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4.1. PESQUISAS 

i». 1.1. EXPERIMENTAÇÃO COM NEUTRONS RÁPIDOS 

•1.1.1.1. MELHORAMENTOS NO ARRANJO EXPERIMENTAL PARA A PRODUÇÃO 

DE NEUTRONS RÁPIDOS 

J.C. Suita, A.A. da Silva*, L.T. Auler e S.C. Cabral 

Durante o ano de 1985 foram feitos os seguintes melhora

mentos na montagem experimental descrita anteriormente 

Substituições das válvulas de agulha para pressurização e 

evacuação da câmara de deutério por outras de acionamento 

automático que permitem o controle das condições da câmara a 

longa distância, agilizando o tempo gasto entre as irradiações 

da câmara com gás e sem gás, para subtração de "background". 

Essas válvulas, bem como o sistema associado composto por cp-

nexões e tubos foram doados pelo Phisikalisch-Technische 

Bundesanstalt (PTB) da Rep. Fed. da Aleman*^. 

Durante as primeiras irradiações na linha de neutrons fo

ram constatadas irregularidades nos dois dubletos de lentes de 

quadrupolo magnético que dificulta a focalização do feixe na 

câmara de deutério. Para que fosse possível remover os duble-

tos foi necessária a completa desmontagem do arranjo. Com os 

dubletos desmontados foram identificadas falhas em duas lentes 

através da comparação dos campos magnéticos determinados no 

centro da superfície de cada peça polar conforme figura 4,1.1, 

1.1. A figura 4.1.1.1.2. mostra os resultados comparativos 

das medidas das induções magnéticas a diferentes correntes em 

uma das lentes falhas onde estão evidentes os diferentes com

portamentos de cada bobina. Após sucessivos remanejamentos de 

algumas bobinas das referidas lentes, bem como a substituição 

de dúiís delas obtivemos os melhores resultados apresentados na 

figura 1.1.1.1.3. para a mesma lente da figura anterior. 

REFERÊNCIA 

1. Relatório Anual de 1984, do Instituto de Engenharia.Nuclear 

seção 4.3.1. 



Fig. 4.1.1.1.1. Dubletos de Lentes de Quadrupolo Magnético 
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Fig. 4,L. 1,1.2. Campos Magnéticos nos Centros das Bobinas 
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rig. 1.1.1.1.3. Campos Magnéticos nos Centros das Bobinas 

«•.1.1.2. MEDIDAS DAS ENERGIAS DOS FEIXES DE DÊUTERONS 

A.G. da Silva, A.A. da Silva*, J.C Suita • L.T. AuUr 

Com o objetivo de se determinar com boa precisão as ener

gias Ed dos feixes de dêuterons produzidos no CV-28, foram rea 

lizadas diversas medidas de reações e espalhamento de dêute

rons em alvos finos de carbono para todo intervalo de energia 

a ser utilizado futuramente na produção de neutrons rápidos 

(5 MeV i Ed < 11 MeV). 

0 objetivo inicial era o de se determinar uma curva de 

onde se pudesse extrair a energia tJo feixe em função da radio

freqüência. No entanto, no decorrer da experiência observou-

se que o raio de extração dos feixes variavam consideravelmen

te de irradiação para irradiação, o que tornava impraticável a 

determinação desta relação. Assim sendo, o único procedimento 

possível é a repetição da experiência a ser descrita a* seguir 

antes de cada irradiação pretendida. 



• © 
O método consiste na detecção de .dêuterons espalhados 

assim como partículas resultantes de reações nucleares no al

vo fino de carbono por um detector de barreira de superfície 

localizado a um ângulo de 90° em relação ao feixe a uma dis

tância de 25 cm conforme mostra a figura 4.1.1.2.1. Entre o 

detector e o alvo fino de carbono foram colocados três colima-

dores sendo a abertura mínima de 3 mm de diâmetro, o que nos 

permite uma boa determinação do ângulo de espalhamento. 

Fig. i». 1.1.2.1. Arranjo Experimental para Medidas das Energias 

de Feixes de Partículas 

As películas finas de carbono foram obtidas a partir da 

solução de poliestireno em benzeno que é evaporado ao se depo-

sitar gotas da solução na superfície de água destilada; e en

tão coletada por um suporte apropriado. 

Os diferentes espectros obtidos pelo detector de barreira 

de superfície foram analisados com um programa especialmente 

desenvolvido no microcomputador HP 85. Este programa permi

te determinar os coeficientes angular e linear da curva de 
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calibração do detector e a energia do feixe incidente, a par

tir do canal dos picos resultantes e do valor de Q das rea

ções ocorridas. 

Na figura 4.1.1.2.2. tem-se como exemplo o espectro obt_i 

do pela irradiação de uma película de carbono por dêuterons 

cuja energia é de 8.78 ± 0.06 MeV onde são mostrados os picos 

correspondentes ao espalhamento elástico e inelástico de dêu

terons em carbono, bem como os picos de protons corresponden-

tes a diferentes níveis de energia do N produzido a partir -

da reação 12C(d,p)13N. 

