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4.9 - DETECÇÃO PE PHOTONS E ALFAS PELA TgÇNICA DE REGIS-

TRO DE TRAÇOS HO CR-39

M.A. Oliveira, H.A.R. Franco, S.B. Herdade (IPUSP), M.C.F. Khouri

(IPEN) e O.L. Gonçalez (IBAv, CTA)

The plastic CR-39 is utilized as proton

track detector in the study of the reaction A te,p)
59

and Co(e,p), near threshold. Preliminary resulta

are presented for the energy calibration ( mean

track diameter as a function of proton energy) of

CR-39 with mono-energetic protons of a Van de

Graaff accelerator, in the energy range 1-3 KeV .

A background spectrum of a commercialy available

C-39 plastic is also presented.

1. Introdução

Sólidos dielétricos, como a mica e os poli car bonatos (Ma

krofol, Lexan), tea sido utilizados com sucesso na detecção de

fragmentos de fissão em experimentos de eletro c foto-desinte-

gração . Em 1978, pesquisadores de Berkeley' ' descobriram que

o plástico amorfo e transparente CR-39, resultante da polimeri-

zação do monômero liquido Carbonato de Diglicol Mítico ( marca

registrada da PPG Chemicals, Inc., USA), comercialmente dispo-

nível em lâminas finas (- 1 ma) , poderia detectar protons e al-

fas de baixa energia (1-20 HeV), apôs um conveniente ataque qul

mico por una Bolução aquecida de NaOH.

Devido a sua sensibilidade o CR-39 velo a preencher uma

lacuna existente na detecção de partículas carregadas menos lonl

zanteo, ccr.o protons calfas, pela técnica do registro do traço
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deixado no dielftrico.

para incidência nomal dos protons ou alfas sobre a su-

perfície da lfiaiM d* CH-39, observa-se uma correlação entre a

energia da partícula Incidente e o diâmetro do orifício circu-

lar deixado no seu ponto de entrada (visível após o ataque quí-

mico) . Teu sido reportadas na literatura curvas de calibração

correspondentes a diversas condições de ataque químico

Una das primeiras experiências em física nuclear onde se

utilizou o CR-39 com relativo sucesso foi realizada por N.A.

KHAN e col. , onde foram determinadas as secções de choque e

os espectros de prótons e alfas nas reações V(n,p) e vin,a),

induzida* por neutrons de 14 MeV.

2. Características do CR-39

Pretende-se implantar essa técnica de detecção de prótens

e alfas em reações induzidas por elétrons e fõtons de brer.s-
v

strshlung no acelerador linear de elétrons do IFUSP.

Este detector não apresenta uma resolução cri enerçia cem

petitiva com espectrõmetros magnéticos, porém, alcn do seu cus-

to incomparavelmente menor/ apresenta as seguintes característi

cas que o qualificam para o uso em experimentos no acelerador

linear:

a) 0 detector pode ser usado em locais de alto "background" de

fótons e neutrons e não é afetado pela natureza pulsada do

feixe.

b) Nas medidas de distribuições angulares, muitos ângulso podem

ser cobertos simultaneamente, inclusive aqueles próximos de

0 e 180°, o que não ocorre com os espectrômetros rvnjnétlcos.
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c) (tea v*z que todos os ângulos são «adidos D U M única irradia-

ção são eliminados os erros d* normalização da carga.

d) A eficiência intrínseca do detector é próxima de lOCt.

e) O registro da partícula é permanente.

3. Testes Iniciais e callbracões

Foram feitos testes iniciais, com variações nas condi-

ções de ataque químico, no entorno daquelas reportadas na lite-

ratura, em lâminas de CR-39 proveniente de quatro fornecedores:

Sola Brasil (Brasil), American Plastics and Acrylixs (USA), SGL

Hooalite (USA) e Pershore Mouldings (Inglaterra).

Foram de principio descartados os flines da Sola Brasil

e BOBalite; o primeiro por ser severamente atacado pela solução

de NaOB e o segundo por apresentar muitos traços de diâmetro

igual aqueles produzidos por alfas de radônio do ar.

As lâminas de CR-39 da American Acrylics apresentaram re

sultados satisfatórios no registro de alfas do 241Am (5,484 MaV),

para revelação com uma solução 6,25N de NaOH a 70°c, em 16 ou

24 horas. Para a verificação da resposta para prótons de baixa

r:.ergia (1 a 3 MeV) foram feitas irradiações com prótons no Ace

lerador Van de Graaff <íi PUC/Rio. Os resultados foram satisfa-

tórios e sio mostrados na figura 1, sobre uma curva de callbra-

çío (dláoetro x energia), juntamente com pontos obtidos por ou-

tros autores, extraída da referência 6.

6 importante observar que, conforme ilustrado na figura,

o CR-39 tem uma boa reprodutivldade de resposta, para as mesmas

condições de revelação;

Uln inconveniente que tem sido observado nas lâminas for-
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nacldas pela American Acrylics S a existência de um "background",

com traços da variados dlimetroe (pico entre 6 • Biun), provavel-

mente da pequenos defeitos superficiais, que aparecem em filmes

irradiados a não irradiados. Um espectro desse fundo é mostrado

na figura 2.

Por outro lado, em lâminas recentemente recebidas da Per-

shore, irradiadas com partículas alfa, esse "background" não foi

observado.

4. Perspectivas

Como uma primeira aplicação dessa técnica está sendo fei-

to um estudo experimental das reações (e,p) no Co e Al. Este

estudo consiste de medidas de seção de choque, distribuição ançu

lar e espectro dos protons emitidos.

Ma primeira reação pretende-se fa2er medidas próximo ao

limiar, aproveitando a capacidade de registro desse detector, mas

mo com baixas seções de choque. Resultado:; para outras fainas c2c

energia, até 30 MeV do feixe, serão comparados cora dados <2a lite

ratura.

Na segunda, medidas mais detalhadas da distribuição angu-

lar dos foto-prótons, ea especial, em ãngulso não cobertos por

espectrõmetros magnéticos, produzidos por fetons reais e vir-

tuais, são importantes no estudo das interferct.ci.jF de El e E2 o

na avaliação da participação de mecanisn-.es diretos nestas reaçíes.
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Figura 1 - Curva de calibraçlo do CH-39 para protons (revelação
en 6.2SH de NaOH, a 70°C, 16 h o r a s ) .
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Figura 2 - Espectro típico â« "Background" do CR-39 da American

Acrylic», revelado por 24h a 70°C em 6,25N do NaOH :

Número de Traço* em 30mm em função do diâmetro do

traço.


