se a seguinte seqüência de

lavagens: Extran (detergente Merck) a 2t, remoção do excesso

deste cora 11,0 corrente e então, H~0 deionizada, HN03 a 101,

remoção do excesso com H20 deionizada e finalmente, 2 a 3 lava

gens com H_0 deionizada. Todas as lavagens são feitas em ultra

som por, no mínimo, 10 minutos, tal procedimento resulta em

um menor tempo de operação e maior eficiência de limpeza.

As placas são então secas a 60°C, por cerca de 10 minutos,

em estufa. Toda a manipulação dos detectores limpos é feita

com o auxílio de uma pinça de aço inox. Os detectores assim

limpos e secos estão preparados para exposição a uma fonte de

fragmentos de fissão ou medida gravimétrica de v .
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Após exposição a fragmentos de fissão, os detectores são

lavados com HNO^ a 10% pura remoção de possível contaminação

pelo materxàl radioativo da fonte. Apôs lavagem com H-0 deion_i

zada, os detectores são secos como já descrito.

A limpeza põs-ataque ê assim procedida: findo o tempo

de ataque, o suporte contendo o(s) detector(es) é imediatamen-

te mergulhado em H-O deionizada para impedir pralongaçâo do

ataque pelo HF; renovada esta água, o conjunto é levado ao ul-

trasom por 10 minutos. De modo a remover quaisquer restos de

fluoretos, os detectores são lavados com HUCK e HC1 a 10%, re-

tirando-se os excessos destes com H^O deionizada corrente. Por

fim, a limpeza fina é feita com H2O deionizada, por 2 a 3 ve —

zes, e os detectores são então secos a 60°C, em estufa, por

cerca de 10 minutos.

Se os detectores se destinam a irradiação em reator mais

una etapa é incluída, consistindo esta de 2 lavagens com H-0

bidestilada, de modo a eliminar qualquer contaminação devido

a possível existência de traços de urânio na água deionizada.
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3.4 - Determinação de Angulo Critico e Angulo de Cone

3.4.1 - Determinação de Angulo Critico por Geometria

de Exposição

O arranjo mostrado na figura 3.6, usado por

Medeiros (1979) na determinação de ângulo critico do quartzo.

252
vitreo Suprasil, consiste de uma fonte circular de 'Cf de

5 mm de diâmetro fixada em um suporte de acrílico, sendo 1 mm

a distância entre a fonte e a superfície do suporte. Espaça-

do res de aço e acrílico de espessuras variadas, com orifícios

cilíndricos, de diâmetros iguais ao da fonte, são combinados

de modo a serem obtidas diferentes distâncias (D) entre a fon-

te (F) e o detector (L).

///V/////A
L - DETECTOR

F - FONTE fitCf

D - DISTANCIA VARIÁVEL

Figura 3.6 - Arranjo para determinação de ângulo critico por

exposição a um feixe colímado de partículas (Me —

deiros, 1979).
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Para distâncias pequenas, tais que o ângulo de incidência

(a) mínimo seja menor que o ângulo critico do detector, o nume

ro de traços revelados (N), para uma mesma área exposta e tem-

po de irradiação, será constante dentro da incerteza experimen

tal. Para distâncias tais que a > c*c, o número de traços (K)

decresce com a distância (0) de acordo com a relação:

N = k* (A/4*.D2) = k. D"2 (3.7)

logN = log k - 2 log D (3.8)

Conclui-se portanto, que um gráfico de log N x log D apre

senta dois trechos retos onde, o primeiro é uma reta paralela

à ordenada, para distâncias correspondentes a a < a , e o s e -

gundo, é uma reta de inclinação - 2, de acordo com a equação

3.8, para a > ac-

A intersecção destes dois trechos retos ocorre para uma

distância, D , correspondente ao ângulo critico de revelação,

a . De acordo com a geometria de exposição utilizada,

o = arctg (D/x) (3.9)

onde x é o diâmetro da fonte e igual a 5 mm.

Este método fornece uma medida absoluta do ângulo crítico

e, consequentemente, da eficiência do detector, que correspon-

de a valores médios para fragmentos de fissão. Nas condições

de exposição utilizadas são contados conjuntos de traços revela
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dos de todas as formas, orientações e dimensões, como é o caso

do uso do detector para determinações de urânio ou como dosíme

tro de neutrons, por exemplo, de modo que, os critérios de r e -

conhecimento e discriminação de traços sejam os mesmos para a

análise ou medida dosimétrica e para a determinação de efi —

ciência.

A equação 3.8 aplica-se a um conjunto de traços de partí-

culas nucleares de mesma energia. A medida que,ocorra um espa-

lhamento na curva de distribuição de energia das partículas,

devido a características nucleares ou macroscópicas da própria

fonte, o conceito de ângulo critico perde o sentido de grande-

za físico-química, pois depende da energia de cada partícula.

Para um dado conjunto de partículas pode ser definido um ângu-

lo critico médio.

Para traços de fissão com curva de distribuição de ener —

gia representada pela figura 2.3 poderiam ser definidos dois

ângulos críticos médios, um para cada máximo de freqüência.

Placas de vidro L foram expostas a fragmentos de fissão de

252

Cf, no vácuo, a ângulos de incidência entre 11,3 e 72,8°. 0

número de traços revelados, para o tempo de exposição de 10

minutos, e as correspondentes distâncias são dados na tabela

3.10 e a variação log N x log D, mostrada na figura 3.7.
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Tabela 3.10 - Número de Traços Revelados em Função da Distân

cia entre o Detector e a Fonte

D, mm N log D log N

1,0 4468

1,5 4367

2,0 3856

2,5 3240

4,2 1982

4,7 1637

5,0 1434

6,0 1039

7,2 791

10,0 421

12,2 283

16,2 164

0,00

0,18

0,30

0,40

0,62

0,67

0,70

0,78

0,86

1 ,00

1,09

1,21

3,65

3,64

3,59

3,51

3,30

3,21

3,16

3,02

2,90

2,62

2,45

2,21
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LOG N

aso

3.00 -

2.50 -

LOO D

Figura 3.7 - Variação log N x log D

Analisando os resultados observa-se que, de acordo com o

modelo geométrico aplicado, N decresce continuamente com a dis

tância da fonte ao detector (altura do cilindro representado
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na figura 3.6).

A partir da distância D = 4,2 mm, correspondente a um ân-

gulo de incidência mínimo de 40 , a redução de log N com log D

ê linear.

Para um conjunto de fragmentos de energia semelhante, de

mesmo ângulo critico, a inclinação seria -2, entretanto, para

a geometria de exposição, com ângulos mínimos de incidência

próximos ao ângulo critico, pode-se esperar variação não li-

near devida ã falha de registro dos fragmentos menos energéti-

cos, causando redução no número de traços reveláveis, o que di_

minui a inclinação da reta. Por esta razão foram ajustadas

duas retas aos dados da figura 3.7, uma considerando os oito

pontos para os quais uma reta pode ser ajustada sem incluir

incertezas maiores que as experimentais e outra, com apenas os

últimos quatro pontos. As incertezas experimentais envolvidas

são variações na distância D (placas sobrepostas), variações

nos tempo de exposição, pressão no interior da câmara de v á -

cuo e taxa de redução de pressão no momento de evacuar.

Para representar o número máximo de traços foi usado o va

lor do primeiro ponto, log N = 3,65- 0,01, que corresponde à

reta paralela ao eixo das abcissas.

A tabela 3.11 mostra os dados obtidos pelo método dos mí-

nimos quadrados para as duas retas e os ângulos críticos e ef_i

ciências correspondentes (1-sen ac) calculadas pelas equações

3.9 e 1.15, respectivamente, assim como os ângulos de cone cal

culados da relação 1.13.
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Tabela 3.11 - Dados Obtidos e Resultados Calculados das Retas

(a) e (b).

Grandeza Reta (a) Reta (b)

log k 4,59 4,45

a * -1,97 -1,84

r -0,99995 -0,9993

r2 0,99990 0,9986

log D,, 0,478+0,005 0,435±0,005

Dc(mm) 3,01 ±0,03 2,72 ±0,03

t a 0,601+0,007 0,545±0,006

ac(°) 31,0 ±0,3 28,6 ±0,3

e 0,48 ±0,01 0,52 ±0,01

0(°) 27,2 ±0,2 25,6 ±0,02

a é a inclinação da reta, que pelas razões dadas no texto é

3.4.2 - Determinação do Angulo de Cone a partir de

Diâmetro e Profundidade de Traços Perpendieu

lares

0 ângulo de cone, para as condições de reve-

lação escolhidas, foi determinado por medidas de diâmetro e
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comprimento do traço revelado, de traços normais à superfície

do detector.

Uma placa de vidro I» foi exposta a fragmentos de fissão

colimados a 90° com incerteza de 8°, no vácuo, pelo tempo n e -

cessário para obter-se uma densidade de traços da ordem de

2000 traços/cm3.

Nas condições de revelação, v = 0,989-0,009 um/min e o

tempo de ataque foi de 10 minutos. Com auxilio de ura microscó-

pio óptico, com aumento de 562,5 x, foram feitas cerca de

1200 medidas de diâmetros com uma ocular micrométrica e profun

didades com um micrômetro adaptado à mesa do microscópio tendo

sido esta etapa realizada no laboratório de microscopia do

CBPF com a cooperação inestimável do Dr. Odilon Tavares. As in

certezas nas medidas individuais de comprimento do traço e dia

metro são respectivamente 0,5 (Tavares, 1985) e 0,2 um. As dis»

tribuições de diâmetros e comprimentos dos traços são mostradas

na figura 3.8.

De acordo com ambos os modelos (Fleischer e Price, 1964b

e Carvalho, 1984) a relação entre o diâmetro e comprimento mé-

dios do traço ê dada por:

t G d (1.6) e (1.9)
9 " 21

0 diâmetro médio obtirio neste experimento foi 9,4-0,2 pm

e o comprimento médio, 8,6-0,5 pm. Destes, resultam:

0 = 28,8 - 1,3°
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Ut i l i zando- se as r e l a ç õ e s decorrentes de Carvalho (1984) ,

t e n - s e :
m

e = 0,45 - 0,03 e c*c = 33,4 * 2,5°

400

900

200

0 -

7.40

- 400

- 300

- 200

- 100

d(jim)

Figura 3.8 - Distribuição de cerca de 1200 medidas de diâme-

tro e profundidade de traços perpendiculares pa-

ra determinação do ângulo de cone do vidro L.
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3.4.3 - Eficiência Relativa

Um procedimento útil para determinar-se a

eficiência de um dado detector é medir-se a densidade de tra —

ços revelados neste e em um detector de referência.

0 arranjo utilizado neste experimento é o mostrado na fi

gura 3.9 abaixo. A fonte circular de 5 mm de diâmetro (F) é

montada em um suporte de acrílico contendo um orifício de 5 mm

*e diâmetro sendo a distância da fonte à superfície do detec —

: or (D) 1 mm. De acordo com tal geometria, a fração do número

'.otal (No) de fragmentos de fissão que atinge o detector é,

Na/No = 1 -sena (3.10)

Para se usar tal medida, o ângulo critico do detector a

determinar deve ser obviamente, maior que 11,3°. As seguintes

relações entre números de traços/unidade de tempo são pertinen

tes:

N V = 1 - sena (3.11)
No C / V

Figura 3.9 - Geometria de exposição para determinação de efici

ência relativa.
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• I* Desde que, os detectores de referência usados foram o

Suprasil e o Makrofol, cujos ângulos críticos são, respectiva-

mente, 11° (Moraes, 1984) e Io (Carvalho, 1984), o numero de

traços Nr nestes será limitado pelo número de traços Na. Dal,

Nr = Na (1 -sena).No (3.12)

A relação entre o número de traços/unidade de tempo, para a

««lia área exposta dos dois detectores será, das equações 3.11

e 1.12,

— — . (1 -sena) = 1 - sena = e (3.13)
Nr '

na geometria mostrada na figura 3.9, a = 11,3°, isto é,

H -sena) = 0,804.

