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ABSTRACT

A system is developed to show the viability of non-destructive detection of the
faults of explosive safety fuses which are manufactured by Fabrica da Estrela do
Ministério do

The faults are detected by an ion-chamber based on the variation of the intensity
of the beta particles that penetrate the fuse which passes through a coiimator. The beta
particles are emitted by Strontium-90 + Yttrium-90 encapsulated in either stainless steel
or aluminum. The concept of "Bucking Voltage" is applied to differentiate electronically
the signal generated by the ion-chamber.
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SUMARIO

Foi desenvolvido um sistema para demonstrar a viabilidade de deteção não destru-

tiva de falhas na continuidade da pólvora nn estopim produzido pela Fábrica da Estrela

dn Ministério do Exercito.

As falhas são detetadas por uma câmara de ionização, com base na variação da
intensidade das partículas beta que atravessam o estopimque passa através de um colima-
dor. As partículas beta são emitidas por uma fonte de Estrõncio-90 + I trio-90 encansula-
da em aço inoxidável ou alumínio. Foi adotado um sistema de medição comparativa,
aplicando-se a compensação eletrônica.
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I - INTROOUÇAO

O estopim é usado para 9 transmissão da chama a uma espoleta ou a um explosivo

com a finalidade de iniciar uma explosão. Tem a forma de um cilindro de aproximada-

mente 5 mm de diâmetro, sendo constituído por um núcleo central de pólvora negra,

envolvido por uma ou mais camadas de fios de algodão ou outro tecido. Esse conjunto é

recoberto por uma camada asfáltica ou de plástico como o cloreto de polivinila, que o

protege contra a umidade. Um corte do estopim é mostrado na figura 1.

A pólvora negra usada em estopim, para obter-se velocidade de queima mais baixa,

consentânea com o artefato, tem a seguinte composiçio: 72% ± 1 % de nitrato de potás-

sio; 8% • 1 % de carvão semibetuminoso e 20% ± 1 % de enxofre, formando uma mistura

mecânica com granulometria tal que. pelo menos, 98% passem através de peneira de

malha 50.

A pólvora negra ordinária, de velocidade de queima mais elevada, tem composição

padrão de 75% * 1% de nitrato de potássio, 15,0% • 1 % d* carvão vegetal e 10% ± 1 %

de enxofre, com granulometria tal que, pelo menos, 97% passem através de uma peneira

de malha 140^) .

O estopim produzido pela Fábrica da Estréia, do Ministério do Exército, localiza-

da no 6 ° Distrito de Magé, Vila Innomirim, Estado do Rio de Janeiro, utiliza pólvora

negra com a primeira composição mencionada. No processo de fabricação do estopim na

Fábrica da Estréia, mostrado na figura 2, um fio guia de aigodão M2 que serve de ar.aste

da pólvora passa por dentro de um recipiente metálico em forma de funil que contém a

pólvora negra. Na saída desse funil há dois sistemas de carrete» com os fios de tecido que,

girando em torno do fio guia, agora envolto em pólvora, na medida em que este é puxado,

forma, carta um deles, uma camada recobridora em torno da pólvora. A primeira camada é

composta de fios de juta e a segunda de fios de rayon. Após, o cordão de estopim, assim

formado, passa pela operação de cobertura plástica.

Durante esse processo, a quantidade de pólvora arrastada poderá variar, ocorren-

do, em aiquns pontos, ausência total do explosivo, as chamadas falhas, que interrompem o

fluxo Ha chama na ocasião da queima do estopim. Essas falhas aparecem com a extensão

de 2mm ou mais e apresentam sérios problemas de segurança aos usuários, quando os

explosivos são colocados em locais perigosos e inacessíveis, bem como prejuízo ao

fabricante do estopim com a rejeição do produto e a conseqüente imagem comercial

negativa.

O ob|Ptivo rleste trabalho é estabelecer um sistema complpto, utilizando
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radioisó tonos, capaz de detetar essas falhas durante o processo de fabricação do estopim
na Fábrica da Estrela, do Ministério do Exército.