CANAL 

Fig. 4.1.1.2.2. Espectro de Partículas Carregadas da Reação 

C(d,x)A 90° 

4.1.1.3. ATIVAÇÃO COM NEUTRONS 

J.C. Suita, A. A. da Silva* A.G. da Silva « L.T. Auler 

Um dos objetivos do dispositivo de produção de neutrons 

rápidos recentemente instalado no DEFI ' ê o estudo de seções 

de choque de reações induzidas por feixes de neutrons "mono-



energéticos" obtidos a partir da reação D(d,n) He. 0 primei

ro estudo nesse sentido consistiu na ativação de dois peque-
t* • 

nos conjuntos de folhas de níquel e alumínio com um diâmetro 

de 1 cm e espessura total de 0.66 mm de Al e 0.50 mm de Ni 

posicionados a 2 cm de distância -da câmara de gás. As condi

ções de irradiação, que foram: pressão de D2 de 1 Atm; corren 

te de feixe igual a 0,5 uA; e tempo de irradiação de duas ho

ras; correspondem a valores bem inferiores ao que se pretende 

utilizar futuramente. Apesar das condições desfavoráveis de 

irradiação conseguiu-se detectar uma atividade de 77,7 Bq de 
24 - 27 24 
Na produzido a partir da reação Al(n,ct) Na e 26,0 Bq de 

57 — 5 8 57 
Ni obtido a partir da reação Ni(n,2n) Ni. Partindo-se 

dos valores das seções de choque para as duas reações extraí-
(2) 

dos da literatura obteve-se os seguintes valores para o 
- 5 5 2 

fluxo é de neutrons: <J> = (2.9 x 10 í 0.1 x 10 )n/cm ,s na 
- ' 5 5 2 

posição do níquel e $ = ( 2 . 0 x 1 0 ± 0 . 4 x 1 0 )n/cm ,s para 
o alumínio. 

Foram também irradiados com neutrons dois conjuntos de 

folhas de níquel e alumínio idênticos aos anteriores, a uma 

corrente de 3 uA, a uma pressão do gas de 2 atm e um tempo de 

3 hozas. Mas nessas condições a janela de molibdênio que se

para a câmara de gás do vácuo da linha cedeu, provocando 

uma queda na pressão de gãs e uma deterioração do vácuo do 

sistema, e consequentemente das condições de irradiação. Já 

está- em construção uma nova câmara para irradiação de gás deu 

tério, que possibilita uma melhor fixação e refrigeração da 

janela, com a qual se espera resolver o problema. Na fi 

gura 4.1.1.3.1. tem-se um esquema -da nova câmara com seus 

diferentes componentes. 
REFERÊNCIAS 

V 

1. Relatório Técnico Anual do Instituto de Engenharia Nuclear, 

seção 4.3.1. (1984). 

2. W.L.Zijp e J.H. Baard, "Nuclear Data Guide for Reactor 

Neutron Metrology", Netherlands Energy Research Foundation 

(ECN). 



Fig. •*. 1.1.3.1. Câmara para Irradiação de Gas 

if. 1.1.4. DETERMINAÇÃO DA "LIGHT OUTPUT" PARA 0 DETECTOR NE213 

(1,5" x 1,5") 

J.C. Suita, A. A. da Silva*, L.T. Auler, L.J. Antunes e A. 

G. da Silva 

Com o objetivo de se obter para o detector NE213 (1,5" x 

1,5") a curva de resposta de luz emitida ("light output") ver 

sus energia dos protons, na faixa de energia de 2,0 MeV a 

14,0 MeV, foram feitas medidas através da reação D(d,n) no 

arranjo experimental*1J existente no Ciclotron CV-28 do IEN, 

utilizando-se também uma fonte Cf-252. 

A reação D(d,n) forneceu 03 espectros de altura de.pulses 

para as energias dos neutrons acima de 8 MeV (Fig. f.1.1.4.1.) 



enquanto que a fonte de Cf-252 forneceu, por meio da técnica 

de tempo de vôo» os espectros para energias abaixo de 8 MeV. 

1 ! j __, , r 

Fig. 4.1.1.4.1. Respostas para o Detector (1,5" x 1,5") 

A fonte de Cf-252 esta depositada no eletrodo de uma pe 

quena câmara de detecção de fragmentos de fissão (fornecida 

pelo PTB-Braunschweig) que opera com uma mistura gasosa de ar-

gonio e metano que circula pela mesma. A eletrônica associada 

e mostrada na figura 4.1.1.4.2. A câmara de fragmentos de fis 

são foi colocada a uma distância de 1.0 m do detector NE213 e, 

diferentes janelas no TAC2-SCA forajn ajustadas para se obter 

os espectros de resposta de neutrons correspondentes aos dife

rentes intervalos de energia relacionados no espectro de tempo 

de vôo. 

A análise final das medidas por tempo de vôo levou em 

conta a calibração em tempo.e energia do espectrômetro • 

(0.42 ns/canal e 20 KeV/canal). 

—A,«„ ».*nMi/.L C£ ENERGIA UbCLÉAfl/ 
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A figura 4.1.1.4.3. mostra os resultados obtidos para a 

curva L (E) x E do detector NE213 (1,5" x 1,5"). 
P P 

A curva de resposta de luz obtida por ambas técnicas de

monstra que existe uma discrepância entre os pontos de ener

gia obtidos por tempo de vôo e os da reação.D(d,n). Para me

lhorar o ajuste a ser realizado decidiu-se fazer novas medi

das de energias abaixo de 8 MeV com reação T(p,n). 

REFERENCIA 

1. S.C. Cabral, J.C. Suita, L.T. Auler e H.C. de Rezende, Re

latório Técnico Anual do Instituto de Engenharia Nuclear, 

seção 4.3.1. (1984). 
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Fig, 4 . 1 , 1 . 4 . 3 . Resposta de Luz Emitida 



1.1.1.5. ESTUDO DE REAÇÕES (a,n) e (p,n) COM DETECTORES NE213 

A.G. da Silva, L.T. Auler, J.C. Suita, A. A. da Silva* e 
l.J. Antunes 

Um parâmetro de fundamental importância nos cálculos de 

seções de choque, que tem larga aplicação não somente em Tec

nologia Nuclear mas também no teste de diferentes modelos nu

cleares, ê a densidade de níveis nucleares. Apesar da grande 

quantidade de medidas já realizadas, há ainda grande necessi

dade de extendê-las ou melhorar-lhes a precisão. Uma técnica" 

comumente usada para medidas de densidade d 2 níveis é a deter 

minação por tempo de vôo (TOF) do espectro duplo diferencial 

(energia e ângulo) de neutrons emitidos nas reações (a,n) e 

(p,n) em alvos adequados. 