Os traços em Suprasil foram revelados em HF 10%, 30°C e

25 minutos de ataque; a revelação no Makrofol foi feita em

NaOH 6 M, 60°C e 2,5 horas de ataque. Para o vidro In lab usa-

ram-se as condições pré-estabelecidas.

Na comparação com o Suprasil foram feitas três exposições

de 3 minutos nos dois detectores. Na experiência com o Makrofol

fizeram-se quatro exposições de 3 minutos e para o vidro o tem

po de irradiação foi de 5 minutos.

Os números de traços contados por unidade de tempo (min),

e uma área exposta constante, são dados a seguir.
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Tabela 3.12 - Número de Traços por Unidade de Tempo

Exposição
Vidro / Makrofol Vidro / Suprasil

N. N.
m

N
s

1

2

3

4

5

432

433

436

434

436

434

2

0,5

780

756

795

759

777

773

10

1,3

226

222

234

364

358

367

N

S

227

7

3,1

363

5

Dos números médios de traços e da relação 3.13, onde, da

geometria de exposição, (1 -sena) = 0,804, calculou-se a efi-

ciência de revelação do vidro Inlab para cada detector de refe

rência, obtendo-se os seguintes valores:

ev/ra = °'45 t °' e Cv/s = °'50 Í °'02
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3.5 - Discussão dos Resultados

- Seleção dos Vidros

Dos estudos preliminares, foi observado que a lâ-

mina de microscópio Inlab distingue-se das lâminas Invicta e

Pe.rfecta por apresentar uma qualidade de superfície superior à

uestas, o que se atribui a serem estas duas, lâminas lapidadas

. nquanto que a primeira não o é, estando essa menos sujeita a

manipulação e portanto, a danos em sua superfície.

Desde que a eficiência relativa de registro de traços é

a mesma para os três vidros, dentro da incerteza experimental,

a escolha recaiu sobre o vidro Inlab.

- Análise Química

De acordo com os resultados da análise química,

tabela 3.4, os vidros V e P são idênticos, apresentando o v i -

dro L uma discreta diferença. Neste, foram encontrados teores

ligeiramente mais altos de SiO^, Na2O e MgO enquanto que os

teores de CaO, A12O3, K20 e Fe2°3 são um pouco menores, compa-

rados com os dois outros vidros.

Pela estimativa do desvio padrão para quatro aberturas

em paralelo observa-se uma precisão muito boa dos resultados de

análise. Sobre a exatidão pode-se admitir a inexistência de

erros sistemáticos consideráveis uma vez que as calibrações fo

ram feitas pelo método de ajuste da.matriz, o mais indicado pa
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ra analisar amostras de composição variada, contendo vários me

tais.

- Variação da Velocidade Geral de Dissolução com a

Concentração de Ácido Fluoridrico

um aspecto importante relacionado com a reproduti

>•• Udade das medidas de v ê a alteração da [HP] decorrida do

deste no processo químico envolvido no ataque dos vi —

Uros alcalinos. Foi definido experimentalmente que o volume de

200 ml de ácido deve ser renovado toda vez que a massa de vi —

tiro dissolvida corresponder a uma diminuição de v da ordem de

1%. Para o ataque em HF 2,5 M esta massa é cerca de 60 mg.

Pelos resultados obtidos (tabela 3.5) mais uma vez se

constata a semelhança entre os vidros V e P. De modo geral, o

vidro L apresenta velocidade geral de dissolução ligeiramente

menor que os outros dois vidros. Reportando-se ã composição

química desses vidros, vê-se que o teor de HgO no vidro L é

cerca de 8% maior que aquele para os vidros P e V. Tendo a adi.

ção deste oxido ã matriz vítrea a função de diminuir a veloci-

dade de devitrificação e, junto ao CaO, aumentar a resistência

química daquela, é provável que o maior teor de MgO no vidro L

confira-lhe uma estrutura menos defeituosa e mais resistente

ao ataque químico.

Para os vidros estudados, a curva v = f [HF] é descrita

por uma equação completa do 39 grau, cujos coeficientes foram

determinados (tabela 3.6).
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- Escolha do Vidro Inlab

A partir dos estudos realizados até então, foi

possível optar-se por uma das três lâminas de microscópio dis-

poníveis. Coao não foi observada qualquer variação significati .

va em composição química, velocidade geral de dissolução e efi

ciência relativa, o que significa que a relação va/v+ não va —

• ia para os três vidros, a escolha da lâmina para micros copia

Tnlab foi baseada na qualidade superior da superfície deste ti

po de vidro.

- Variação da Velocidade ao Longo do Traço com a

Concentração de Ácido Fluorídrico

Assim como v , vfc varia com a [HFJ de acordo com

una equação completa do 39 grau, cujos parâmetros foram calcu-

lados.

A incerteza na medida de diâmetro é de 2% conforme foi

determinada, enquanto que, o desvio padrão relativo corresponden

te â distribuição de diâmetros devido â distribuição de ener —

gia dos fragmentos de fissão, é de 4%.

A velocidade ao longo do traço foi calculada a partir da

expressão abaixo, decorrente do modelo de formação do cone de

revelação proposto por Carvalho (1984).

V t " 2 V g 2 t /< 2 V g ' t -d> (3.14)

h incerteza propagada em vfc, resultante das incertezas em
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v e d foi calculada de acordo com Eckslager (1961),

- Determinação do Angulo de Cone a partir de Veloci

dade Geral de Dissolução e Diâmetro de Traços Per

pendiculares para Várias Concentrações de Ácido

Fluoridrico

Para a faixa de concentração de HF usada, 1 a 10M,

a razão v/v., para o vidro L, não apresentou variação, signi-

ficando que, nas condições de temperatura, tempo de ataque e

agitação em ultrasom utilizadas, tendo-se obtido o valor médio

para esta razão de 0,51-0,01.

Das medidas de v e d, foram calculados os ângulos criti

cos e de cone e a eficiência de ataque, das expressões apresen

tadas em 1.2.3.; os resultados em função da concentração de HF,

assim como os valores médios e estimativas de desvio padrão

são dados na tabela 3.8.

- Condições de Revelação Química

Desde que a razão vq/vfc não varia para as concen- '

trações de HF entre 1 e 10 M, escolheu-se a concentração 2,5 M '

para o ataque do vidro L pelas razões mencionadas em 3.3.4. A

temperatura de trabalho selecionada foi, desde o principio,

30°C por ser uma temperatura facilmente reproduzida nas condi- •

ções de clima local. Esta foi mantida utilizando-se um banho

termostatizado de circulação externa, o que permite proceder— ;
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se o ataque sob agitação, aqui tendo sido feita com o auxilio

de um ultrasom.

O tempo de revelação não apresentou qualquer efeito na

densidade de traços revelados. Tempos de revelação entre 6 e

12 minutos podem ser usados; tempos menores ou maiores que es-

tes resultam em traços muito pequenos ou muito grandes. Nesse

caso, a escolha do tempo de ataque passa a ser um critério sub

jetivo do observador. Sugere-se, para a revelação dos traços

no vidro alcalino nas condições escolhidas, o intervalo de tem

po de 8 a 10 minutos.

- Intervalo de Tempo entre Exposição e Revelação

Para intervalos de 1 hora a 31 dias entre a expo-

252siçao a fragmentos de fissão de Cf e revelação dos traços

latentes não foi observada qualquer variação significativa, o

número de traços médios é 1396-40, o que significa que os valo

res individuais são concordantes com o valor médio dentro de

uma variação • 2 - 2,9%. Para tempos de repouso entre 31 e 140

dias, ocorre redução no número de traços, sendo esta da ordem

de 40% para este último intervalo.

A estabilidade relativa mostrada até 31 dias deve resul-

tar da competição entre dois processos antagônicos: diminuição

do número de traços por atenuação térmica â temperatura ambien

te e aumento daquele número dado a intensificação dos defeitos

por processos secundários. Pelo observado, este último efeito

cessa após os 31 dias, passando então a atuar apenas o proces-
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so de atenuação.

- Angulo Critico, Eficiência e Angulo de Cone; Medi

das Experimentais

O modelo de formação do cone de revelação adotado

neste trabalho deve-se-a Carvalho (1984), o qual foi apresenta

do em 1.2.3 junto com o modelo de Fleischer e Price (1964b),

não questionado ao longo desses quase 30 anos dos DSTN. A seme

lhança e diferença entre os dois modelos são abaixo apresenta-

das:

t 0 = d/21 (para ambos os modelos)

v /vfc = senG (Fleischer e Price, 1964b)

v /vt = t e (Carvalho, 1984)

Dessa diferença, resultam as diferentes relações entre diâme-

tro, v e tempo de ataque,

d = 2v .t / — 1 " s e n 0 (Fleischer e Price, 1964b) l
9 1 + senG j

l
d= 2v .t (1 -tgO) (Carvalho, 1984)

Para ângulos de cone pequenos, os dois modelos levam a

resultados semelhantes, dado que senü 1 tgQ, entretanto, para

detectores com ângulos de cone maiores, como os vidros alcali-

nos, há uma diferença marcante entre os dois modelos. Se a ex-
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pressão de Fleischer e Price (1964b) é utilizada obtêm-se ân-

gulos de cone significativamente maiores que os resultantes da

equação de Carvalho (1984).

Quanto ã relação entre o ângulo de cone e o ângulo críti.

co, apresentada em 1.2.3, tem-se:

a = arcsen (t 0) e

e = 1 - sen a = 1 - t 0

Novamente, para ângulos de cone pequenos, as expressões acima

simplificam-se para:

a 1 0 e e = 1 -senO

Na tabela 3.13 apresentam-se medidas de ângulos critico

e eficiência; nesta tabela a grandeza medida é destacada e a

relação utilizada para a grandeza calculada é e = 1 -sena .

Tabela 3.13 -Determinação de Angulo Crítico ou Eficiência

Método Referência

c absoluta

log N slog k +

c relativa

a.log D

a(a) - -1

a(b) = "1

Suprasil

Makrofol

,97

,84

31,0+0,3

28,6±0,3

30,011,3

33,4Í0,8

0,4810,01

0,5210,01

0,5010,02

0,4510,01

Média

Desvio Padrão

30,8Í2,3 0,4910,03
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Como descrito em 3.4.1, duas retas foram ajustadas pelo

método dos mínimos quadrados para os dados da figura 3.7 rela-

tiva ã determinação do ângulo critico por geometria de exposi-

ção: a reta (a) correspondente aos quatro últimos pontos, cuja

inclinação é -1,97, dado que nestas condições as incertezas ex

perimentais são menores, e a reta (b) envolvendo oito pontos o

que lhe confere uma maior consistência experimental, entre-

tanto, de inclinação menor (-1,84). De modo a evitar uma atitu

fa tendenciosa, não cientifica, optou-se por considerar ambos

i resultados obtidos.

Na determinação da eficiência relativa usando-se Supra —

sil como detector de referência pode-se esperar um valor de e-

ficiência do vidro ligeiramente maior. Da geometria de exposi-

ção (figura 3.8), o ângulo mínimo de incidência dos fragmentos

de fissão no detector é 11«3 , sendo o ângulo critico médio do

Suprasil 11° (Medeiros, 1979; Moraes, 1984). Dada tal coinci-

dência, o número de traços registrados neste detector será sis_

tematicamente menor, o que pode ser visto na figura 3.7, embo-

ra, para o Suprasil, tal curvatura no entorno do ângulo criti-

co seja bem menor que neste caso do vidro, posto que o ângulo

critico e o (dE/dx) são significativamente menores para o
c

quartzo vítreo Suprasil. A escolha de tal detector deveu-se ã

semelhança entre os traços deste e do vidro. Para Makrofol co-

mo detector de referência obteve-se uma valor baixo para a efi

ciência do vidro (0,45±0,01). Aqui tem-se que levar em conta

dois aspectos que podem conduzir a um resultado maior de efici

ência: diferenças no critério de reconhecimento de traços e
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sensibilidade do Makrofol significativamente maior que a do

vidro alcalino. Tais fatos resultam em um maior número de tra-

ços no Makrofol, o que pode levar a um valor mais baixo para

a eficiência do vidro baseada na relação do número de traços

(Nv/Nm).