Cs radioisótopos têm sido largamente utilizados em processos industriais de medi-
da contínua de espessura ou de concentração, com o duplo propósito de controlar a
qualidade do produto e de servir de base oara o controle automático do processo(2.3,4)
A maioria dos medidores nucleares aplicados para a medida de espessura, o fazem para
materiais em forma plana, como papel, plástico, folhas de alumínio, etc'*/. Um medidor
contínuo de densidade de cigarros, utilizando radiação beta e usando duas câmaras de
ionização com o objetivo de obter a compensação nuclear dos desvios causados pela mu-
danças nas condições ambientais, é descrito por Kohl, Zentner e Lukens^'. Zumwalt^)
discute a otimização dos caübradores nucleares que utilizam partículas 0, apresentando
uma formulação matemática para a sensibilidade dos vários métodos de medida - medida
de espessura por transmissão, de espessura por reflexão e de concentração por reflexão
- em função da intensidade da fonte radioativa, da constante de tempo do circuito e da
precisão do medidor.

Apesar da extensa e dispersa bibliografia existente sobre o assunto, pouca referên-
cia foi encontrada que tratasse particularmente sobre o processo de medida de espessura
de corpos cilíndricos de pequena dimensão, constituídos d<> materiais de diversas densida-
des, movendo-se em alta velocidade linear, como o estopirr^,5)

Todos os medidores nucleares de espessura utilizam ou o fenômeno da absorção
da radiação, método de transmissão, ou do espalhamento da radiação, método de retrodis-
persão. Neste sistema adotou-se o método do transmissão, tendo em vista as suas particu-
laridades R as características e dimensões do material a ser medido.

0 conjunto consta de uma fonte de radioisótopo emissor $ e de câmara de
ionização, colocados num colimador, de modo a manter uma geometria constante. 0
estopim atravessa o colimador entre a câmara de ionização e a fonte radioativa de modo
que a pólvora negra cruza o feixe colimado de radiação. A câmara de ionização são ligados
a fonte de alta tensão e um eletrômetro constituído de um amplificador diferencial e de
um amplificador operacional realimentado. A câmara de ionização produzirá maior ou
menor corrente conforme haja falhas ou não no estopim. Essa variação de corrente
proporciona um sinal elétrico na saída do amplificador operacional, suficiente para operar
o circuito de controle que aciona o sistema de fabricação.



II - ANALISE DOS PARÂMETROS

2.1 Métodos de Medida

No método de medida de espessura por transmissão ou atenuação de radiação,
cujo esquema de princípio é mostrado na figura 3, a intensidade da radiação medida
através do material em teste é relacionado com a espessura ou peso por unidade de
superfície do mesmo. O método de retrodispersão, baseia-se no princípio de que a inten-
sidade da radiação retrodispersada depende da espessura ou densidade superficial do
material. Neste último caso, a fonte radioativa e o detetor estão colocados do mesmo lado
do material a medir, conforme mostra a figura 4.

A opção quanto ao uso do método de transmissão ou de retrodispersão para os
medidores nucleares não depende somente da precisão e da sensibilidade desejadas, mas
de considerações de ordem prática, como disponibilidade da fonte radioativa conveniente,
custo do sistema de medição, facilidade de acesso ao material a medir e da segurança
radiológica.

Uma das exigências necessárias a esses medidores é assegurar que a resposta do
medidor seja unicamente função da variável medida. Para isso é necessário que as outras
variáveis que influem no processo sejam mantidas constantes ou compensadas por meios
apropriados. Dentre essas variáveis estão a densidade do material a medir, a composição
do material, a densidade do ar entre a fonte e detetor, as distâncias relativas
fonte material-detetor, distância fonte-detetor e variação da intensidade da fonte.

Todos os problemas associados aos medidores nucleares são pertinentes tanto ao
processo de transmissão quanto ao de retrodispersão. Entretanto, o efeito da variação da
posição do material a medir em relação ao detetor e à fonte radioativa é mais pronunciado
no método de retrodispersão, já que uma mudança na posição do elemento medido reflete
uma alteração na geometria que é proporcional ao quadrado do dobro da distância entre o
material e a combinação fonte-detetor.

O processo de retrodispersão exige, para precisão idêntica, fonte de maior ativida-
de, visto que é a zona de retrodispersão que se assemelha a uma fonte radioativa imaginá-
ria. Para a medida de espessura, esse método é mais prático quando o acesso ao material a
medir só é possível por um lado.