A técnica de tempo de vôo é pouco acessível a laborató

rios com pouco recursos como o nosso, devido aos investimentos 

necessários ã pulsação da.máquina, otimização na extração dos 

pulsos e aumento de suas intensidades de forma a manter a ta

xa de contagem que tende a diminuir com o alongamento dos 

percursos para o trânsito dos neutrons que melhoram a resolu

ção. 

Está sendo testada no DEFI-IEN uma nova técnica de deter

minação dos espectros contínuos de emissão de neutrons a par

tir da resposta de luz para neutrons medidos com detéctores 

NE213, garantindo a detecção apenas de neutrons (discriminação 

dos raios gama) utilizando um duplo sistema de discriminação 

nêutron-gama cujo diagrama de blocos está apresentado na figu

ra 4.1.1.5.1. A primeira discriminação nêutron-gama é feita 

a partir da análise da forma dos pulsos provenientes do ampli

ficados DDL por uma unidade PSA que irá fornecer dois pulsos 

ao TAC 1 cujo intervalo de tempo é diferente para pulsos gera

dos por neutrons ou por gamas. 0 segundo modo de discrimina

ção nêutron-gama é análogo à técnica de vôo, utilizando os 

pulsos gerados pela radiofreqüência do ciclotron para forne

cer o sinal de "stop" ao TAC 2 cujo sinal de "start" é forne

cido pelo detector. A amplitude do sinal emitido na saída do 

TAC 2 será proporcional ao tempo de trânsito das partículas no 



percurso de 1 m (distância entre o alvo e o detector), que 

apesar da baixa resolução é* suficiente para que se possa dis

tinguir neutrons de ganas. Ajustando-se convenientemente os 

níveis de discriminação dos analisadores monocanais acoplados 

a cada TAC pode-se discriminar as estruturas devidas aos gamas 

conforme esquemas a direita da figura 1.1.1.5.1. Os sinais di 

gitais dos TAC*s 1 e 2, inibidos pelos discriminadores inter

nos são então fornecidos a uma unidade de coincidência lenta 

(SC) que recebe ainda um terceiro sinal proveniente do PSA cu

ja função è determinar o limiar de energia das partículas a 

serem consideradas. 0 sinal proveniente da unidade de coinci

dência (SC) irá então servir de porta para a análise dos pul

sos de amplitude do sinal de luz. 

NE 21 

HV »M|MVeHo«t soure» 
PS «Puto* Oonorotor 

LED'UoM tmMnq Wodo 
N M T Suply 

M «CycMran ROMP Froovonoy LS «Unoer Oof* 

M •PrMMpMtar OM*OoM «tf M a y Owwraiw 
DOL»DOVOM Ooloy L Ü M AwpWHr SC • Slow ColnoMoiico 
PSA»Puto* Shop* AflotyMT CFD*CoMtont Fraction OtMrtmlnotpr 
TAC "Tin» toAmpINurfo Comorttr TPU» Tin» Pkkoff Unit 
DA «Dotey A»ptftar TFC«TkM Plekoff Contrpl 

SCAL»SeoNr 

Fig. U.1.1.5.1. Sistema Eletrônico 



Com o objetivo de se testar esse novo método foi realiza

da uma experiência que consistiu na irradiação de uma folha de 

alumínio com 15 um de espessura por feixes de a de 9,2 MeV, 

COM o detector NE213 fixo a uma distância de um metro do alvo 

e a um ângulo de 90 . Foram feitas quatro irradiações sendo a 

primeira com a discriminação nêutron-gama simples obtida com 

PSA; a segunda dupla, da maneira já descrita, e as duas últi

mas, análogas as duas primeiras, colocando-se um "cone de som

bra" composto de 30 cm de ferro e 30 cm de parafina, colocado 

entre a fonte e o detector, de maneira a barrar inteiramente 

as partículas provenientes da fonte e registrar apenas as par

tículas espalhadas na direção do detector. Na figura 4.1.1.5. 

2. tem-se a comparação dos espectros sem e com cone de sombra 

para as irradiações com dupla discriminação e nas figuras 4.1. 

1.5.3a. e 4.1.1.5.3b. os espectros líquidos (sem cone menos 

com cone) das contagens com discriminação simples e dupla res

pectivamente. Estes espectros ainda estão sendo deconvoiuidos 

com o código FANTI para determinação dos correspondentes es 

pectros de emissão de niutrons no decaimento para níveis de 

energia do P. No entanto, já é possível constatar os efei

tos de subtração dos gamas no espectro de resposta de luz a 

partir da comparação das figuras 4.1.1.5.3a. e 4.1.1.5.3b. 
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REFERÊNCIA 

1. L.J. Antunes, 6. Bôrker e H. Klein» Relatório Técnico Anual 

do Instituto de Engenharia Nuclear, seção 1.3.5. (1984) 

4.1.2. DADOS NUCLEARES 

4.1.2.1. FUNÇÃO EXCITAÇÂO E RAZOES ISOMÊRICAS DA REAÇÃO 
89Y(3He,3n)89Nb 

V.M* Vinagre FQ, V.L. da Costa, L.T. Auler e A.G. da 

Silva 

Dando continuidade às medidas da função excitação e ra-

zões isomericas do Nb via reação Y( He,3n) , foram obti

dos para a razão isomérica os resultados apresentados na figu

ra 4.1.2.1.1. Os resultados para a medida da função excitação, 

obtido a partir das irradiações de Y2^3'
 n^° s e m o s t r a r a m con

fiáveis, uma vez que foi observado que a espessura dos alvos 

de pó de Y203 prensado entre folhas de Al, era bastante não 

homogênea. Para contornar este problema foram feitas algumas 
3 irradiações entre 17 e 36 MeV do feixe de He, agora utilizan-