Valores de G determinados a partir de medidas de parâme-

tros de revelação, e os correspondentes ângulos críticos e i
í

eficiência calculados pelos modelos de formação do cone de re- j

velação por Fleischer e Price (1964b) e Carvalho (1984) são j
j

apresentados na tabela 3.14. j

Tabela 3.14 - Medidas de Parâmetros do Traço Revelado

1 - Fleischer e Price (1964b), 2 - Carvalho (1984)

A determinação de 0 a partir de medidas de diâmetro e

comprimento de traço forneceu um valor ligeiramente alto para

este ângulo. Nas condições de ataque, o comprimento total mé-

dio do traço revelado (v..t) é de aproximadamente 20 pm para

um diâmetro e comprimento observados médios de 9,4 e 8,6 vim,

d,

d ,

1

V
g

1 -

2 -

1 -

2 -

28

28

37

27

,8±1

,8±1

,6±0

,5±0

,5

,5

,7

,5

1 -

2 -

1 -

2 -

28

33

37

30

,8+1

,4±2

,6±0

,7 í0

,5

,1

,7

,7

1 -

2 -

1 -

2 -

0,52+0,02

0,45±0,03

0,39+0,01

0,49*0,01

l
j

j
j
1
i
Ii
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respectivamente. Baseando-se no comprimento médio de 12 p pa

ra traços latentes em vidro natural Obsidiana de ângulo de co

ne de 26,5%°(Fleischer e col., 1969) e portanto, próximo do

ângulo de cone do vidro alcalino, sem contestar a exatidão do

valor de comprimento citado por esses autores, ê provável que,

nas condições de revelação usadas, tenha-se ultrapassado o

rrtmprimento original do traço o que resulta em um arredondamen

t ••» do vértice do cone que implica em um comprimento observado

2nor e portanto, em um ângulo de cone maior e eficiência mais

baixa. Por outro lado, a medida de 1 envolve um erro negativo

sistemático uma vez que a definição do extremo do traço está

relacionada a uma imagem virtual, na realidade menor que a

real. Deve-se levar em conta também, que a focalização da base

do cone e do seu vértice tem um aspecto subjetivo importante

que, naturalmente, é a percepção do observador.

Já a determinação de 0 a partir das medidas de diâmetros

e velocidade geral de dissolução parece não envolver erros sis

temáticos.

Os resultados apresentados na tabela 3.13 não deixam dú-

vidas de que o modelo de geometria de formação do cone de revê

lação é o usado neste trabalho (Carvalho, 1984). Da relação

d/21=tgO comum aos dois modelos discutidos, obteve-se um ângu-

lo de cone de 28,8-1,5°, enquanto que, das relações entre diâ-

metro, velocidade geral de dissolução e tempo de revelação, di

ferentes para os modelos em questão, resultaram em 27,5-0,5° e

37,6-0,7 para, respectivamente, as relações de Carvalho (1984)

e Fliescher e Price (1964b). Assim, tais resultados testam a
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validade do modelo utilizado.

Coiaputando-se os valores obtidos por todos os métodos de

•edida e relações utilizadas, obtêm-se os seguintes valores me

dios e respectivas estimativas de desvios padrões para os para

metros do vidro Inlab como detector de traços de fragmentos de

fissão provenientes de uma fonte externa de tais fragmentos:

b = 27,4±1,4° ; ' oc = 31,2±2,O° ; e = 0,48±0r03
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4 - EFEITOS DA RADIAÇÃO GAMA NAS PROPRIEDADES DO DETECTOR DE

VIDRO INLAB

4.1 - Introdução

O poder de penetração da radiação gama em um alvo é

muito maior que o das radiações alfa e beta porque sua intera-

ção com a matéria é menor que a destas radiações.

A absorção de fótons gama por um dado material obedece a

equação exponencial:

I = Io. exp(-u.d) (4.1)

onde I e Io são as intensidades do feixe com e sem absorvedor,

1 é a espessura deste e vi, o coeficiente de absorção.

O poder de penetração da radiação gama é dado freqüente —

lente em meia-espessura (g/cm2) do absorvedor, sendo esta a es

pessura para qual I = 1/2.Io (Keller, 1981).

Três processos físicos são envolvidos na absorção de fõ —

tons gama: (1) o efeito fotoelétrico - o quatum-y transfere to

da sua energia para um elétron da camada eletrônica em uma ünî

ca interação, (2) efeito Compton - apenas parte da energia do

quantum-Y é transferida para o elétron e portanto, aquele se-

rá desviado e (3) efeito de formação de par pósitron-négatron-

resultante da interação do quantum-y com o campo elétrico do

núcleo a qual só ocorre quando a energia do quantum ê maior

que 1,022MeV (soma das energias de repouso de ambas as particu

las) (Keller, 1981).

Da energia do fóton gama e do número atômico do absorve —
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dor depende a contribuição desses três efeitos no coeficiente

de absorção total.

Detecteres sólidos, ao serem submetidos ã irradiação em

reator, estão sujeitos a doses de radiação gama relativamente

altas. Em um reator nuclear, os fótons gama originam-se de di-

235

versas fontes sendo as principais: a fissão do ü, os produ-

tos de fissão e as reações (n, y). Para o reator IEA-R1, usado •

n<=-:»í trabalho, são estimadas taxas de dose gama da ordem de '

10 t<ad/h na posição de irradiação mais próxima do núcleo onde \

o .luxo de neutrons é da ordem de 10 n/cm3.s (Carvalho, 1984). \

r. a os tempos de irradiação, utilizados neste trabalho, de 10 ;

i-utos a 8 horas, têm-se doses máximas de radiação gama absor \

\'"ás da ordem de 100MRad. í
\

De modo a discriminar os efeitos gama dos efeitos de nêu- *

trnns de reator, detectores de vidro Inlab foram submetidos a

>"< es de 10,30, 100, 300 e 1000MRad de radiação gama proveni-

•• te da fonte de Co da Embrarad (Cotias -SP) com taxa de do-

se de 5HRad/h (Vizeu, 1984).

Para os detectores irradiados foram medidas a velocidade
í

geral de dissolução, a eficiência de registro de traços de fis |
I

são, a atenuação de traços latentes e registrados os seus espec f
tros de absorção no visível. I
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4.2 - Etapas Desenvolvidas

De modo a proceder os experimentos pretendidos, de —

tectores limpos como descritos em 3.3.5, de dimensões aproxima

das de 2,5x1,2x0,1 (mm*), foram envolvidos em folhas de Al lim

pas e então embalados em sacos plásticos e selados. A seqüên-

cia experimental realizada é apresentada no fluxograma abaixo.

PLACA 1 PLACA 2

IRRADIAÇÃO COM T DE "°Co •

ESPECTRO -
FOTOMETRIA

VISÍVEL -DU-7

r~
A*» D(MRod)

— 1

REVELAÇÃO

QUÍMICA

Am ( g )

Vgíf . m/mm)

PLACA 3

EXPOSIÇÃO

AO l 9 *Cf

DOSE D MRod

EXPOSIÇÃO

AO f " C t

REVELAÇÃO

QUÍMICA

MICROSCOPIA

e, ATENUAÇÃO
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Para as exposições a fragmentos de fissão foi usada uma

252fonte de Cf de diâmetro igual a 5 mm e o arranjo mostrado

na figura 3.8. Nestas condições, atingem o detector, fragmentos

de fissão com ângulos de incidência entre 11 e 90°. A ativida

de ""a fonte nesta época era cerca de 20 t/min.mm2.

Uma vez irradiados com fótons y os detectores foram devi-

df»-»nte lavados para então serem iniciadas as medidas pretendi^

dr
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4.3 - Velocidade Geral de Dissolução

A velocidade geral de dissolução para o vidro Inlab

irradiado foi determinada por medida de variação de massa como

descrito em 3.3.1 nas condições de ataque definidas em 3.3.4.

Os resultados de três medidas consecutivas de v para ca-
9

:da detector irradiado e um detector de referência (não irradia

Io) são dados na tabela 4.1, a seguir.

Tabela 4.1 - Valores de v para Diferentes Doses de Irradiação

Gama

Dose (MRad)

0

10

30

100

300

1000

v g

0,95

0,95

0,94

0,90

0,93

0,93

(um/min)

± 0,01

± 0,03

± 0,02

± 0,02 v =

± 0,01

± 0,02

v = 0,93± 0,02.ym/min.
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4.4 - Atenuação de Traços Latentes e Eficiência Relativa

de Registro Pós-Irradiação

Una série de detectores Inlab devidamente limpos, foi

exposta a fragmentos de fissão de Cf durante 5 Minutos ante

riormente ã irradiação COM fôtons gama; tal experimento visa o

estudo de atenuação dos traços latentes por efeito desta radia

io.

Após irradiação con as doses gana pretendidas, em área

•istinta da anterior, foi feita nova exposição ã fonte de

Cf a fim de se estudar a eficiência relativa de registro do

íetector apôs exposição â radiação gama.

Em ambos oa experimentos, o número de traços revelados foi

comparado com aquele de um detector não irradiado (branco), to

'os expostos e revelados em condições idênticas. Obtiveram-se

3S resultados a seguir, tabela 4.2,onde N(AT) e N(EF) são os

números de traços correspondentes aos experimentos de atenua —

Cão e eficiência, respectivamente. O valor médio para N(EF) foi f

1950 - 55 traços <v = 2,8%) e para os quatro primeiros dados

de N(AT) tem-se o valor médio de 2110 - 58 traços (v = 2,8%).

Na figura 4.1 têm-se a representação log N em função de

log D.
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Tabela 4 .2 - Número de Traços em Função da Dose Gama

N(EF)

1915

1983

1977

2020

1880

1926

D (NRad)

0

10

30

100

300

1000

N(AT

2110

2089

2060

2179

1912

1954
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336

3.32

3.28

LOG N

336

332

3.28

M l

(a)

\

(b)

7t 1—fcr

LOG D (MRodl

Figura 4.1 - Representação de log N versus log D (MRad):
(a) N(AT) e (b) N(EF); o ponto * corresponde ao

valor de log N para o detector não i n odiado.
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4.5 - Espectros de Absorção na Região Visível

A absorção de radiação gama pelos vidros provoca o

desenvolvimento de centros de cõr nesses materiais. Sabe-se en

tretanto, que o aquecimento produzido pelos fõtons gama pode

ser responsável por uma atenuação na intensidade de tais cen-

ros. De modo a observar esse efeito de temperatura, uma placa '

de vidro foi submetida a uma dose próxima de 1000 MRad em posi.

ção submersa, onde a temperatura é menor que na posição aérea.

0 vaxor desta dose foi 1142,4 MRad; um asterisco será usado,

sempre que necessário, para caracterizar a posição submersa, e ;

portanto, distingui-la da posição aérea. :

Os espectros de absorção desses vidros irradiados, medi — <

dos contra o ar são apresentados na figura 4.2 (a) e (b). \

Duas bandas de absorção aparecem nesses espectros, uma de f

maior intensidade com máximo de absorção a \ = 380 nm e a se- !

gunda, bem discreta, com um máximo a X = 555 nm. Os valores •

de absorváncia nesses comprimentos de onda são apresentados na \

tabela 4.3, a seguir e a variação log A* com log D é vista na

figura 4.3. Como as placas não têm a mesma espessura a absor —

váncia lida (A) foi corrigida para uma espessura igual a

1,000mm (A*), onde A* = A/e.
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-0.74 -

-0.78

•0.82

LOG A"

-0.48

-Q52

-0.56

-060

555 nm

O

X, * 380 nm ,'

LOG 0 ( MRod )

Figura 4.3 - Variação de log A* cora log D (MRad) . A linha pon-

tilhada representa apenas uma tendência de tal va

riação.