No método de transmissão o absorvedor fica entre a fonte e o detetor, permitindo
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a obtenção de quaisquer tipos de geometria, se se dispuzer d * espaço disponível para a
medida.

Geralmente, sempre que as condições da instalação e disponibilidades de fontes
radioativas permitirem, é preferível optar pek> método de transmissão, quando se trata de
medir a espessura de um material, por apresentar maior facilidade de realização mecânica
do equipamento, ser menos sensível às variações de geometria de medição e necessitar de
fonte radioativa de menor intensidade. No caso presente, o estppim será controlado numa
operação isolada após sua fabricação, oferecendo portanto ampla possibilidade de acesso e
espaço e facilidade de escolha de geometria.

Após o confronto dessas particularidades de cada método optou-se pelo princípio
de transmissão que atende também ao aspecto da segurança radiolõgica pelo uso de uma
fonte de menor atividade, para a mesma sensibilidade desejada.

2.2 Tipo de Radioisótopo

A forma e as características do material a medir são os fatores principais para a
seleção do radioisótopo. Os outros elementos que afetam essa escolha são: o tipo e a
energia da radiação emitida, a meia vida, a emissão de somente um ou mais tipos de
radiação, a disponibilidade e custo, a sensibilidade e a escala de medição.

As características essenciais do material alvo, que servem de dados para a seleção
da fonte radioativa podem ser resumidas como se segue:

1. diâmetro da pólvora negra do estopim 2mm
2. espessura do revestimento (algodão e plástico) 1,5mm
3. composição da pólvora:

KNO3 72,0%
Carvão 8,0%
Enxofre 20,0%

4. peso da pólvora do estopim (mg/cm) 40
5. espessura média da pólvora (mg/cm^) 220

Com esta quantidade de pólvora a radiação gama (7) não é aplicável devido a seu
alto poder de penetração. Ao contrário, a radiação alfa (a) tem muito pequeno alcance.
No caso de partículas beta (0) pode-se determinar a faixa de energia das partículas que
pemíte obter as condições ótimas de projeto, atendendo-se às condições de máxima
sensibilidade de medida e de minimização dos erros ocasionados pela flutuação estatística



da fonte.

Para a condição de máxima sensibilidade, o produto nx = V ', onde n é o
coeficiente de absorção em crcr/mg e x é a espessura do absorvedor em mg/cm*. Conside-
rando-se unicamente os erros provenientes da flutuação estatística da fonte, o desvio
padrão será mínimo quando / ÍX = 2 ' '. Para a primeira condição, substituindo-se o valor
da espessura média da pólvora do estopim, tem-se

1 ,
M ótimo = = 0,0045 cnrr/mg

x

e para a segunda,

''ótimo = — — = 0,009 cnWmg.
x

Para partículas 0 de energia máxima entre 0,5 e 6 MeV o coeficiente de absorção
em cm*/g é relacionado empiricamente à energia máxima E m pela equação^7'-mi

17
(1)

Com esta equação e os valores de ix calculados anteriormente obtém se os valores

de E m = 3,20 MeV e E m = 1,75 MeV, respectivamente.

Dos emissores beta disponíveis com meia vida razoável, com pouca ou nenhuma

atividade gama e energia de radiação suficiente, considerando-se a absorção nas janelas da

fonte e do detetor, foi escolhida uma fonte da combinação Estrõncio 90 + Itrio 90

(90g r + 90y) o 9°Sr emite uma partícula 0 de 0,546 MeV e decai para o 9 0 Y com

meia-vida (Tj/21 de28anos enquanto o 9 0 Y emite uma partícula beta de 2,27 MeV com

T j / 2 de 64 horas.

As partículas 0 do 9^Sr serão quase completamente absorvidas nas janelas da

fonte e do detetor, de modo que as partículas 0 realmente utilizadas serão as do Y de

2,27 MeV, cuja energia é suficiente para atravessar o estopim e sensibilizar o detetor. A

longa meia-vida do Sr elimina a necessidade de troca da fonte radioativa durante quase

toda a vida do sistema de deteçao. O ^ S r é produzido como rejeito da fissão do urânio e

pode ser adquirido ao preço de 2 dólares por milícuríe^.