- ( 2 ) 

do uma folha metálica de ítrio cedida pela Dra. Nassif 

Atualmente os dados referentes a essas irradiações estão sendo 

processados. 
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4.1.2.2. DETERMINAÇÃO DE RENDIMENTOS E ESQUEMAS DE DECAIMENTO 

DOS PRODUTOS DE FISSÃO DE MEIA VIDA CURTA NA FISSÃO 

DO 238U POR PRÕTONS 

A.V. Bellido, S.C. Cabral e A.A. da Silva* 

Seguindo o planejamento do projeto de pesquisa , os tra 

balhos experimentais do presente ano dedicaram-se ao estudo 

dos produtos de fissão de meia vida curta (até U min.) na fis-
— 238 -
sao do U induzida pelo bombardeio com protons de 20 MeV, 
acelerados no ciclotron de energia variável CV-28. 

Os produtos de fissão são rapidamente coletados em frente 

de um detector, de Ge-hiperpuro, mediante o sistema de transpor 

te a jato de hélio. A acumulação e contagem dos raios gama é 

realizada no microcomputador - analisador multicanal LeCroy 

3500, provido de uma unidade de disquetes nos quais os espec

tros gama são finalmente gravados. A análise e resolução dos 

espectros é feita com o programa GAMALTA utilizando-se para o. 

processamento dos dados o computador Cii Honeywell Bull da 

Comissão Nacional de Energia Nuclear. 

A identificação dos diversos nuclídeos vem sendo realiza

da pela verificação, tanto da energia dos raios gama quanto, 

da meia vida que é medida acompanhando-se o decaimento radio

ativo num intervalo apropriado de' tempo. Além dos catálogos 

e tabelas de raios gama já indicados , está se usando também 

o catálogo de Reus e Westmeier . 
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«1.1.3. DANOS POR IRRADIAÇÃO 

1.1.3.1. APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE FEIXE PA

RA ESTUDO DE DANOS POR IRRADIAÇÃO 

A.S. ds Abrsu, CR. dos Santos, Z.C. Martha, L.A.V. Mar
ques e Z.C. Gonçalves 

Foram realizadas algumas modificações e aperfeiçoamentos 

no sistema de transporte de feixe, que tem o objetivo de trans 

portar o feixe de partículas carregadas do acelerador para uma 

caverna especial , onde são realizadas as irradiações. Com 

as finalidades de não sobrecarregar o sistema de vácuo do ace

lerador, facilitar o controle do feixe na saída do direcionador 

magnético e aumentar o nível' de segurança pessoal na caverna 

especial, por ocasião de montagem dos porta-alvos ou realiza

ção de outros trabalhos pertinentes, a válvula de gaveta, colo 

cada anteriormente entre a 2a lente quadrupolar e o sistema de 

vácuo, foi transferida para a posição 4 e adicionalmente, colo 

cado um parador de feixe na posição 3 conforme figura *>. 1.3.1. 

1. 

Para melhor controle e medida do feixe de partículas 

transmitido pelo sistema, foram também utilizados um colimador 

de quatro fendas moveis e um varredor de feixe. 

Como o sistema de transporte servirá tanto para a implan

tação dé hélio, realizada na câmara de implantação , como 

para outro tipo de irradiação, foi acoplado depois do colima

dor, uma saída adequada (munida de entrada e saída de água pa

ra refrigeração de porta-alvos), que tanto pode ser adaptada 

â câmara de implantação como a outros tipos de porta-alvos 

utilizados para o desenvolvimento de diferentes estudos. 

Depois de realizadas as modificações necessárias no sis

tema, foram feitos testes adequados e alinhamento do feixe, 

conseguindo-se uma eficiência de transmissão de 90 %, para 

partículas alfa. 
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Fig. 4.1.3.1.1. Esquema do sistema de transporte de feixe 

4.1.3.2. PADRONIZAÇÃO DE AMOSTRAS DE AÇO INOX PARA ESTUDO DE 

DANOS POR IRRADIAÇÃO 

A.S. de Abvtu * Z.C. Gonçalvê* 

Uma das grandes dificuldades para o estudo de danos com 



partículas carregadas ê a necessidade de utilização de amos

tras com pequenas espessuras, devido ao curto alcance destas 

partículas . Para a escolha da espessura da amostra de aço 

a ser utilizada como padrão, foi feita uma análise dos parâme

tros que influem na produção de danos e na produção de radionu 

clídeos produzidos durante a irradiação. Com base neste estu

do foi fixada uma energia de 7 MeV para protons, 28 MeV para 

partículas alfa, implicando numa espessura de 100 um para as 

amostras de aço a serem analisadas. 

Foi realizada uma série de experimentos para a redução da 

espessura, por laminação a frio, de folhas de aço (AISI 316, 

347 e 304) de 300 até 100 um com recozimentos intermediários. 

Durante este processo de redução procurou-se obter o menor ta

manho de grão possível, conseguindo-se aproximadamente 30 um 

de diâmetro, o que proporciona pelo menos três grãos na espes

sura. 

Os recozimentos foram realizados utilizando-se um forno 

. tubular, confeccionado pelo próprio grupo de pesquisa (Fig. 

t.1.3.2.1.),colocando-se as amostras dentro de um tubo de 

quartzo a um vácuo de aproximadamente 10~ Torr, para evitar 

oxidação durante o tratamento térmico. 

A dificuldade encontrada para atingir o objetivo final 

foi a limitação do tamanho de grão que foi acompanhado por 

exames metalográficos durante os vários recozimentos realiza

dos no processo de redução. 