. 1 3 6 .

Tabela 4.3 - Absorvancia em Função da Dose Gama Absorvida para

A e A .
1 2

Dose

(MRad)

0

10

30

100

300

1000

1142,4

380

A

0,0361

0,2478

0,2495

0,2930

0,2875

0,3124

0,3374

nm

A*

0,0370

0,2536

0,2554

0,2948

0,2931

0,3198

0,3398

555

A

0,0317

0,1544

0,1524

0,1655

0,1691

0,1680

0,1854

nm

A*

0,0324

0,1582

0,1560

0,1665

0,1724

0,1720

0,1867

e

(mm)

0,978

0,976

0,977

0,994

0,981

0,977

0,993
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4.6 - Discussão dos Resultados

- Velocidade geral de dissolução

Para as doses gama utilizadas (10 a 1000 MRad) não

foi observada variação significativa na velocidade geral de

dissolução do vidro Inlab. Tal resultado é semelhante àquele

o'tido por Segovia e Herrera (1979) ao estudar o efeito de do-

r s gama de 1 a 200 MRad (10 a 2 MGy) em vidro de lâmina de

i croscópio.

Entretanto, para doses gama bem elevadas, entre 40 e

•w00 BRad/cm2, Singh e Sharma (1981) mediram uma diminuição de

v com o aumento de fluxo gama para tal tipo de detector. Este

efeito, oposto ao obtido por Khan e col. (1975) para plásticos,

•de ser parcialmente atribuído ã devitrificação do material.

Para dose de até cerca de 1500 MRad não foi observada va- , f
Í

riação em v para o quartzo vitreo Suprasil (Moraes, 1984) nem \

para o policarbonato Lexan submetido a doses entre 10 e 100 j

MRad (Carvalho, 1984), dentro das incertezas experimentais cor

respondentes. í

Há evidência, a partir dos resultados obtidos, de

que ocorre atenuação dos traços latentes pelo efeito da radia-

ção gama para doses acima de 100 MRad, sendo também observada

- Atenuação de traços latentes e eficiência de regis *

tro pós-irradiação
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una certa tendência ã saturação deste efeito para doses entre

300 e 1000 MRad, de acordo com os valores de N(AT) obtidos pa-

ra estas doses, e como ilustrado na figura 4.1.a.

Os resultados de N(EF) (tabela 4.2) mostram que a eficiên

cia relativa de registro não ê afetada pela radiação gama den

tro de uma incerteza relativa da ordem de 3%. Desde que, para

o número médio de traços obtidos (1957), somente a incerteza

da fissão espontânea (o = - /N) é 2,2%, considerando-se as in-

certezas experimentais relacionadas com o tempo de exposição

252**> detector a fonte de Cf e a contagem dos traços revelados,

•i coeficiente de variação obtido (2,8%) pode ser considerado

.m.

Una coincidência especial foi observada para a dose total

Jc 100 MRad. Dos dados mostrados nas tabeiis 4.1 e 4.2 observa-

~~ que, para tal dose, obteve-se o menor valor de v e os

maiores valores de N(EF) e NÍAT), isto é, a maior eficiência

elativa e a menor atenuação de traços latentes. Tal observa —

çáo pode ser indicativa de uma competição entre dois processos

antagônicos: o aumento dos defeitos pelos fótons gama e a ate-

nuação destes pela temperatura desenvolvida nestas interações.

Dos dados obtidos parece que, até a dose de 100 MRad, o primei.

IO efeito predomina e, a partir desta dose, passa a prevalecer

a atenuação dos defeitos.

- Espectros de absorção

A coloração de um vidro exposto à radiação é, pro-
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vavelmente, semelhante ã coloração de cristais iônicos irradia

dos. Entretanto, a maior complexidade do vidro é responsável

por muito mais possibilidades deformação de centros de cõr.

Por isso, a absorção induzida por radiação em vidros consiste,

em geral, de bandas de absorção superpostas ao invés das bandas

discretas apresentadas pelos cristais iônicos.

Vidros irradiados contém centros de elétrons desemparelha

*•-3 que aparecem no espectro de ressonância paramagnética do

ritron (e.p.r) e estudos têm sido desenvolvidos com a finali-

•' 3e de correlacionar estas linhas de e.p.r com as bandas de

* lOrção óptica (Spinks e Woods, 1964).

Porém, sistemas com múltiplos componentes parecem pouco

escudados ou ainda, de interpretação muito difícil. Em muitos

casos, bandas induzidas com a mesma energia central e largura,

fodem resultar de tipos de defeitos completamente diferentes

e que, na verdade, podem ocorrer simultaneamente (Frieble e

Iriscom, 1979).

Kreidl (1971) refere-se a três bandas típicas, ao que pa-

rece, associadas com o álcali e seu oxigênio vizinho, freqüen-

temente um oxigênio "não em ponte", isto é, que tem somente um

vizinho altamente carregado como, por exemplo, o Si. Tais ban-

das podem aparecer: (a) a 620 nm, sendo a posição independente

do álcali e a intensidade aumentando do Li ao Cs, (2) a 415 -

490 nm, a posição deslocando-se do Li para o Cs e (3) a 300 nm,

independente do álcali e a posição mudando com a concentração

desse. Estes estudos referem-se a sistemas binarios do tipo

SiO~ - HjO, onde M é um metal alcalino.
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Nenhuma dessas bandas foi identificada nos espectros de

absorção no visível do vidro Inlab irradiado com fôtons gama.

Tal fato deve decorrer do sistema bem mais complexo apresenta-

do pelo vidro alcalino, incluindo-se as impurezas normalmente

presentes, não tendo sido possível, estabelecer qualquer cor-

relação entre os defeitos criados pela radiação gama na estru-

tura do vidro e as bandas dos espectros de absorção apresenta-

los.

Dos dados de absorvãncia apresentados na tabela 4.3 duas

observações são claras: (1) a variação da absorvãncia com a do

-e gama absorvida é muito pouco significativa entre 10 e 1000

-iRad (posição aérea), o que é atribuido à atenuação dos centros

de cór pelo efeito da temperatura; (2) a variação de absorvân-

uia (AA) para a variação de dose (AD) entre 300 e 1000 MRad

.josição aérea) e entre 1000 (posição aérea) e 1142,4 (posição

jubmersa) indicam que, há realmente atenuação dos centros de

oôr pela temperatura associada aos fótons gama.

- Efeitos de irradiação gama

A irradiação do vidro Inlab com fótons gama de

Co resulta no desenvolvimento de centros de côr que, no es —

pectro de absorção visível, aparecem como bandas muito largas

indicando, provavelmente, a ocorrência de superposição de ban-

das. Há claras evidências de saturação, a partir de 100 MRad,

de tais centros para a banda cujo máximo situa-se a 555 nm;

quanto ao outro máximo, 380 nm, embora tal saturação possa tam
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bem ser sugerida, um aumento significativo de A* para a dose

de 1000 MRad como mostrado na figura 4.3 e ainda para a irradi.

ação em posição submersa não é de simples interpretação. Duas

hipóteses são propostas: primeiro, há saturação pelo efeito de

temperatura a partir de 100 MRad e então o aumento abrupto de

A* ã 1000 MRad corresponde a um outro mecanismo de criação de

defeitos também afetado pela temperatura pelo demonstrado da

'rradiação submersa, ou então, como não se tem dados sobre as

ariações de temperatura durante as exposições dos detectores,

3 dados de log A* x log D indicariam apenas uma tendência para

> desenvolvimento dos centros de cõr com a dose gama recebida,

jomo representado na figura 4.3 por uma linha interrompida.

Entretanto, não existe correlação entre os centros de côr

' desenvolvidos pela interação gama-detector e as caracteristi —.

cas do material como:velocidade geral de dissolução e eficiên-

cia de revelação.

Quanto ã atenuação de traços latentes devido â radiação

gama, tal efeito está relacionado com os danos na estrutura do

material, como ionizações, por tal radiação, semelhantes àque-

les defeitos provocados pelos fragmentos de fissão e portanto,

associados aos traços latentes, sendo portanto, previsível que

a capacidade do detector de reter traços sob irradiação seja

alterada, o que, para o vidro Inlab, foi verificado.

Ê compatível pois, que a atenuação dos traços latentes a-

presentada acima de 100 MRad coincida com a atenuação dos

centros de côr observada.
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5 - EFEITOS DE IRRADIAÇÃO COM NEUTRONS DE REATOR HAS PROPRIEDA

DES DO DETECTOR

5.1 - Introdução

Um detector, ao ser submetido a irradiação em um rea

tor, está sujeito simultaneamente a altas doses de radiação ga

•a e fluxos relativamente elevados de neutrons de reator. Tais

neutrons, em um reator térmico, consistem, em sua maior parte,

^e neutrons térmicos, uma fração menor de neutrons epitérraicos

o uma parcela, menor ainda, de neutrons rápidos. No reator

TEA-R1, utilizado neste trabalho, nas guias de irradiação, po-

sição mais próxima do núcleo, o fluxo de neutrons térmicos é

•?a ordem de 10 n/cma.s e a razão entre os fluxos térmico e

rápido é aproximadanente 10.

Atribuem—se aos neutrons rápidos as modificações na estru

ura do detector irradiado, resultante de colisões elásticas e

ínelásticas desses neutrons com os átomos constituintes do ma-

terial originando átomos e ions de recuo e elétrons acelerados,

responsáveis por processo secundários de ionização e recuo

(Moraes, 1984).

A extensão dos danos de irradiação com neutrons depende

principalmente da estrutura do material em questão. Dada a se-

melhança entre os defeitos criados na estrutura do material pe

Ia interação com neutrons de reator e aqueles devido a intera-

ção dos fragnentos de fissão, é previsível que a irradiação em

reator provoque alterações nas características do material co-
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»o detector de traços. Por esta razão, de modo a usar um detec

tor de traços, quer na análise quantitativa de U e/ou Th, quer

COMO dosímetro de neutrons em reator, é necessário que se c o -

nheça o efeito desse tipo de radiação nas propriedades do de-

tector, assim como, na atenuação de traços latentes.

Tendo em vista a natureza das ligações químicas envolvi —

das é esperado, para o vidro alcalino, efeitos de irradiação

intermediários entre os sofridos por plásticos como Lexan ou

" krofol (Carvalho, 1984) e aqueles observados para um quartzo

'treo, como o Suprasil (Medeiros, 1977 e 1979; Moraes, 1984).
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5.2 - Irradiação dos Detectores de Vidro Inlab

Un conjunto de experimentos foi realizado de modo a

verificar o efeito de neutrons de reator nas propriedades do

vidro Inlab como detector de traços, para fluxos integrados

- 1 E 17 n/cma. Foram medidas nesta etapa: relação vq/vt, efi-

ciência relativa de revelação e atenuação de traços latentes e

registrados os espectros de absorção nz. região visível.

Lâminas de vidro Inlab, cortadas em pedaços de

>: cm x 2,5 cm foram preparadas para as diferentes medidas por

inpeza rigorosa (3.3.5) e eventualmente exposição a fragmen—

252
os de fissão de fonte de Cf para que contivessem traços

latentes. Cojuntos de placas destinadas às diversas medidas,

em contato com placa de Hakrofol como proteção e embrulhadas

em folhas de Al comercial foram irradiadas até fluxos integra-

dos de neutrons térmicos variados d e - 4 E 1 4 a 1 E 1 7 n/cm3 ,

correspondentes a - 4 E 1 3 u 1 E 17 neutrons rápidos/cm'.

