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Diferentes tipos de detectores comerciais normalmente utiliza

dos com radiarão gama ou X foram estudados quanto a sensibilidade e à dependên

cia energética, quando expostos a campos de radiação beta.

INTRODUÇÃO

Muitas industrias de tecidos, metais finos, cigarros, etc.uti

lizam font.es de radiação beta (em geral Kr e Sr • Y) para o controle e

medida de espessuras, üs monitores de radiação destas firmas, durante o procei;

so de calibração anual no IPEN, são testados tanto em relação à radiação gama

como a be i.

O comportamento de instrumentos portáteis especialmente produ

zidos para a detecção da radiação beta foi estudado por Walter e Jacobs .

Ko presente trabalho diferentes tipos de instrumentos foram

ai.al i?.ados quant.) a sensibilidade e a dependência energética (radiação beta),

em comparaça<> com o d^teorov dr referencia, que e a câmara de extrapolação.

PARTE EXPERIMENTAL

Foram estudados detectores do tipo Geiger-Müller .» câmaras

de ionizaçao, tanto civ placa:; paralelas como de eletrodo central, submetidos a

campou partrees de radiação bet.a. Pistes foram fornecidos pelo conjunto padrão

secundário Burnler í* Cf)., K.i-.A., rnn rertificado de calibraçao de Physikalisrh-

Technisrhe Bundesanst.il t, P.P.A., do Laboratório de Calibração do IPEN. Dest»

conjunto faz'-m parte fontes de 90Sr • 9 0 Y , 204Tl e 3 4 7Pm.

Os detectores ccr. janela fina àe entrada foram irradiados de

forma frontal f os que nao tem janel'. fina, de forma perpendicular ao eixo

longitudinal do detector, o centro georr»t.,-ico do volume sensível das sondas foi

sempre tomado como referencia para a distancia entre a fonte e o detector, ex-

ceto no caso dos instrumentos com janela r'ina e espaçamento entre os eletrodos

muito pequeno (ramara superficial r de extrapolação). As duas câmaras Nuclear

Enterprises foram utilizadas acopladas a um eletrometro tair.bw Nuclear

Enterprises, tipo Baldwin Farmer, modelo P502/1, enquanto que* n câmara tie ex-

trapolação, a um pletrômetro Keithley, EUA, modelo 616. As características do

si tema de extrapolação cnronti-nm-.se na ref. (?).

Ar, irradiações foram feitas às distancias de 30, 30 e 20 cm

respectivati^nt* para as fontes rte Sr + Y, ' TI f Pm.

RESULTADOS E CONCLUSÕES

Na Tabela 1 podpm ser observados os valores da sensibilidade
qn 90

dos aparelhon a radiação beta de ' Sr + Y, Os instrumentos com janela fina

de entrada são OR mai.s apropriados no raso, apresentando fatores de correção

para suas lei hira?; entre 0,799 «• 1 ,'•>& rad/u.e. (x io" Gy/u.e.). Kntre os apar£

do tipo Oiger-Mül ler, a variação destes fatores foi muito maior: entre
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70,5 e 278 rad/u.e. (xlO^Gy/u.e.).
A Tabela 2 apresenta a dependência energética de alguns ins

trumentos à radiação beta. As câmaras de ionização constituem os detectores
méis apropriados para a radiação beta. A câmara Panoramic que é um sistema de
tector beta-gama é o mais útil dos instrumentos eletrônicos portáteis para a
detecção da radiação beta. Tanto a câmara de extrapolação como a câmara
Melinex não são sistemas portáteis» restringindo portanto a sua utilização.En
tre os instrumentos nacionais, o fabricado pelo IPSN mostrou a maior sensibi-
lidade para a radiação de Sr + 9nf e a menor dependência energética.
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beta deafer*90*. Apenas

do aparelho.
dois últiaoa

Instrumento

Fabricante

Nuclear

Enterprises

(Inglaterra)

Nuclear

Enterprises

(Inglaterra)

Victoreen

(EUA)

Nuclear

Chicago

(EUA)

Nortron

(Brasil)

IPEN

(Brasil)

Nortron

(Brasil)

Graetz

(RFA)

Modelo

2581/3

Nelinex

2536/3

Superficial

470 A

Panoramic

2661

NMR-1OOO

PI-760

NDG-50R

Garama-lOOm

Tipo

câmara de

ionização

(placas paralelas)

câmara de

ionização

(placas paralelas)

câmara de

ionização

(placas paralelas)

Geiger-MUller

Geiger-Müller

Geiger-Müller

Geiger-MUller

Geiger-Müller

Fator de correção

para ̂ S r ^ Y

U 0 ~ 2 Gy/u.e.)

1,03

7,99 x IO"1

1.21

1,35

1,54

1,35

7.05 x l O 1

2,78 x 10 2 s



TABBLA 2: tica (radiação beta). Resposta relativa noraalisada para *fer • Y.

Instrumento

Fabricante

PW
(UFA)

Nuclear
Enterprises
(Inglaterra)

Victoreen
(EUA)

IPEN
(Brasil)

Nortron
(Brasil)

Modelo

23391
câmara de extrapolação

(placas paralelas)

2581/3
Melinex

470 A
Panoramic

PI-760

NNR-1000

Fonte

147
Pm (518 MBq)

3,9 xio"1

4,9 xlO~

-2
6,2 xlO

l,5xlO~

-2
1 , 3 x 1 0

204
TI (18,5 MBq)

9,0 xlO'1

6,1 xlO"1

6,3 xlO""1

3,4 xlO"1

9,5 XlO"2

Sr+ Ytl.WOBq)

1.0

1.0

1.0

1,0

1.0