Variando-se a temperatura e o tempo de recozimento e 

acompanhando-se, em cada etapa, o crescimento do grão, consta

tou-se que tempos de recozimentos pequenos (S min) a uma tempe 

ratura entre 1000 - 1100° C, era o suficiente para reduzir o 

graui^e encruamento sem que comprometesse o tamanho do grão. 

Entretanto, o número de etapas de laminação e recozimentos 

intermediários dependem da eficiência do laminador utilizado. 

Foram usados dois laminadores com eficiências diferentes: 

um pertence ao DEFI/IEN e o outro ao Departamento de Metalur

gia da C0PPE, Utilizando-se o laminador do DEFI foram neces

sárias três etapas de laminação e duas de recozimento, enquan 



to que para o da COPPE foram necessárias duas etapas de lamina 

ção e uma de recozimento. 0 segundo laminador apresenta vanta 

gens uma vez que, além de maior potência» possui acessórios es_ 

pecíficos para esse tipo de operação, como por exemplo rolos 

de laminação de encosto, refrigeração, lubrificação, etc... 

Depois de atingida a espessura desejada, as amostras são 

cortadas por eletro-erosão, com forma e dimensões apropriadas 
- (2) para ensaio de tração e estudo utilizando-se a técnica de 

(3) aniquilaçao de positron , sofrendo um tratamento térmico poss 

terior e final a 1000° C durante 10 min, sendo então irradia

das, armazenadas (para que a atividade decresça a nível permi

tido ã manipulação) e ensaiadas. As amostras utilizadas para 

estudo pela técnica de microscopia eletrônica de transmissão 

são reduzidas e tratadas termicamente como descrito acima. 

Depois de irradiadas e armazenadas são, com o auxílio de um 

punção, confeccionados discos com 3 mm de diâmetro, dos quais 

são atacados eletroquimicamente utilizando-se um equipamento 

para polimento eletrolítico de jato duplo (TENUPOL), até a for 

mação de um pequeno orifício, que é detectado por intermédio 

de uma fotocélula, quando um feixe de luz atravessa esse ori

fício (Fig. 4.I.3.2.2.). As condições utilizadas para o ata

que eletroquímico são: 

Temperatura: 4o C 

Corrente: 0,6 A 

Voltagem: 45 V 

Reagentes: 94 % de etanol 

5,4 % de ãcido perclõrico 

0,6 % de H20 
0 
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Fig. 1.1.3.2.1. Sistema de recozimento a vácuo 
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«•.1.3.3. MEDIDA DO TEMPO DE VIDA DO POSITRON EM AMOSTRAS DE 
AÇO IMPLANTADAS COM HÉLIO 

G.R. do8 Santo8 e Z.C. Gonçalves 

Foram realizadas medidas de tempo de vida de positron em 

amostras padronizadas de aço 316, com espessura de 100 um 

irradiadas no Ciclotron do IEN, com partículas a de 28 MeV nas 

concentrações de 3, 5, 10, 20 e 30 ppma e também em amostras 

encruadas e recozidas do mesmo aço. Estas irradiações foram 
" (2) 

feitas em uma câmara de implantação , cuja roda degradadora 

de energia do feixe incidente, permite uma implantação homogê

nea ao longo da espessura da amostra. 
Para as medidas do tempo de vida de positron foi utiliza-

i 

1983. 

(3) 
do o espectrõmetro de tempo . descrito nó relatório anual de 

(4) 48 A fonte de positrons utilizada foi a de V(E = r max 
0,7 MeV). Alguns positrons desta fonte (E > 0,4 MeV tem al

cance maior que 100 um no aço, o que implica em aniquilação fo 

ra da espessura da amostra. Com o objetivo de minimizar uma 

possível interferência deste fenômeno, optou-se por aumentar 

o percurso dos positrons dentro da amostra, na direção dos 

detectores. Desta maneira foi testada uma modificação na geo

metria das contagens, onde as amostras mantinham uma inclina

ção com relação aos detectores, pela utilização de uma blinda-, 

gem especialmente concebida, para também'absorver os raios ga

ma originados da aniquilação fora da amostra, (Fig. 4.1.3.3.1.1 

Os resultados até aqui obtidos* tabela 4.1.3.3.1., mos

tram pouca influência desta modificação na geometria, além do 

que a blindagem implica em um aumento na distância, amostra-de 

tector, diminuindo a eficiência de contagem e exigindo assim 

um tempo maior de contagem, sujeitando o espectrõmetro a va

riações de tensão e temperatura, tornando as medidas não re-

produtíveis; o que foi verificado através do índice de signi-

ficância, K > 2 , para experiências com blindagem. 

• Apesar destes resultados ainda não serem definitivos, po 

de-se observar uma concordância com os anteriormente obtjl 



dos , ou seja, menor tempo de vida de positrons para amos

tras recozidas em relação as amostras encruadas, (Tab. 1.1.3. 

3.1.). Nota-se também um maior tempo de vida de positrons pa

ra as amostras implantadas com relação as não implantadas. 

Contudo não se. pode fazer uma distinção, entre as amostras im

plantadas . 

1. Detectores 

2. Blindagem de chumbo 

3. Amostra/Fonte/Amostra 

Fig. 1.1.3.3.1. Esquema de montagem das amostras em relação 

aos detectores 

Tab. 4.1.3.3,1. Medida de tempo de vida do positron de pelo 

menos 6 medidas para cada amostra 

Amostra 

3 ppma 
5 ppma 

10 ppma 
20 õpma 
30 ppma 
Encruada 
Recozida 

Tempo de vida (ps) 
sem blindagem 

143 ± 1 K < 2 
140 ± 1 K < 2 
145 í 2 K < 2 
142 * 1 K < 2 
115 t i K < 2 
134 ± 2 K < 2 
122 t 2 K < 7 

Tempo de vida (ps) 
com blindagem 

117 t 2 K > 2 
142 ± 2 K > 2 
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Foi vista também uma segunda componente de tempo de vida, 

(Fig. 1.1.3.3.2.), que de acordo com Weisberg e Stephan • 
(7) -

Berko , pode ser devida a anomalias na preparação da amos

tra ou efeitos de superfície. Além do que, poder-se-ia atri

buí-la aos positrons que se aniquilam depois de ultrapassarem 

a espessura da amostra. Está sendo ampliada a análise destes 

resultados para obtenção do tempo de vida e intensidade desta 

segunda componente, que poderia evidenciar uma possível in

fluência do estado da liga nestas aniquilações. 