Para cada fluxo integrado de neutrons pretendido, um con-

junto de cinco detectores assim preparados, foi então, envolvi^

do com folhas de Cd de 0,5 mm de espessura, de modo a minimi —

235zar a fissão do U, presente no vidro como impureza, pelos

neutrons térmicos. Tal conjunto acondicionado em cápsula de Al

soldada, foi então irradiado nas guias de irradiação no rea-

tor IEA-R1 (IPEN/CNEN-S.P.).

Para monitorar o fluxo de neutrons térmicos usou-se fo-

lhas de Al comercial em contato com Makrofol, calibrada contra

solução padrão de U natural em contato com o mesmo detector



145.

(Cunha, 1984), e cuja relação -.ntre o fluxo integrado de neu-

trons térmicos e a densidade de traços revelados obtida foi:

* (n/cmJ) = (1,27±0,07).1013. p (t/mma) (5.1)

Dois monitores foram expostos ao fluxo de neutrons de rea

tor por 10 e 100 minutos, em posição idêntica ã usada para os

detectores de vidro acima referidos. Os traços de fissão nos

detectores de Makrofol foram revelados em NaOH 6 M, a 60 C,

por 25 minutos. Para os tempos de irradiação mencionados, obti

veram-se densidades de traços iguais a 366-15 e 2806-90, res-

pectivamente, correspondentes aos fluxos integrados de

(4,3-0,3).1015 e (3,6^0,3).1016 n/cm2. A partir desses fluxos

integrados e dos tempos de irradiação respectivos obteve-se,

para a posição de exposição utilizada, $ = (6,6-0,4).10 n/an3.s.

Os fluxos integrados a que foram submetidos os detectores

blindados com Cd, foram então calculados a partir do valor > á-

dio de <J> acima obtido e dos correspondentes tempos de irradia-

ção.
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5 . 3 - Medidas da Relação v q / v
t

De modo a verificar possíveis variações de eficiên —

cia do vidro Inlab devido à irradiação com neutrons de reator,

foram feitas medidas da velocidade geral de dissolução pelo mé

todo gravimétrico relatado em 3.3.1. e de diâmetros de traços
*\ c *y

de fragmentos de fissão de Cf colimados a 90 , com incerte-

za de 8o, produzidos no detector.

As condições de revelação química foram as definidas em

3.3.4. O tempo de revelação dos traços perpendiculares foi 10

minutos exceto para o fluxo integrado maior, 1,19.10 n/cm2,

para o qual o tempo foi 9,7 minutos. Esses tempos foram calcu-

lados de modo que a espessura da camada dissolvida (v.t) fos-

<e aproximadamente a mesma, o que resulta em diâmetros de tra-

ços revelados de mesma ordem, mantendo-se inalterado o^rro de

medida envolvido. O diâmetro médio foi obtido de cerca de 100

medidas de diâmetros, distribuídos como mostrado na figura 5.1,

feitas com o auxílio de uma ocular micrométrica.

As medidas obtidas, os valores das relações v /v., calcu-

lados da equação 1.10, e respectivas incertezas, expressas pe-

lo desvio padrão das medidas, são dados na tabela 5.1.
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Figura 5.1 - Distribuição de diâmetros de traços perpendicula-

res para os diferentes * (n/cm2)
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Tabela 5.1 - Valores Médios de v , d e v /vfc em Função do Flu-

xo Integrado de Neutrons (4>)

t

(min)

0

1

3

10

30

100

300

•

(n/cma

Branco

4,0 E

1 ,19 E

4,4 E

1,19 E

3,6 E

1 ,19 E

>

14

15

15*

16

16*

17

0

0

0

0

0

0

1

vg

(ym/min)

,989

,990.

,990

,994

,994

,992

,026

0,009

0,004

0,005

0,009

0,006

0,007

0,009

9

9

9

9

9

9

9

cl

(ym)

,4

,6

,6

,5

,6

,6

,6

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

V

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

'Y

0

0

0

0

0

0

0

t

,01

,01

,01

,01

,01

,01

,01

t é o tempo de irradiação sob fluxo de neutrons de

(6,6Í0,4)E 12 n/cm2.s

* valores medidos, sendo os demais calculados, como referido

no texto.

Para tal relação Vg/vfc, obtem-se das equações 1.8, 1.13 e

1 15, os valores abaixo, para os ângulos de cone e critico e

eficiência de revelação do detector de vidro Inlab irradiado

com neutrons de reator.

0 = 27,5-0,5° ; a = 31,3±0,7° ; e = 0,48



.149.

5.4 - Eficiência da Blindagem de Cãdtnio

Um pequeno pedaço da mesma folha de Al em contato

com Makrofol, usado como monitor do fluxo de neutrons terrai —

cos, foi irradiado junto com detectores de vidro protegidos

com Makrofol e blindados com folha de Cd de 0,5 mm de espessu-

ra, até o fluxo integrado de 1,19 E 16 neutrons térmicos/cm2.

Os traços de fissão no detector foram revelados em

NaOH 6M, a 60°C por 25 minutos. Para uma área de i8,00mma, os

tr.ços revelados foram contados com o auxilio de microscópio

õp co, sob aumento de 500x. Obteve-se uma densidade de traços

:..c "s p2 = 32±4 t/mm
2 .

Para este Al em contato com Makrofol, sem blindagem dos

nc Lrons térmicos, e o fluxo integrado de neutrons acima, a

dr-gidade de traços é, de acordo com a eq. 5.1,

P1 m 915^78 t/mm
2. Assim, p^/p2Z29~A.

Para a irradiação sem blindagem de Cd, a densidade de tra

- 235

ços e praticamente resultante da fissão térmica do U. Para

este nuclideo, a secção de choque efetiva (°1ef)/ produto da

secção de choque deste para fissão com neutrons térmicos

(o. = 583,5 R -24 cm2) pela sua abundância isotópica

(I. = 0,72%), é 4,20 E -24 cm2, enquanto que, para o isótopo

238, fissionável somente por neutrons rápidos,

o2i0,5E -24 cm
2 e I2 = 99,28%, o que resulta em uma secção de

choque efetiva, o2ef-0,5E-24 cm
2. Sendo o fluxo de neutrons rá

pidos cerca de 10% do de neutrons térmicos, na posição de irra

diação utilizada, a densidade de traços decorrente da fiss<ão
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2 "ÍR

do U representa apenas cerca de 1% da densidade total de

traços no detector, podendo portanto, ser considerada insigni-

ficante uma vez que tal contribuição está dentro da incerteza

experimental. Portanto, para a irradiação sem blindagem, pode-

se escrever a seguinte equação:
p1 = k' *t(1). °1ef (5*2>

Quando da irradiação com blindagem dos neutrons térmicos

pelo Cd, deve-se considerar a contribuição da fissão dos isóto

pos 235 e 238 pelos neutrons térmicos e rápidos, respectivamen

te, na densidade de traços revelados no detector, de acordo

com a relação:

p2 = k (•t(2).olef+*r.o2ef) (5.3)

Na equação 5.2. os índices 1 e 2 para p e <t>t referem-se âs

densidades de traços (t/mm2) e fluxos integrados de neutrons

térmicos (n/cm3) sem e com blindagem, respectivamente; nas equa

ções 5.2 e 5.3 os índices 1 e 2 para para o - correspondem,

respectivamente, aos isõtopos de ü 235 e 238; * é o fluxo de

neutrons rápidos; a constante de proporcionalidade k é igual

a:

(R(g/mma). C(g/g). Na(át/mol).e)/mA(g/mol)

onde R = alcance efetivo dos fragmentos de fissão registrados

no Makrofol, C= concentração de U natural no Al, .13 = número
A

de Avogadro, m_= massa de um mol de U e e= eficiência do de-

tector .

Das equações 5.2 e 5.3, considerando-se • =10% *

obtém-se:
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+ 0,0119 (5.4)
pl

Usando-se os valores determinados de p- e p.., dados no

inicio deste item, a relação entre os fluxos de neutrons térmi_

cos sem e com a blindagem de Cd obtida foi:

*t(1)/*t(2)144
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5.5 - Atenuação de Traços Latentes e Eficiência de Revela-

ção

Placas de vidro L, devidamente limpas, foram expos-

tas durante 6 minutos a fragmentos de fissão de uma fonte de

252

Cf de 5 mm de diâmetro, antes e depois da irradiação com

neutrons de reator, para. procederem-se os estudos de atenuação

dos traços latentes e eficiência de revelação, respectivamente.

Ooncomitantemente um detector não irradiado (branco) foi subme

tido a fragmentos de fissão nas mesmas condições.

Após irradiação era reator, os detectores limpos foram re-

velados nas condições de concentração e temperatura já defini-

do em 3.3.4 pelo tempo de 9 minutos, exceto para o fluxo inte-

grado de 1,19.10 n/cma para o qual o tempo de ataque foi de

£,75 minutos.

Uma vez que o vidro estudado apresenta teor de U suficien

temente alto para a técnica de traços de fissão (centenas de

ppb de U natural), com a eficácia de blindagem conseguida, há
235

um background de traços decorrente da fissão do U com neu-

trons térmicos a ser considerado. O total de traços de fissão

do ü 235 e 238 foi contado para uma área total (S(T)) na qual

estava contida a área do circulo correspondente aos traços de
252

fissão do Cf; a densidade do background (p~) foi medida e
o número desses traços na área total calculado. Assim, o núme-

252

ro de traços de Cf foi calculado pela diferença entre o nú-

mero de traços totais (N(T)) e o número de traços provenientes

do U do vidro (N(U)). Estes resultados são dados nas tabelas
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5.2 e 5.3, a seguir.

Tabela 5.2 - Dados sobre Atenuação de Traços Latentes

N(T),traços

S(T),mma

P2,t/mm
2

!.;u),traços

,traços

4,0E14 1,19E15 4,4E15

2313 2253 2869

43,56 36,00 46,80

1,3±0,2 2,8±0,8 13+2

57

2256

101

2152

608

2261

1,19E16

3922

46,80

36±2

1685

22 37

Branco

2227

2227

= 2227'±47; v = 2,1%

Tabela 5.3 - Dados sobre Eficiência de Revelação

* t (1) ,n /cm 2 4,0E14 1,19E15 4,4E15

N(T),traços 2062 2048 2593

S(T),mm2 36,00 32,40 51,48

P2,t/rom2 1,3±0,2 2,8±0,« 12±2

N(U),traços 47 91 669

N(EF),traços 2015 1915 1924

1 ,1 9E1 6

3511

43,20

36±2

1555

1956

Branco

1911

-

-

-

1917

N(EF)= 1953 + 42; v =2,2%

Nestas tabelas: •t/1% é o fluxo integrado de neutrons tér

micos sem blingadem de Cd, N(T) é o número total de traços cor

respondentes â área total medida S(T), p2 é a densidade de tra
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Cos de fissão do ü 235 e 238 sob blindagem de Cd com neutrons

de reator, N(U) é o número de traços correspondentes à, apenas,

fissão do U (N(U)=p2.S(T)] e N(EF) ou N(AT) ê o número de tra-

ços revelados de Cf e igual a N(T) - N(U). .

A variação da densidade de traços de U (p_) com o fluxo

integrado de neutrons térmicos sem blindagem í*t*-|\) é descri-

ta por:

P2 = k. * t ( 1 )+b (5.5)

Tendo sido obtidos:

k = 2,7E -15 t.cmVn, b = 0,22t e r2 = 0,998.