2.3 Quantidade de Radioisótopo

Os fatores principais que determinam a atividade da fonte radioativa são a sensibi-



10

lidade do sistema de medida e a proteção radiológica. Para que seja mantido um nível de
radiação externa ao colimador dentro dos limites de tolerar*!» sem o uso de excessiva
blindagem, deve-se usar uma fonte radioativa com a menor intensidade possível. Ao
contrário, para se obter maior sensibilidade do sistema de medida exige-se maior intensi-
dade de fonte. A determinação da quantidade necessária de 9°Sr será feita pelo balanço
desses dois fatores. Praticamente, a intensidade da fonte foi determinada somente pela
sensibilidade da medida,já que foi adotado um valor mínimo de sensibilidade necessário
para se obter uma precisão que permita ao mecanismo de controle ser operado num nível
razoavelmente alto.

A intensidade da fonte para este trabalho foi deteijtinada considerando-se o
tempo disponível para a medida da menor falha permitida, T, a espessura nominal do
estopim, x, a variação relativa da espessura da pólvora negra no estopim com e sem falha,
Ax/x, o coeficiente de atenuação de massa, p,a eficiência do detetor c ^ e a constante de
tempo do circuito eletrônico, que é o tempo, em segundos, necessário para que o sinal de
saída atinja 63,2% do seu valor final, e igual ao produto RC, onde R é a resistência de
carga da câmara de ionizacão, em ohms, e C a capacidade de entrada do circuito de
medida, em farads.

A variação da corrente indicada pelo instrumento, num intervalo de tempo T ápos
o início da passagem da falha do estopim pelo colimador, deve ser nitidamente discri-
minada das flutuações estatísticas máximas observáveis na corrente l m produzida na
câmara de ionizacão. Isto permite relacionar os elementos acima que possibilita o cálculo
da corrente de ionizacão mínima necessária e, consequentemente, da atividade da fonte.

O tempo disponível para a medida da menor falha permitida é determinado pelo
comprimento da falha mínima que se deseja detetar e pela velocidade de passagem do
estopim pelo colimador. Observou-se que somente ocorre a interrupção da chama no
estopim quando o comprimento da falha excede aproximadamente 2mm. A velocidade
média de passagem do estopim pelo colimador é de 20cm/s, de modo que o tempo
disponível para a medida de uma falha de 2mm de comprimento será de 10 miiisegundos.

O desvio padrão da corrente de ionizacão l m produzida na câmara pela interação
das partículas 0 com as moléculas do gás de enchimento devido a natureza randõmica do
decaimento radioativo é O)

(2)

2RC

onde, q m é a carga média produzida por uma partícula fl na câmara de ionizacão em
coulombs/partículas 0 e RC é a constante de tempo do circuito eletrônico. Nesta expres-
são se desprezou a flutuação estatística que ocorre na carga média q m .



11

A lei de atenuação exponential é dada por

'm • °

onde, l m é a intensidade da radiaçio medida através do absorvedor, I é a intensidade da

radiaçio sem absorvedor, e p e x como definidos anteriormente.

Uma pequena varíaçio Ax na espessura do absorvedor provoca uma alteração na
intensidade de radiaçio medida através do material dada por

A l m - ± |i l e - P * Ax. (4)

A varíaçio f racionai - — L será
•m

^íül = ± px . ÈL (5.
•m x

Substituindo este resultado na equaçio (2) obtem-se o desvio padrão relativo associado
com as flutuações estatísticas, dado por^)

(6)
RC/q

m

que diminui com a atividade da fonte radioativa e com a constante de tempo RC. Derivan-
do essa expressão em relaçio s / M e igualando-se a zero, encontra-se a condiçio de desvio
padrão mínimo dada por px = 2, conforme foi antecipado no item 2.2. A segunda
derivada positiva indica que realmente se trata de valor mínimo de o(x).