Fig. 4.1.3.3.2. Espectro de tempo de vida de positron em aço 

AISI 316 
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4.2. DESENVOLVIMENTO E PROJETOS 

4.2.1. REFORMULAÇÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES PARA A PRODUÇÃO DE 

RADIOISÕTOPOS COM 0 CICLOTRON . 

G.L. de Almeida, F.A. Rautenberg, A.C. e Silva, A.S.F, de 

Souza, M.L.M. de Souza, P.C.P. Miranda e M.Soares* 

A Produção de Radioisotopes exigem além do desenvolvimen

to de técnicas e métodos, uma engenharia de processo adequada 

a uma produção rotineira, eficiente e segura, o que só é exe

qüível com equipamentos e instalações apropriados. Como não 

existe uma Engenharia Nacional de Instalações "Quentes", a quase 

totalidade dos equipamentos e instalações para os laboratórios 

de processamento de radioisótopos teve que ser concebida e pro 

jetada no âmbito 4o IEN e freqüentemente também aí construída. 

Tal solução, embora compulsoríamente adotada representa um 

ponto de partida para uma capacitação tecnológica na area, e 

que a exemplo de Países desenvolvidos poderia ser futuramente 

transferida â Indústria. 

Dentro desse quadro, em 1985 continuaram-se os trabalhos 

para a reformulação das Instalações para a Produção de Radioi

sótopos, envolvendo os seguintes itens: 

* Membro do DEIC/DIPRO 



- Hontagem, Instalação Mecânica e início da Instalação Eletrò-

eletrônica do Sistena de Transporte Intercélulas para a 

transferência remota e automática de materiais entre todas 

as células quentes; 

- Sistema de Confinamento Caverna/Célula Mecânica e interblo-

queio com o Sistema de Transporte de Porta-Alvos; 

- Repositório de Materiais Irradiados com ponte rolante, tampa 

giratória e sistema de intertravamento entre ambos; 

- Troca da blindagem da Célula Mecânica de 5 para 10 cm de mo-
- - - 201 

do a viabilizar a produção de TI entre outras coisas. 
Esse trabalho foi realizado por equipe do IPEN; 

- Sistema de Insuflação e Distribuição de Ar Estéril com ajus

te individual para as Células de Processamento; . 

- Sistema Remoto de Manuseio e Contagem para a determinação da 

atividade do Produto Final; 

- Reformulação geral do complexo de células, tornando-as estan 

quês e dotando-as de portas de intervenção adequadas, ante-

câmaras, flanges de utilidades, (eletricidade, água, ar com

primido, efluentes para o processo, rejeitos etc), painéis 

de comando, controles independentes de exaustão e insuflação, 

conexão ao Sistema de Transporte Intercélulas; 

- Painéis de Comando para o complexo de células incluindo re

des de alimentação pneumãtica independentes para a Instrumen 

tação e o Processo, alimentação elétrica (110/220 VCA e 12/ 

2«» VDC); 

- Aparelhamento da célula para a produção de I envolvendo 

o projeto e construção de sistemas para o' manuseio remoto e 

semi-automatico do alvo, forno de destilação, efluentes do 

processo, etc. 

Além disso, diversos projetos continuaram em andamento 

como a Máquina de Alimentação, Fracionamento e Troca Automáti

ca de Filtros Esterilizantes, Plataforma Posicionadora Progra-

mável, Dispositivo de Precisão para o Acionamento de Válvulas, 

Sistema de Extração e Lavagem do Produto Final, Aparelhamento 



da Célula para a produção de Ga de modo senti-automático e 

sem intervenção. Tais projetos, bem como aqueles já executa

dos serão abordados no Relatório Técnico Anual de 1986, quando 

os mesmos forem concluídos. 

U.3. PRODUÇÃO DE RADIOISÓTOPOS 

Em 1985 a Produção de Radioisotopes não pode ser realiza-* 

da devido a reformulação das instalações abordada no item 4.2. 

1. 

«*.»*. APOIO 

«•.»•. 1. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CICLOTRON E PERIFÉRICOS 

H.t.1.1. OPERAÇÃO DO CICLOTRON 

J.A.D. Furlanetto, J.C. Abrahão, C.A.S. Ferreira, A.M.R. 
Rodrigues, N.M. Ceia, H.L.B. Lemos, P.C.F. Miranda, J. 
Lima, U.N. Câmara, R.J.L. Guimarães, L.C.C. Salgado e A. 
M. Reis 

A operação durante o ano de 1985 foi prejudicada princi

palmente pelo tempo gasto nos ajustes necessários, em conse

qüência da reforma no ciclotron, tais como: 

- Reajuste da ótica interna do feixe; 

- Realinhamento do feixe nas linhas externas e alvos; 

- Restabelecimento de novos "Arquivos de perfis"; 

- Manutenção preventiva durante o horário normal de expediente; 

- E as manutenções corretivas inevitáveis. 

A reforma e suas conseqüências melhoraram muito a confia-

bilidUde e o desempenho do ciclotron. Pela primeira vez foram 

obtidas extrações eficientes de feixes de alta, média e baixa 

energia. 