A partir destes coeficientes foram calculadas as densida-

des de 97 e 321 t/mm2 para os fluxos integrados de neutrons de

reator de 3,6E16 e 1,19E17 n/cma, respectivamente.

tf
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5.6 - Espectros de Absorção

Os detectores irradiados com neutrons de reator apre

sentam coloração marrom, cuja intensidade aumenta com o fluxo

integrado de neutrons. Os espectros de absorção no visível de

tais detectores irradiados são apresentados na figura 5.2.

O.3OOO

0.1500 -

0.0000
940.00 400.00 500.00 60000

X, nm

Figura 5.2 - Espectros de absorção do vidro Inlab irradiado com

neutrons de reator.
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Espectro de bandas largas com um máximo de maior intensi-

dade em 389 nm (A^) e um outro, discreto, a 555 nm (A2>, seme-

lhantes aos obtidos para os vidros submetidos ã radiação gama

são aqui observados.

De modo a compensar a variação de espessura existente nas

placas, as absorvâncias medidas foram corrigidas para um valor

definido de espessura (1,000 mm). Os valores medidos e corrigi^

dos das absorvâncias nos A máximos e as espessuras das placas

correspondentes são dadas na tabela 5.4 a seguir.

• abela 5.4 - Absorvância em Função de i ...

•<n/cma) (1) A* (1) (2) A* (2) e(mm)

4,0 E 14

1,19 E 15

4,4 E 15

1,19 E 16

3,6 E 16

1,19 E 17

0,0388 0,0397

0,1268 0,1281

0,1415 0,1426

0,1630 0,1587

0,1830 0,1785

0,1711 0,1854

0,2189 0,2144

0,0341

0,0784

0,0855

0,1120

0,1236

0,1168

0,1230

0,0349

0,0792

0,0862

0,1091

0,1206

0,1265

0,1206

0,978

0,990

0,992

1,027

1,025

0,923

1,021

Nesta tabela. A* = A/e, onde A* é a absorvância corrigida

para a espessura comum de 1.000 mm e A é a absorvância medida

correspondente ã espessura "e" da placa de vidro. A notação

(1) e (2) refere-se a A1 » 380 nm e \~= 555 nm, respectivamen
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te.

A variação de A* cora o log * para X_ é mostrada na

figura S .3 .

0.200

0.100

14 16 17
LOG

Figura 5.3 - Curvas A* em função de log<t>:
(a) A - 380 nm e (b) A = 555 nm

Dados da reta (a): k = 0,0336 cma/n, b = 0,3635 e
r2 = 0,982.
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5.7 - Discussão dos Resultados

- Relação v /v

A velocidade geral de dissolução (v ) não varia ,

dentro da incerteza do método de medida usado, até o fluxo

integrado de 3,6E16 n/cm3, como mostram os resultados apresen-

tados na tabela 5.1. Entretanto, esta velocidade foi maior pa

ra • = 1,19E17, porém como a relação v /v. para este fluxo não
g t

se alterou isto significa que a velocidade ao longo do traço,

v., aumentou em extensão semelhante à v .

Conforme os dados apresentados na tabela 5.1, não foi

cbcervada qualquer variação da relação v /v para fluxos inte-

grados de até 1,19E17 n/cm3, maior valor de 4> experimentado.

Tais resultados significam que, até este *, não ocorrem mudan-

ças» nas características do detector pelo efeito dos neutrons

rápidos, isto é, não são alterados os ângulos crítico e de co

ne e a eficiência de revelação.
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- Eficiência da blindagem de cádmio

A redução do fluxo de neutrons térmicos decorrente da

absorção desses neutrons pelo Cd obedece à equação 1,25, aqui

transcrita:

*t (2)=*t (1) *exp(~NA*1*OÍ (5.6)

onde 1 = espessura da folha de Cd, em cm, N = número de áto-

mos de Cd/unidade de volume (cm2) e o = secção de choque para

absorção de neutrons térmicos (2,45E -21 cm3). O Cd metálico

tem densidade d=8,642 g/cm1 e seu mol = 112,40g.

Tendo-se usado folha de Cd de 1 =0,5 mm, da equação 5.6

era esperado uma redução de fluxo *t (1)^*t (2í=291' correspon-

dendo, pela equação 5.4, a uma relação de densidades P-I/P2 265.

Entretanto, como apresentado em 5.3, os valores destas relações

encontrados foram 44 e 29, respectivamente, ou seja, a redu-

ção de fluxo prevista não foi verificada.

Este resultado, possivelmente, decorre de duas razões: (1)

as mínimas frestas existentes na blindagem permitem a permea —

t o de um certo fluxo de neutrons térmicos para o seu interior *

e (2) a redução esperada é pertinente a um cádmio idealmente

pico, o que, provavelmente, não é verdade neste caso.

- Atenuação de traços latentes e eficiência de revelação

Os resultados apresentados na tabelas 5.2 e 5.3 demons-

tram não haver atenuação de traços latentes nem diminuição de

eficiência para detectores irradiados até 1,19E16 n/cm2.
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Para os fluxos integrados de 3,6 E16 e 1,19E17 n/cm3 não

foi possível estudar tais aspectos. Como calculado em 5.5, as

densidades de traços de U (background) para esses fluxos são

37 e 321 t/mm2, respectivamente. Portanto, para a área circu-

lar de cerca de 20 mm3 onde se encontram os tragos de fissão

252de Cf, os números desses traços serão 1940 e 6420 para os

referidos fluxos integrados. Sendo cerca de 2000 o número de

262
traços de fragmentos de fissão do Cf foi inviável medirem-

ua N(W) e N(EF) para esses dois fluxos mais altos.

- Espectros de absorção

Os espectros de absorção na região visível apresentados

pelos vidros irradiados em reator são semelhantes àqueles obti

ú-.-á para tais detectores irradiados com fótons gama de Co.

estes, são espectros de bandas largas resultantes de

superposição de várias bandas de difícil caracterização dada

a complexidade do material em questão.

Na figura 5.3 onde as absorvãncias corrigidas para uma

mesma espessura (A*) são plotadas contra o log $ observa-se

que, pare o máximo menos proeminente (curva b, A2 = 555 nm),

ocorre atenuação dos centros de cor para * > 1,19E16 n/cm3, o

que não se verificou para o máximo da banda mais intensa

(A. s 380 nm, curva a) até o maior fluxo integrado experimenta

do de 1,19E17 n/cm3.
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6 - VIDRO INLAB COMO MONITOR DE FLUXO DE NEUTRONS DE REATOR

6.1 - Introdução

Uma das aplicações mais importantes dos detectores só

lidos de traços fissão é a monitoração do fluxo de neutrons de

reator..Para tal, duas situações gerais são possíveis: um de —

toctor, tanto quanto possível isento de urânio, em contato com

um padrão deste nuclídeo, e a segunda situação envolve um de-

tector que contém urânio como impureza uniformemente distri —

~uído em todo o seu volume. Os vidros de lâminas de microscó-

pio são exatamente este segundo tipo, o qual é freqüentemente

'•«ferido como detector interno. Nestes vidros, urânio natural

em níveis de décimos de ppm, inerente à matéria prima usada em

»v4d fabricação, conferem a este material a possibilidade de

u LÜzaçâo como monitor de fluxo de neutrons térmicos em reator

lear.

A medida da fluência de neutrons térmicos de reator, como

já referido no capítulo 1, baseia-se na fissão do u por tais

neutrons, cuja secção de choque efetiva do U natural para tal

reação (n,f) é de 4,2 E -24 cm2 (secção de choque do 235U x

abundância isotópica).

A densidade de traços (p) , isto é, o número de traços revê

lados por unidade de área (t/mm3) , está relacionada com a con-

centração de U na amostra, o fluxo integrado de neutrons térmî

cos e demais parâmetros de acordo com a expressão:
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N.
p = C. R. -jjp— .0. *. e (6.1)

Nesta expressão: C(g/g) = concentração de U natural na

amostra; R (g/mma) = a espessura efetiva do material, e que é

igual a l(mm) x d (g/mmJ), onde 1 é o alcance dos fragmentos de

fissão e d, a densidade do material; N. = 6,02E23 (átomos/mo 1);

m = 238 (g/mol); o = 4,2E-24 cma; *(n/cm2) = fluxo integrado

do neutrons térmicos; e = eficiência de revelação do detector.

2 2
V caso do detector interno e = cos a = 1 - t 0; utilizando

-~e essa expressão, a partir dos valores médios de

u =(31,1-2,0)° ou G= (27 ,4±1,4)° obtidos em 3.5, calculou-se ac

eficiência do vidro Inlab como detector interno e - 0,73^0,03.

A partir da expressão 6.1 vê-se que a calibração de uma

lâmina de microscópio de referência envolve as determinações

u-j; concentração do urânio (C), espessura efetiva do detector

i~) e fluxo integrado de neutrons térmicos (4>).

Neste trabalho, R foi claculado a partir de medidas de C

e 4>. Para uma dada placa, a concentração de urânio foi deternú

nada por fluorimetria e o fluxo integrado de neutrons pela me-

dida da densidade de traços revelados em Makrofol irradiado em

contato com folha de alumínio calibrada (Cunha, 1984).

Uma vez conhecido R, a calibração de outras placas é e x -

tremamente simples. Esta consiste em irradiarem-se juntos o de

tector de referência e os detectores que se deseja calibrar.
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6.2 - Trabalho Experimental Desenvolvido

Pequenas placas de aproximadamente 2,5x1f2x0#1(cm
1)

limpas como descrito em 3.3.5 foram protegidas com pedaços equi.

valentes de Makrofol igualmente limpos e então, envoltos em

folha de Al. Um monitor de fluxo consistindo de folha de Al ca

librada em contato com Makrofol e dai, embrulhada em folha de

«I, junto com um conjunto de quatro placas foram acondiciona —

UUJ em pequenas cápsulas de poliestireno de vedação segura e

«ij.mensões aproximadas de 3,5 cm de comprimento e 1,7 cm de dia

Tais cápsulas contendo os detectores foram irradiados nas

guias de irradiação do reator IEA-R1 (IPEN-S.P.) até o fluxo

integrado de aproximadamente 1E16 n/cm2.

Após irradiação, os detectores de vidro foram atacados em

HF a 30°C e por 12 minutos de revelação, enquanto que, os tra-

ço i no Makrofol foram revelados em NaOH 6 M, >' 'c por 30 minu-

tos.

As densidades de traços foram então medidas, contando-se

Oi traços revelados em áreas conhecidas, como auxilio de um nú

croscópio óptico Leitz - Orthoplan, sob aumento de 500 vezes.

Para uma dada placa determinou-se o teor de U por fluori.

metria para uma duplicata de amostras abertas em HF/HC1O4, sen

do o meio final de dissolução e diluição HNO3 1M.

B
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6.3 - Determinação da Espessura Efetiva do Vidro Inlab como

Detector Interno

6.3.1 - Medida do Teor de Urânio por Fluoriraetria

Duas amostras moidas de uma placa de vidro

Inlab, foram submetidas a um ataque inicial com 4 ml de

HF 40% (Merck) e 2 ml de HCK>4 concentrado e então, evaporado

até fumos de HC1O. em cadinho de Pt e placa de aquecimento;

duas retomadas idênticas foram procedidas, e na última, levou-

se ã evaporação à secura. O resíduo então, foi dissolvido e di

luido â 25 ml em balão volumétrico com HNO., 1M. Urânio foi de-

terminado nestas soluções por Luiz Tadeu Duarte do Laboratório

de Análise Mineral (IRD-CNEN) sob a chefia do Dr. João Alfredo

Medeiros.

Foram tomadas alíquotas de 10,0 ml, adicionadas 2 ml de

Al(NO3)3 1 M e então, feita a extração do urânio como UO~
2 com

1,0 ml de solução 0,1 M de TOPO (oxido de tri-n-octilfosfina)

em ciclo hexano. Nestas condições, o coeficiente de distribui-

ção (D) do urânio é muito elevado, cerca de 2000 (Cunha, 1985),

o que permite uni rendimento de extração de 100% para uma rela-

ção volume de fase aquosa/volume de fase orgânica igual a 20.