0 comportamento do sistema de medida num estado transitório decorrente da
passagem de uma falha diante do colimador, que corresponde efetivamente a uma varia-
ção de espessura Ax/x, pode ser analisado considerando que a varíaçio da corrente de
ionização resultante da passagem da falha apresenta a forma de um degrau de amplitude
A l m . A resposta do circuito de medida, de constante de tempo RC, a esse degrau de
corrente é dada por'10 '

A l = A ^ d - e , i

Ma figura 5 são mostradas esquamaticamente as flutuações estatísticas da corrente
If, a[\y\, correspondente to estopim sem falha, a varíaçio da corrente, A l m , provocada
pala passagem da falha, a as flutuações estatísticas da corrente 12,0(12), correspondente
ao estopim com falha.

Com a aparecimento da uma falha no instante t ^ ocorra uma variação maxima da
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Figura 5 - Esauema das flutuações estatísticas e varia,

ção da corrente de ionização provocada por

falha no estopim
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tantes, e igualando-se a zero, obtenvse a condição de rorrcnt» mínima dada por px = 2,
já obtida anteriormente.

A constante de tempo RC do circuito foi medida praticamente com a aplicação de
uma corrente em forma de degrau e medindo o tempo de resposta - tempo necessário
para que o sinal atinja 90% do seu valor total — igual a 2,3 RC. O valor de RC ob^do foi
0,5 segundos.

A variação relativa de espessura provocada pela falha no estopim pode ser determi-
nada considerando que o comprimento da falha mínima de 2 mm corresponde a uma
massa de pólvora igual a 20% da massa total de 1 cm; assim Ax/x = 0,2. Considerando
JIX = 1. RC = 0,5 seg, e q = 10~ 1 6 coulombs/interaçso, encontra-se na equação (11)
o valor de corrente necessária, I > 4,25 x 1 0 ~ ^ amperes.

Medindo-se a corrente de ionização produzida na câmara por uma fonte radioativa
de atividade conhecida, com a mesma geometria final do sistema, obtem-se por proporção
direta a atividade necessária da fonte.

2.4 Detetor de Radiação

O detetor para esta aplicação deve ter robustez, estabilidade, vida longa, ser de
fácil disponibilidade ou fabricação e baixo custo. Para esta seleção foram considerados o
detetor Geiger-Muller (G-M), o detetor de cintilação, a câmara de ionização, e o detetor
semicondutor. O detetor semicondutor foi desde logo rejeitado tendo em vista sua sensibi-
lidade à temperatura e sua fragilidade no estado atual da tecnologia. Também a sua
aquisição é difícil.

O detetor G-M, apresenta o inconveniente de necessitar de alta tensão de polariza-
ção e vida limitada, exigindo trocas freqüentes. 0 seu uso não é indicado quando existem
altas taxas de contagens. 0 detetor de cintilação é muito sensível mas sua estabilidade é
difícil de ser mantida, suas características variam com a temperatura e seu custo é eleva-
do. Tendo em vista a alta atividade da fonte de radiação utilizada e as vantagens ofereci-
das pela câmara de ionização como, simplicidade de fabricação e robustez, insensibilidade
as flutuações na tensão de polarização e relativamente baixa tensão de operação, optou-se
pelo uso de uma câmara de ionização de corrente, cuja única dificuldade é o alto isola-
mento exigido para o eletrodo coletor de elétrons.
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2.5 Colimador

O colimador deve pemitir a obtenção de uma adequada coiimação do feixe de
radiação para que pequenas alterações de geometria do sistema não afetem a intensidade
da radiação incidente no detetor, bem como manter constantes as distâncias relativas
fonte-estopim-detetor.

As variáveis que dependem da geometria do sistema são a distância entre a fonte e
detetor e a posição do estopim em relação à fonte e ao detetor. Alterando-se a distância
fonte-detetor, o ângulo solido definido pela fonte e janela d * câmara de ionização tam-
bém se altera provocando mudanças na intensidade de radiado que atinge o detetor. A
posição do estopim relativamente ao detetor e a fonte deve ser mantida constante para
que permaneça constante a dispersão produzida na radiação que atravessa o estopim.



Ill - PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

3.1 Rut» d» Estròncio-90

Sob o aspecto da proteção radiologica o *°Sr merece cuidados especiais; de
quando é absorvido pdo corpo humano, deposita-se nos ossos cm lugar do Cálcio. Sua
máxima concentração permissível no ar e na água para trabalhadores ocupacionais são 3 x
1 0 - 1 0 1 4 x iQr-6 microcurit por centímetro cúbico (jiCi/cc), respectivamente*11). Esses
valores sio relativamente baixos e para evitar qualquer liberacit) para o ambiente todos os
trabalhos que envolveram &Hk foram feitos dentro de uma capela bem ventilada.