Apesar das condições adversas, o ciclotron operou efetiva 

mente durante 50 dias úteis. A tabela I.-*. 1.1.1. mostra como 

foi utilizada a máquina. 

r.MiSCAG KACOAL li EHfcRoi* uuetfAR/ 



Tab. 1.»». 1.1.1. Operação do Ciclotron 

Tipo de 
Operação 

Alfas 

Prôtons 

Helions 

Dêuterons 

Testes ou 
perfis 

TOTAL 

N9 de'_ 
Operações 

31 

21 

9 

70 

110 

241 

Total de 
horas 

88,2 

m,2 

5,5 

77,2 

41,2 

226,3 

•*.»». 1.2. MANUTENÇÃO DO CICLOTRON E SISTEMAS AUXILIARES 

J.A.D. Furlanetto, J.C. Abrahão, C.A.S. Ferreira, A.M.R. 

Rodrigues, N.M. Ceia, M.L.B. Lemos, P.:C.F, Miranda, J. 

Lima, W.N. Câmara, R.J.L. Guimarães, L.C.C. Salgado e A. 

M. Reis 

- Recuperação dos varredores de feixe; 

- Remanejamento e nova localização do sistema de movimen 

tação de rotação da fonte de íons; 

- Reparo no descontrole de impedâncias no gerador de ra

diofreqüência; 

- Recuperação dos exaustores do ambiente da química quen 

te; 

- Manutenção completa das seis bombas de água gelada/eva-

porativo e substituição de três válvulas de retenção da água 

gelada; 

- Recuperação do isolamento térmico nas tubulações de 

saída das bombas; 

- Troca dos ventiladores dos insufladores da caverna e 

área experimental; 

- Recuperação do evaporador do resfriador que apresentou 



fissuras/vazamentos com modificações è adaptações em sua con

figuração original. 

•».•>. 1.3. MELHORAMENTOS, DESENVOLVIMENTOS E NACIONALIZAÇÕES 

J.A.D. Furlanetto, J.C. Abrahão, C.A.S. Ferreira* A.M.R. 
Rodrigues, N.M. Ceia, M.L.B. Lemos, P.C.F. Miranda, J. 
Lima, W.N. Câmara, R.J.L. Guimarães, L.C.C. Salgado e A. 
M. Reis 

- Troca das bobinas principais do ciclotron; 

- Substituição da fonte de alimentação das bobinas prin

cipais (250VM50A/112,5KW/1(T5); 

- Projeto, execução e instalação de um novo sistema de 

comando e intertravamento da fonte BMN-250V/450A/112,5KW/10~5 

que alimenta as bobinas do imã principal de forma que a mesma 

pudesse ser incorporada ao sistema ciclotron; 

- Troca das 12 bobinas harmônicas e suas blindagens; 

- Substituição do sistema de fontes de alimentação (4) 

das bobinas harmônicas; 

- Projeto, execução e instalação do sistema de comando e 

intertravamento das bobines harmônicas, mudando sua ação de 

polar para retangular; 

•- Alinhamento do ciclotron em relação a linha de feixe; 

- Troca das tubulações retangulares de água de refrigera

ção da câmara do ciclotron, de alumínio para cobre; 

- Desenvolvimento de novos selos para alto-vãcuo dinâmico 

e estáticos; 

.- Confecção de mecanismo com limites de curso para movi

mentação do canal magnético; 

- Desenvolvimento de mecanismo para movimentação radial 

da entrada do canal eletrostático do defletor; 

- Novo projeto e confecção da ferramenta de fazer patodos; 

- Desenvolvimento de suportes e arames de tântalo para 



varredores de feixe; 

- Ampliação da casa dos compressores; 

- Substituição do compressor antigo por dois novos; 

- Remanejamento das instalações elétricas e pneumãticas; 

- Substituição de duas bombas do sistema contínuo, por 

uma melhor dimensionada, com as devidas adaptações na tubula

ção;. 

- Montagem do piso de madeira no jirau do 2? piso; 

- Instalação elétrica e de iluminação no jirau; 

- Reconstituição do telhado do pátio do transformador. 

«•.»*. 2. APOIO TÉCNICO-CIENTlFICO As PESQUISAS 

f.4.2.1. TRANSPORTE DE FEIXES DE PARTÍCULAS NO CICLOTRON 

L.E.B. Brandão, L.T. Auler e A.G. da Silva 

Com a finalidade de auxiliar no transporte e no processo 

de focalização de feixes de partículas carregadas do ciclotron 

ÇV-28 do IEN foi utilizado(1) o código TRANSPORT(2) para cálcu 

Io de sistemas de transporte de feixe. 

Com a necessidade da caracterização do feixe no início da 

linha visando otimização nas condições de transporte e focali

zação para cada situação foi desenvolvida a subrotina EMIT que 

a partir da localização das cinturas horizontal e vertical di

mensiona o feixe-incidente. 

Também foram criadas subrotinas adicionais ELIPSE e GRAFT 

CO como opção para saída gráfica dos resultados computados pe

lo TRANSPORT. 

Subrotina EMIT 

0 transporte de um feixe de partículas carregadas consiste 

essencialmente na utilização de campos magnéticos de tal forma 

que o contorno da região do espaço de fase que representa o 

feixe I alterado de modo a obter-se condições desejáveis, de 

focalização. 



As projeções desse volume em cada um dos planos transver

sais a direção da propagação do feixe (planos horizontal e ver 

tical) são geralmente elipses cujas formas e orientações va

riam ao longo da linha de transporte ã medida que o feixe inte 

rage com os elementos magnéticos. 