Volumes de 200 ul de fase orgânica foram pipetaios em pas

ti lhas de cerca de 0,4 g de NaF contendo 2% de LiF em pequenos

cadinhos de Pt de 15 mm de 0 e 0,5 mm de espessura. Dai, s e -

qüencialmente, foram feitos: secagem em estufa a 120°C, calci-

na ção a 600°C e fusão a 1000°C em mufla, resfriamento conclui-
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do em dessecador. O mesmo procedimento foi usado para padrões

preparados em HNO~, a partir de oxido de urânio (IKOg) , reagen

te Merck, pureza nuclear.

Para as medidas de fluorescencia do urânio excitado em

A I 560 nm foi usado um fluorímetro Jarrel - Ash, modelo D 27000,

equipado com duas lâmpadas fluorescentes com máximos de inten-

sidade de 355 nm. Um conjunto de três filtros permite a sele —

,ão do X correspondente â radiação fluorescente do urânio exci

"ado.

Pela relação seguinte a concentração de urânio natural nas

mostras analisadas foi calculada:

V V I
C = m . — - — . 1_ .—â_ . _J— (6.2)

P V4 V2 *p »a

onde os índices a e £ referem-se, respectivamente, a amostra e

padrão e:

C s concentração de U (ppm)

n s massa de U padrão na pastilha (0,2 \ig) ou massa de vidro i.

nicial (g)

I = intensidade de fluorescencia

V. = volume total de solução (25,0ml)

V2 = alíquota para extração (10,0 ml)

V, = volume de fase orgânica (1,0 ml)

V. = volume na pastilha (0,2 ml)

Os dados de análise em duplicada realizada são mostrados .

na tabela 6.1 .
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Tabela 6.1 - Teor de U na Placa de Referência

Amostra I I m(g) C(ppm)
a p

Ia

1b

2

2

,92

,62

10

10

,2

,2

1

1

,5976

,5672

o.
o.
45

39

O valor médio do teor de U na lâmina analisada é pois,

0,42-0,03 ppm.

6.3.2 - Cálculo da Espessura Efetiva

O fluxo integrado de neutrons térmicos foi

calculado a partir da densidade de traços revelados no Makrofol,

235provenientes da fissão do U do Al padronizado e cuja cons —

tante de proporcionalidade entre <t> e p é (1,30-0,08)E13nun2/cm3,

como referido em 5.2.

Um total de 2037 traços revelados foram contados era um to

tal de 50 campos de 0,0576 mm3. A densidade de traços medida

foi 108^27 t/mm2 correspondentes 4> = (9,0Í0,6)E15 n/cma.

Para uma duplicata de detectores da placa de vidro 1 con-

taram-se 2209 e 213? traços revelados para uma área total de

2,304 mm2. As densidades assim obtidas foram 959-40 e

929-46 t/mm2, correspondentes as amostras 1a e 1b, respectiva-

mente.

A partir dos valores de concentração de U, (tabela 6.1)

densidades de traços e fluxo integrado de neutrons térmicos ,
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calcularam-se os valores de R da eq. 6.1 de 3,1E-5 e 3,4E5 g/itm2,

cujo valor médio para a espessura efetiva, expressa em pg/mm*,

foi: R = 32 -2 yg/mm*.

Sendo R = 1. d, onde 1 (mm) é a espessura efetiva dos

fragmentos de fissão no detector interno e d (g/mma) , a densi-

dade do vidro (2,47E-3 g/mm3) o valor de 1 assim calculado é:

1 = 13,0-0,8 pm.
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6.4 - Determinação do Teor de Urânio em Lâminas de Vidro

Inlab por Traços de Fissão

De três caixas de lâminas para microscopia Inlab dis

poniveis, identificadas por caixas I, II e III, foram aleatori

amente escolhidas algumas placas para determinar o teor de U.

De cada placa, retiram-se de seus extremos, pedaços de

2,5cm x 1,2 cm aproximadamente, designados por a e b, enquanto

is lâminas foram identificadas de 1 a 6.

Após as etapas de limpeza, irradiação em reator e revela-

rão química, com o auxílio de um microscópio óptico e aumento

1e 500 x, contaram-se os traços revelados em um certo número

le campos de 0,0576 mm3 de modo que o número total de traços

r~~>ntados fosse sempre maior que 1000, para o qual, a probabili

•. !e de fissão, dada por -/N corresponde a uma incerteza de

: 1.

.- Como as pequenas placas foram acondicionadas, em conjunto

d«= quatro, em pequenas cápsulas de poliestireno (6.2), cada uma

destas teve a fluência de neutrons térmicos determinada como

referido em 6.3.2.

Os dados correspondentes às densidades de traços determi.

nadas, o fluxo integrado de neutrons correspondente e a concen

tração de U nos vidros são dados na tabela 6.2. A concentração,

C (ppm) foi calculada da eq. 6.1 onde:

p (t/mm2)
C (ppm) = . k

* (n/cm2)
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k = (4.0±0,3) E 12

Tabela 6.2 - Concentração de U (ppm) em Vidros Inlab

Placa

. I.

I .

I .

I .

I .

I .

I I .

I I .

III.

III.

III.

III.

1 .

1.

2 .

2 .

3 .

3 .

4 .

4 .

5 .

5 .

6 .

6 .

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

N(t)

2209

2137

2189

2162

4128

4038

2152

2083

1606

1666

1649

1647

Strom3)

2,304

2,304

2,304

2,304

3,456

3,456

5,760

5,760

5,760

5,760

5,760

5,760

p(t/nun2)

959±40

929±46

95H39

936+50

1194131

1168142

373121

361 + 19

280H7

288H9

286H7

286117

*x1016(n/ana)

0

0

0

0

1

4
1

1

1

0

0

0

0

,92+0,07

,92+0,07

,92«0,07

,92±0,07

,09±0,09

,0910,09

,09+0,09

,09±0,09

,9010,07

,90+0,07

,90+0,07

,9010,07

C(ppm)

0,42 ±0,04

0,41 ±0,04

0,42 ±0,04

0,41 ±0,04

0,44 ±0,04

0,43 ±0,04

0,138±0,014

0,134±0,007

0,125±0,013

0,129+0,016

0,128+0,013

0,128+0,013

Os valores médios para a concentração de U nos dois grupos diis

t in tos de amostras são: 0,42-0,02 e 0,130-0,005 ppm, o primei-

ro para as amostras 1.1.a até I .3b e o segundo para as amostras

I I . 4 . a â I I I . 6 . b .
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6.5 - Espessura Efetiva do Vidro Inlab para Fragmentos de

Fissão Registradoem Policarbonato Makrofol

Una vez que os detectores de vidro foram protegidos

com detectores de Makrofol, fragmentos de fissão ejetados da

superfície do vidro são registrados nesses detectores. Para aJL

guns detectores de Makrofol, os traços latentes foram revela-

dos como referido em 6.2 e a densidade de traços medida.

Aplicando-se a equação 6.1 a ambos os detectores (vidro e

"íkrofoJ), vários termos são cancelados, obtendo-se a simples

\ação:

R^ = k . (p /p ) (6.2)
11 1 M V

R = 32^2 wg/mm2 ; e., = 0,73±0,03 ; eM = 0,97
i V M

Os dados e resultados obtidos são apresentados na tabela

6.3-
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Tabela 6.3 - Espessura Efetiva do Vidio em Contato com Makrofol

Placa

1a

1b

2a

3a

: 4 a

5a

6a

Pv (t/mma )

959+40

929+46

951+39

1194+31

37 3+21

28OH7

286H7

PM(t/mma)

73312"»

668121

686130

89U30

333H3

248121

253H8

R (yg/mma)
M

19+2

17 + 2

18+2

18+2

21+2

21 + 3

2113

O valor médio para a espessura efetiva do vidro Inlab em

ntato com Makrofol é então,

R = 19-1,5 yg/mma

M

Como calculado em 6.3.2 para o vidro, de R e da densida-

de do vidro (2,47.10 ug/nun1), obteve-se, para a espessura dos

i fragmentos de fissão no Makrofol, expressa em ym:

1M = 7,7^0,6 ym
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6.6 - Discussão

- Determinação de Teor de U por Fluorimetria

Os resultados obtidos para a duplicata de amostra

nalisada de 0,45 e 0,39 ppm, correspondentes ao valor médio de

0,42-0,03 ppm, isto é, a um desvio relativo de çêrca de 7% é

perfeitamento aceitável desde que se atente para o número de e-

tapas necessárias para obtenção desses resultados. Têm-se e n —

volvidas incertezas em medida de massa de amostra, diluição i-

nicial, tomada de alíquotas para extração e fluorimetria haven

do-se também a considerar as incertezas nas operações referen-

tes ao padrão. Por experiência sabe-se que, nas condições de

trabalho com NaF(liF) fundido em forno mufla, a melhor preci-

são que se consegue é de -2,5% (Medeiros, 1985).

- Espessura Efetiva

O valor determinado da espessura efetiva foi

R = 32- 2 pm. De um modo geral, a literatura considera R como

profundidade ou comprimento médio dos traços, contudo compri-

mento e profundiade do traço somente são iguais para traços

perpendiculares. No caso de um detector de traços têm-se tra-

ços com diversas inclinações e ai, a profundidade é sempre me-

nor que o comprimento do traço.

O coeficiente de variação obtido de 6% é muito bom consi-

derando-se a ordem de grandeza deste parâmetro.
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Um outro parâmetro, a espessura efetiva do vidro em conta

to com um detector externo, no caso o Makrofol, foi determina-

do (tabela 6.3), tendo-se obtido os valores médios:

RJJ = 19-lJ5ym/mm2 e 1M = 7,7Í0,6um.

Para o detector interno, observam-se traços resultantes

de fissões registradas em geometria 4 TI, de modo que os dois

fragmentos em sentidos opostos, a 180°, formam um traço laten-

te maior.

Para o detector externo, detector em contato com uma fon-

te de fragmentos de fissão, tem-se envolvida uma geometria 2%.

Dai, o valor maior para a espessura efetiva do vidro como de —

tector interno em comparação àquele valor para tal material,cano

fonte, em contato com um detector externo.

A espessura efetiva para o detector externo corresponde à

espessura limite da camada de onde os fragmentos de fissão

saem do material ainda com energia suficiente para serem regis

trados no detector externo e portanto, esta espessura está li-

gada ao dE/dx critico para o detector em questão e eficiência

do mesmo.

Em geral, na literatura, não é feita distinção entre Roul

para as duas situações, o que tem levado a erros de interpreta

ção de resultados tais como, o uso de comprimento de traços re

velados em detectores plásticos como espessura efetiva em mine

rais em contato com tais detectores para determinação de urã —

nio.
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- Determinação do Teor de U em Lâminas Inlab por Tra

ços de Fissão

Como era previsível há variação no conteúdo de U

nas lâminas de microscopia, fato este decorrente de tratar-se

de impureza da matéria prima.

Os resultados (tabela 6.2) indicam que para uma mesma caî

xa de lâminas, naturalmente resultantes de um mesmo lote de fa

bricação, dentro dos limites experimentais, as placas sâo idên

ticas quanto à concentração de urânio, o que é visto pelos re-

sultados das placas 1, 2 e 3 pertencentes ã mesma caixa I; coin

^ id en temente o resultado de C de U da placa 4 (caixa II) per-

tence ao conjunto daqueles da caixa I. Contudo, para as lâmi —

nas 5 e 6 (caixa III) têm-se resultados idênticas entre si, po

"m, inteiramente distintos das anteriores.

Por questões acidentais apenas uma amostra da caixa II foi

c ilisada, uma vez que a cápsula contendo as amostras 7 e 8

d- ita caixa, assim como detectores de Makrofol contendo solu-

ções das amostras 1a, 1b e 7 foi extraviada de algum modo.