Foram adquiridos na New England Nuclear^ alguns frascos de 9°Sr, contendo
cada um cerca de 50 mCi, na forma de SrCl2, dissolvido em 0,2 ml de uma solução 1,1
molar de HCI.

Na primeira experiência foi feito um furo de 1,5 mm de diâmetro por 8 mm de
profundidade na ponta de um parafuso de cabeça chata de 4,5 mm de diâmetro por 15
mm de altura. A solução de estrõncio foi diluída para 5 ml com a adição de água
destilada. Com uma micropipeta foi colocada uma pequena quantidade de 9QSrCl2 dentro
do orifício do parafuso suporte e secada lentamente numa chapa pouco aquecida. Após
várias operações de transferência e secagem de pequenas quantidades da solução para
dentro do parafuso, conseguiu-se uma atividade aproximada de 3 mCi, após o que o
buraco foi selado com araldite.

Observou-se mais tarde que a selagem do parafuso foi deficiente. Apareceram
pequenas rachaduras e o pó de &QSr, liberado, contaminou a área de trabalho.

Para outras duas fontes, foram preparadas cápsulas de maior volume conforme
mostrado na figura 6. Uma solução saturada de carbonato de sódio de 0,2 ml foi colocada
na cápsula e posta a secar. Após, quantidades de 0,2 a 0,4 ml da solução de 90SrCl2, foram
sendo adicionadas e secas, sucessivamente, até obterem-se 1,5 ml do material residual. O
90Sr, resultante, sob a forma de carbonato, tornou-se, quimicamente, mais estável2). A
atividade final obtida na cápsula foi de aproximadamente 15 mCi.

A cápsula foi fechada com a lamina de platina e com o anel de aço inoxidável sob
pressão, tendo-se antes colado araldite entre a cápsula e a platina.

16
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Para remover a contaminação externa superficial, a cápsula foi mergulhada varias

vezes em soluções concentradas de ácido suifúrico, nitric» • hidróxido de sódio. Após

cada operação esfregou-se um papel filtro sobre a superfície da cápsula e determinou-se a

sua atividade num contador G-M, avaliando-se a contaminação residual da superfície da

cápsula. Proximo è ianeia a contaminação era maior. Além da imarsão em soluções ácidas

t afcalina, a superfície da cápsula foi cuidadosamente lixada com lixa de papel n ° 400.

para eliminar a contaminação difundkJa no aço inoxidável.

A cápsula foi retirada da capela somente quando o papel filtro apresentou conta-

minação desprezível após o que. foi finalmente lavada numa solução descontaminante

Extran, fornecida pela Merck Chemicals Co.. Finalmente foi colocada uma fina camada de

araktite no topo dá cápsula para selar completamente a interface entre o corpo principal

da cápsula e o and de vedação.

Achou-se, mais tarde, que o coiimador, o detetor e os circuitos eletrônicos proje-

tados (ver seções seguintes) exigiam uma fonte de radiação 0 de atividade maior do que 15

mCi. Iniciou-se, então, a preparação de uma fonte de maior atividade. A descontaminação

d l segunda fonte foi laboriosa, por isso utilizou-se outro processo de fabricação.

A figura 7 mostra a cápsula de alumínio preparada. A cápsula interna foi colocada

dentro da capela e, após ser cheia com 0,2 ml de água destilada saturada com N32CO3, foi

posta a secar lentamente. Após, quantidades de 0,2 a 0,4 ml da solução de 9 0SrCl2. foram

sendo adicionadas e secas, sucessivamente, até obterem-se 5 ml do material residual. A

atividade final da cápsula foi de 50 mCi.

A fim de que a atividade final não ultrapassasse o valor necessário compatível com

o sistema global, à cada 10 mCi depositados na cápsula interna, ela era fechada, introduzi-

da cuidadosamente na cápsula externa (a prova de contaminação), fechada com a janela

de alumínio e o and presos com fita gomada, e verificada no conjunto coiimador-câmara,

a corrente de ionização que produzia. Repetiu-se a operação até o valor necessário da

corrente de ionização, conseguido com atividade da ordem de 50 mCi da fome. A fonte

foi, então, fechada definitivamente com a janela de alumínio e anel, colados á cápsula

externa com araldite.

