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Re»u»o

Há mais de vinte anos foi criado no IPEN o Laboratório de Metrologia

Nuclear, cuja principal finalidade í a determinação da atividade de radionuc^í

deos para fornecimento de fontes e soluções radioativas padronizadas em ativi-

dade. Neste trabalho são apresentados os sistemas instalados, as faixas de ati

vidade mensuráveis e alguns dos radionuclídeos já padronizados, dentre os quai^

destacam-se aqueles utilizados em medicina nuclear.

Introdução

0 Laboratório de Metrologia Nuclear (LMN) do Instituto d* Pesquisas

Energéticas e Nucleares (IPEN-CNEN/SP), foi criado em 1964 com a finalidade '

principal de desenvolver método3 de determinação de atividade de radionuclídeos.

Um dos propósitos do Laboratório é o de fornecer fontes <MI soluções radioati-

vas padronizadas em atividade, para atender a solicitações do próprio fPF.N ou

de instituições externas. Dentre os diversos radionuclídeos padronizados pelo

LMN, deuracam-se os radioisóropos produzidos no IPF.N, com UPO em medicina mi

clear, a saber: 1 3 I I , 32P, 5lCr, 3 SS, 2"Na, "2K, 82Br, 1>8Au e '""Tc. 0 LMN

também fornece "kits" de fontes radioativas padrões, com atividade da ordem de

microCuriesf para uso na calibração de detectores de radiação.

!'ara A determinação da atividade dos radionuclídeos, o LMN possui,em

operação, diversos sistemas de medidas, capazes de calibrar fontes radioativas

sólidas ou líquidas, abrangendo uma faixa de atividade desde alguns nanoCuries

até várias dezenas de miliCuries.

Sistema» de Medida de Atividade

Para a determinação da atividade de fontes ou soluções radioativas,o

LMN possui vário* sistemas de medida*, que podem ser classificados em dois gru

pos, segundo o mrtodo básico utilizado:

I. Sistemas de medida absoluta. Eftes sistemas caracterizam-se pela

possibilidnrle de se determinar a atividade sem necessidade do conhecimento das

eficiência* dos detectores, empregan'lo-se a técnica de coincidência 8-y. 0 LMN

possui dois sistemas deste tipo que utilizam detectores proporcionais a gã«
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fluente era geometriaVrr e cintiladores de Nal (Tl) de 3" x 3". * Recentemente

0 LMN instalou um novo sistema de medida absoluta, constituído iie detectores

de Barreira de Superfície acoplados a cintiladores de Nal (TI) de janela fl

na (0,025 ran Al). Este sistema é adequado para a calibrarão de emissores '

a-Y. As incertezas alcançadas nas determinações de atividade são da or

dera de 0.05Z.

A confiabilidade nas padronizações feitas pelos sistemas tie medida

absoluta do LMN tem sido verificada por meio de comparações internacionais '

propostas pelo BIPM (Bureau International des Poids et Mesures) da França.

Nos últimos cinco anos o LMN participou de quatro destas comparações intej^

nacionais. A última, do nuclídeo Cd em 1986, mostrou uma conrordância da

ordem de 0,2Z em relação à media obtida com os resultados dos melhores labo-

ratórios do mundo.

2. Sistemas de medida relativa. Neste caso, as eficiencias dos de

tectores sao determinadas experimentalmente por meio de fontes ou soluções *

radioativas padronizadas nos sistemas absolutos. 0 LMN possui os seguintes

sistemas de medida;-, relativas:

- câmara de ionizarão de poço pressurizada: adequada para nuclídeos emissores

gama. A incerteza alcançada é da ordem de 0,2™ e a faixa dp atividade mensu

- . - r1) ~
ravel e de alguns microcuries ate dezenas de ir'ilicuries.

- câmara de ioniznçao 3 pressão atmosférica, adequad.i tanto píir.i nuclídeos e-

missores >;ama como também beta puros- A incerteza é da ordem de 2Z e a faix.i

de atividade está entre dezenas de microcuries até centen.is de milicuries.

- Ge(Li) com geometria definida. Para fontes sólidas de radiação gama com

energia superior a 50 tteV. A incerteza alcançada é de 2% e a faixa de ati-

vidade mensurável está entre décimos de microciiries até '.'pzenas de microcu-

ries.

- Cintiladores de Nal(Tl). Adequados para nuclídeos emissores gama. 0 LMN pos_

sui dois tipos de cintiladores em operação: cintiladnr de 1" x 3" com geo_

metria definida para fontes radioativas sólidas. Cintilador de poço com

2" x 2", para fontes na forma líquida. Estes sistem. s de medida atingem in

certezas da ordem de 17. e a atividade está na faixa entre nanoCui ies e mi

crocuries.

- Preparação das amostras

Para a obtenção de fontes apropriadas para os sistemas de medida

absoluta de atividade, sào necessários cuidados especiais na preparação des

tas fontes. Os suportes de fontes são constituídos de um filme de acetato (Chi

1 odium), rr,m r.ipessura da ordem de 10 ng/Cm
2, cnnfecrinnado no próprio labora-
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tõrio . Sobre estes suportes ê depositado uma camada de ouro com aproximadamen

te 20 De./cm*.para tornar ^ suporte condutor.

As massas das alíquotas das soluções radioativas a serem padroniza-

das são da ordem de 20 a 50 teg • são determinadas por maio de balanças analí-

t icas com incertezas da ordem de - 15 UR.

análise de dados

0 UM, está equipado con um microcomputador da linha IiH-PC de

704 Klytcs de memória destinado ã análise de dados. Este microcomputador es

cá acoplado ao computador principal do IPEN, IBM 4341, permitindo sua opera-

ção como terminal com capacidade de transferência de arquivos.

Outras atividades d» LHN

Duas outras pesquisas estão sendo desenvolvidas paralelamente a pa

dronização de radionurlírfeos, a saber:

1. Determinação de espertro e fluência de neutrons pela técnica de

ativação de folhas.

2. I:\sti!aç^o de feixes "raonoenergéticos" de neutrons em canal de

irradiação do reator IEAR-1, com energias de 2 fceV, 24 kev e

U'r • e':. Ur.ia vez celebrados, estes feixes poderão ser utilizados

es ri imersas aplicações tais COKK? Física Nuclear e Dosímetria de

Neutrons.
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