- Resumo

Apesar de considerar-se ao final desta etapa que a

amostragem realizada foi pequena, crê-se que são de valiosa im

portância os resultados aqui obtidos.

Da equação 6.1 obtém-se a relação entre o fluxo integrado

de neutrons térmicos e a densidade de traços medida que permi-
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te o uso do vidro Inlab em dosimetria de neutros térmicos.

* (n/cm2) = p (t/mm2) . - (6.4)

onde K = m (g/mol)/|R(g/mm2) .N (at/mol) .o (cm2) . e |. Seu valor

é (4,0+0,3) E 12 iig.mmVg.cm2.

Assim, para o primeiro grupo de amostras (tabela 6.2) eu

ja concentração de urânio média obtida foi 0,42 ppir. a cons-

tante de calibração dada por k/C., é k. (9,5±0,B) E 12 enquan-

to que, para o grupo cuja <:„ = 0,130 ppm, k2 = (3,1+0,26) E13.

Duas possibilidades existem para a calibração de uma lâ-

mina de microscópio Inlab, para o que, de acordo com a equa-

ção 6.4 o teor de U deve ser conhecido. Tal determinação pode

ser feita por um método independente como a fluorimetria ou

então por traços de fissão irradiando-se a placa cujo teor se

quer determinar junto com um detector semelhante calibrado.

As lâminas de microscópio Inlab, disponíveis no comércio

nacional, são úteis como monitor de fluxo de neutrons térmi-

micos em reator. Dos estudos realizados, encontrou-se uma dis

tribuição uniforme de urânio neste material e até o fluxo in-

tegrado de cerca de 1E17 n/cm2 nenhuma alteração de eficiên-

cia foi verificada e até * = 1E16 n/cm2 não se observou qual-

í quer atenuação dos traços latentes.

' A fácil disponibilidade deste material, o baixo custo e

a simplicidade da técnica de traços de fissão fazem do vidro

Inlab monitor de fluência de neutrons térmicos de significan-

te importância.
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7 - CONCLUSÕES

7.1 - Vidros de Lâminas de Microscópio como Detectores

de Traços de Fissão

Das três marcas de lâminas para microscopia

freqüentemente disponíveis no comércio nacionrl: Inlab, Invic

•* e Perfecta, foi selecionado o vidro Inlab para o desenvol_

intento deste trabalho. Uma vez que os três vidros citados

apresentaram-se idênticos quanto ao registro de traços de fis

252sao provenientes de uma fonte plana de Cf, a escolha do vî

dro Inlab baseou-se na qualidade de sua superfície após ata

que químico em soluções de HF.

Os resultados da análise química dos três
t

cipós de lâminas, apresentados na tabela 3.4, demonstraram te

rem os vidros Invicta e Perfecta composições bem semelhantes,

enquanto que o vidro Inlab apresenta teores um pouco mais al_

tos de SiOjr Na20 e M O e mais baixos de CaO, Al 2
n
3, K20 e

Fe2O3.

Para soluções de HF de concentrações entre

1 e 10M, Temperatura de 309C e agitação em ultrasom, a velo ei

dade geral de dissolução (v )varia exponencialmente com a

HF de acordo com a equação:

V 5 ^ + al' IHFI + a2* |HF'2 + a3l H F! 3

Como mostrado pelo dados da tabela 3.5, novamente os vidros

Invicta e Perfecta comportam-se identicamente. De um modo ge-
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ral, para o vidro Inlab, v é ligeiramente menor que par? os

outros dois vidros, o que foi atribuído ao maior teor de MgO

daquele tipo que, na matriz vítrea, tem a função de diminuir

a velocidade de devitrificação e, junto ao CaO, de torná-la

mais resistente quimicamente.

Os coeficientes das curvas v « f(JHF|) para

us três vidros disponíveis foram calculados e apresentados na

:abela 3.6.

Desde que não foram observadas variações

significativas em composição química, velocidade geral de dis

solução e eficiência relativa de revelação, o critério de es

colha do vidro Inlab foi a superior qualidade de sua superfí-

cie após ataque químico. A partir de então, os experimentos

foram realizados apenas para o vidro selecionado.

Para as concentrações de, aproximadamente,

1 - 2,5 - 5 e 10M, temperatura de 30°C e agitação em ultrasom,

foi estudada a variação da velocidade de dissolução ao longo

do traço (v. ). Pela equação 3.5, v. foi determinada a par

tir de medidas de v e diâmetros médios de traços normais â

superfície do detector. Esta velocidade varia com a |HP| de

modo análogo ã v , como ilustrado na figura 3.2.

Para a faixa de concentração de HF estudada

não houve variação da relação v /v. nas condições de tempera

tura, tempo de ataque e agitação em ultrasom utilizadas. O va

lor médio obtido foi 0,51 ± 0,01. As grandezas relacionadas,

como ângulo de cone (•), ângulo crítico (ac ) e eficiência do

detector foram então calculada» das relações adequadas, tendo-
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se obtidos os seguintes valores médios: 9 = 27,0 1 0,5° ,

a • 30,7 * 0,7° e c « 0,49 - 0,01.
c

Desde que a razio v /v não varia, dentro

das incertezas experimentais, para soluções de HF de concen

trações entre 1 e 10M, optou-se pela concentração 2,5M para o

ataque químico do vidro In lab, ã temperatura de 30oc, agita-

ção cm ultrasom e tempo ótimo de revelação entre 8 e 10 minu-

tos.

Do estudo sobre intervalo de tempo entre ex

posição do detector a fragmentos de fissão de Cf e revela

ção dos traços latentes concluiu-se que, até 31 dias de tempo

de repouso, não há variação significativa no número de traços

revelados. A partir deste tempo, até 140 dias, o maior inter

valo estudado, ocorre atenuação térmica ã temperatura ambien

te (tabela 3.9 e figura 3.4).

De terminações de: ângulo critico, por medi-

da da variação de densidade de traços com a distância entre o

detector e a fonte; eficiência relativa, usando-se Suprasil e

Makrofol como detectores de referência e ângulo de cone por

parâmetros de revelação como diâmetro e comprimento médios dos

traços e velocidade geral de dissolução permitiram comprovar

o modelo geométrico de formação do cone de revelação usado nes

te trabalho, (tabelas 3.12 e 3.13).

Para as condições de revelação de traços Ia

tentes em detectores de vidro Inlab utilizadas, obtiveram-se

os seguintes valores médios e respectivas estimativas de des



.179.

vio padrão, para os parâmetros deste vidro como detector de

traços de fragmentos de fissão de uma fonte externa plana de

252Cf:

8 = 27,4 + 1,4°; ac = 31,2 ± 2,0°; e = 0,48±0,O3
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7.2 - Efeitos de Radiação Gama nas Propriedades do Detec-

tor de Vidro Inlab

Até a dose Gama de 1000 MRad não foi verify

cada qualquer alteração na velocidade geral de dissolução nem

na eficiência de revelação, o que permitiu concluir-se que, a

té esta dose, não há variação da cinética de revelação devido

ã irradiação com fôtons Gama de Co, para o detector estuda

do.

Atenuação de traços latentes ocorre para do

ses acima de 100 MRad com tendência ã saturação entre 300 e

1000 MRad (figura 4.1.a).

Pelos resultados dados nas tabelas 4.1 e

4.2, os maiores valores de v e N(EF) e o menor valor de N(AT)

foram verificados para 100 MRad, o que pode indicar a predomi

nância do aumento dos defeitos sobre a atenuação térmica de£

ses até esta dose, e então, a partir desta, prevalece a ate

nuação térmica.

A irradiação do vidro Inlab com fótons gama

é responsável pelo desenvolvimento de centros de côr que apa

recém no espectro visível como bandas muito largas indicando

superposição de bandas. Para a banda cujo máximo ocorre a

55Snm verifica-se saturação dos centros de côr a partir de

100 MRad, enquanto que, para a banda cujo máximo ocorre a

380nm, duas possibilidades são propostas: saturação pelo efei

to da temperatura acima de 100 MRad e então, o aumento abrup-
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to de absorvancia (A*) para 1000 MRad está relacionado com um

outro mecanismo de criação de defeitos» também afetado pela

temperatura, demonstrado pelos valores de A* para irradiações

em posições aérea c submessa ou, COITO não se têm dados sobre

as variações de temperatura durante as exposições dos detecto

res, os dados log A x log D indicariam apenas uma tendência

para o desenvolvimento de centros de côr com a dose gama rece

bida.
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7.3 - Efeitos de Irradiação cora Neutrons de Reator

nas Propriedades do Detector de Vidro Inlab

Nas condições de ataque químico usadas, a

velocidade geral de dissolução não sofreu alteração até

•= 3,6 E 16 n/cm2, tendo esta aumentado para • = 1,19 E

17 n/cm2, maior fluxo integrado experimentado. Contudo, a re

lação v /v não foi alterada, o que significa que, para flu-

xos integrados de até 1,19 E 17 n/cm2, não hã variação das

características do vidro Inlab como detector de traços da

fissão, pelo efeito dos neutrons rápidos.

Como demonstram os dados das tabelas 5.2

e 5.3 não houve atenuação de traços latentes nem variação da

eficiência relativa de revelação para detectores irradiados

até 1.19 E 16 n/cm2. Não foi possível estudar tais efeitos

para os dois fluxos integrados mais altos dado o alto

background de traços resultantes da fissão do urânio contido

no material.

Espectros na região do visível, semelhan-

tes aos obtidos para detectores Inlab irradiados com fõtons

gama, foram aqui registrados. Atenuação dos centros de cor

para banda com máximo de absorção a 555 nm foi verificada pa

ra • - 1/19 E 16 n/cm2, o que não ocorrer para o máximo da

banda mais intensa (380nm) até o maior valor de • experimen-

tado (1,19 E 17 n/cm2), como mostrado na figura 5.3.
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7.4 - Vidro Inlab como Monitor de FAuxo de

Neutrons Térmicos

A espessura afetiva do vidro Inlab como de

tector interno foi determinada a partir do conhecimento de

concentração de U medida por fluorimetria e do fluxo integra

do de neutrons, tendo-se obtido o valor de 32 + 2 yg/iran2 ou

13,0 ± 0,8 ym.

Como fonte de fragmentos de fissão em con-

tato com Makrofol como detector externo, a espessura efetiva

do vidro Inlab obtida foi 19 ± 1,5 yg/mm2 ou 7,7 ± 0,6 ym.

0 teor de U nas lâminas de microscópio é

variável desde que se trata de impureza da matéria prima uti

,.-. lizada. Concluiu-3e que, para uma mesma caixa de lâminas,não

há variação no conteúdo de U, dentro dos limites experimen-

tais, o que foi demonstrado pelos resultados apresentado na

tabela 6.2.

Dois grupos distintos de lâmina Inlab fo-

ram encontrados no estudo do teor de ü por traços de fissão,

para os quais obtiveram-se concentrações médias de U de

0,42 i 0,02 e 0,130 ± 0,005 ppm. As respectivas constantes

de calibração foram (9,5±0,8)E 12 e (3,l±0,26)E 13 jnm2/cm2.

Os estudos de efeito de neutrons de reator

i revelaram não haver variação de eficiência até 4>*1E17 n/cm2.

Até • ~ 1E16 n/cm2 não se verificou atenuação de traços la-

tentes; este fluxo integrado limite deveu-se a impedimentos

• f de ordem experimental.
i
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Os estudos desenvolvidos neste trabalho

tornaram possível o uso das Lâminas para Nicroscopia Inlab

como Konitor de Fluência de Neutrons Térmicos. O baixo eus

to e fácil disponibilidade, associados ã simplicidade da

técnica de traços de fissão, são vantagens de importância

significativa.
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