A emitância do feixe de partículas em cada um dos planos 

é definida como razão entre a área da região ocupada pelo fei

xe no espaço de fase e f. Sob a ação dos dispositivos compo

nentes da linha de transporte essa grandeza se mantém sempre 
(3) constante 

A finalidade da subrotina EMIT é caracterizar o feixe no 

início da linha a partir do conhecimento do estado em unv ponto 

da linha. 

0 método é baseado no efeito que uma lente quadrupolar no 

plano convergente exerce sobre o feixe e é aplicado aos dois 

planos, horizontal e vertical separadamente. A largura espa

cial H do feixe em uma posição fixa após uma lente quadrupolar 

depende da excitação dessa lente. A medida que o poder de fo-

calizaçao da lente aumenta a largura H varia, passando por um 

mínimo. 

Medidas de largura H para diferentes excitações da lente 

fornecem informações sobre a localização e a emitância do fei-

xe"». 

Subrotina ELIPSE e GRÁFICO 

A partir dos resultados computados pelo TRANSPORT, apôs 

.cada elemento da linha há possibilidade de se obter os parâme

tros da elipse no espaço de fase. Na versão original implanta 

da a projeção dos semi-eixos do elipsoide em cada uma das seis 

coordenadas é impressa na forma de-um vetor vertical e as cor

relações entre esses elementos que indicam a orientação do 

elipsoide no espaço de fase é impressa na forma de uma matriz 

triangular. ^^ 

Com b objetivo de otimizar a utilização do código foram 

desenvolvidas as subrotínas ELIPSE e GRÁFICO como opção para 

saída gráfica desses resultados. 



A subrotina GRÁFICO é usada para produzir um histograma' 

do perfil do feixe ao longo da linha de transporte. Para cada 

um dos planos transversais à direção de incidência e plotada 

a situação do feixe apôs cada elemento componente da linha, 

sendo considerados como lentes delgadas os quadrupolos magnéti 

cos existentes. 

Quando ativada, a subrotina ELIPSE plota as elipses que 

representa» o feixe no espaço de fase tanto no plano horizon

tal cono no vertical, e também o spot do feixe no espaço real* 

As figuras 4.4.2.1.1. e 4.1.2.1.2. mos'.ram o perfil obti

do para os resultados computados pelo código para um feixe de 

protons de 24 MeV. A figura 4.4.2.1.1. representa o feixe 

transportado com valores ajustados pelo operador e a figura 

4.4.2.1.2. o feixe focalizado após o ajuste dos campos magné

ticos dos quadrupolos efetuado pelo código. Para cada situa

ção temos a condição do feixe incidente sobre o alvo plotado 

pela subrotina ELIPSE. 
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Fig. «*.«*.2.1.1. Perfil do Feixe de Protons de 24 MeV ajustado pelo operador. 



Fig. H.4.2.1.2. Perfil do Feixe de Protons de 24 MeV focalizado pelo ajuste do TRANSPORT. 



«Kl».2.2. PREPARAÇÃO DE FILMES FINOS • 

V.L. da Costa 

Dando prosseguimento ao trabalho que vem sendo realizado 

pela DIFIS, em apoio as pesquisas realizadas em outras divi

sões do IEN destacamos: 

- Para a DIPRO do DEIC foram realizadas evaporações de MgF~ so 

bre filtros óticos da marca Corning n9 9780, que são utiliza

das nos fluorímetros fabricados por aquela divisão. 0 MgF? é" 

usado para proporcionar uma maior transmissão de luz incidente 

diminuindo a reflexão. 

4.4.2.3. EFICIÊNCIA DE UM DETECTOR "HIGH PURITY GERMANIUM" 

(HPGe) 

tf.Aí. Vinagre FQ, V.L. da Costa e A.M.S. Braghirolli 

Foram obtidas curvas de eficiência absoluta de detecção 

de raios gama em função da energia para o detector HPGe da 

ORTEC (modelo GEM-25210, n9 de série 24-P-1278 B), a 16e11 cm 

de distância entre a fonte e a parte frontal do envoltório do 

detector. 

Nas medidas foram utilizadas fontes padronizadas pela 

IAEA(1) de 152Eu, 133Ba, 60Co, 57Co e 22Na. As curvas de efi

ciência obtidas são apresentadas na figura 4.1.2.3.1. Para 

complementar essas curvas, principalmente na faixa compreendi

da entre 100 e 250 KeV, produzimos a partir da reação (d,p) no 

' natTa, uma fonte de 8Ta que emite vários raios gamas nesta 

faixa de energia. A medida da atividade desta fonte foi feita 

utilizando-se a sua transição de 1.273,8 KeV, cuja eficiência 

de detecção foi obtida usando-se a transição de 1.274,5 KeV da 

font«.'ípadrão de Na dá IAEA . .0 valor medio da atividade 

desta fonte de 182gTa medida a 16 e 11 cm ê (47,2 t 0,5) KBq 
(a zero hora do dia 13/12/85). Os dados das medidas dos ou

tros raios gamas desta fonte de 1828xa estão atualmente sendo 

processados. 
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H^.2.f. PRODUÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO 

H.C. d* Resende e L.T. Aulev 

• Apesar de a máquina de produção de nitrogênio líquido ha

ver operado apenas ate julho durante o ano de 1985, ainda 



g) 
assim ela pode abastecer o IEN com 2740 1 e o Instituto de 

Física da UFRJ com 60 1, conforme a tabela **.M-.2.4.1. mostra» 

A paralização ocorreu para uma completa manutenção da instala

ção, com troca de peças absolutamente gastas por outras que se 

conseguiu adquirir no último trimestre do ano. Tal manutenção 

se prolongou por janeiro de 1986. 

Tab. 4.4.2.4.1. Consumo de N, líquido (fev a jul de 1985) 

LOCAL 

DEFI 

DQUI 

DERE 

IF/UFRJ 

TOTAL 

QUANTIDADE (1) 

1.450 

720 

570 

60 

2.800 ": 
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