Finalmente a superfície da fonte foi facilmente descontamir.rJa com algodão em-

beoido em Extran e depois mergulhada em água. O esfregamento com papel filtro mos-

trou uma contaminação desprezível.

3.2 Câmara de Ionização

A câmara de ionização pode ser feita de vários tamanhos e formos e sua execução
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é simples desde que se tome a precaução de escolher um bom isolador. Esse tipo de
detetor apresenta boa estabilidade elétrica, rigidez exceler^a. nenhuma dependência de
energia, eficiência de 100% para partículas cr e 0 e 0,1 a 2% para radiação 7. de 0,1 a 2>
MeV(4).

Foram inicialmente preparadas duas câmaras de ionização cilíndricas com volumes

aproximados de 120 cm^. As dimensões e a forma estão mostradas na figura 8. Foi usado

um tubo de latão com a parte interna perfeitamente polida. O eletrodo central, ao qual se

liga o instrumento de medida, eletrodo coletor, foi feito com um fio fino de tungstênio. A

janela da câmara, com um diâmetro de 1 cm, fabricada em mica, tem espessura de,

aproximadamente, 4 mg/cm?. A lâmina de mica foi colada com araldite entre anéis de

alumínio, que se ajustavam como tampa ao tubo de latão. A vedação entre a tampa e o

tubo de latão foi feita também com araldite.

O gás de enchimento destas duas câmaras foi ar seco a pressão atmosférica. Para o

preenchimento da câmara com ar seco foi utilizada uma capela plástica na qual colocou-se

primeiramente CaCl2, para a primeira desumidificação, e depois BaO que possibilita obter

uma umidade residual de somente 0,0007 mg/l de ' ^ )

No ar, nas condições normais de temperatura e pressão, uma partícula £ de 1 MeV

produz 52 pares de fons por centímetro. Se 10.000 dessas partículas atravessarem uma

câmara de ionização de 10 cm de comprimento, por segundo, em operação na região de

saturação, ter-se-á uma corrente de 5,2 x 10& elétrons/s circulando no circuito externo.

Sendo 1 ampère = ~J2—* ió19 = 6.24 x 1 0 + ^ elétrons/s, ociuele valor corres-

ponde a 8,33 x 10"1 3 ampères. Então a corrente de fuga, através do isolamento entre os

eletrodos da câmara, deve ser muito menor do que 1 0 ' ^ A , a fim de não mascarar a

medida desejada.

Essa corrente de fuga decorre de dois fatores: da resistividade volumétrica do
isolante, que depende do material e, da resistividade superficial, que depende das condi-
ções da superfície do isolante como, facilidade de contaminação por pó e óbsorção de
umidade,resultando correntes de fuga através da massa e da superfície do material.

As altas resistividades volumétrica e superficial exigidas impõem restrições severas

na escolha do isolante para a câmara. O material isolante usado na câmara foi teflon com

superfície bem polida e limpa a fim de reduzir a absorção de umidade. Usou-se, também,

um anel de guarda cuja finalidade é desviar a corrente de fuga do eletrodo coletor e

definir precisamente o volume ativo da câmara. A figura 9 mostra o percurso da corrente

de fuga através do isolador e anel de guarda. A corrente de fuga circula entre o anel de

guarda e o eletrodo externo, permitindo que somente a corrente de ionização, I, circule

pela resistência de carga, R, da câmara de ionização. Persiste ainda uma baixa corrente tíe

fuga através do isolante entre o anel de guarda e o eletrodo coletor cuja diferença de
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potencial agora é muito baixa. Para formar o anel de guarda c ligação do eletrodo central

foi usado um coMptor comercial do tipo BNC.

A curva característica corrente x'tensão, I x V , da câmacade ionizaçao, mosiraüa

na figura 10, foi obtida utilizando-se a fonte radioativa de 15 mCtjjentro de um colim*

dor de alumínio, um eletròmetro Keithiey, modelo 610 C e uma fonte de tensão contínua

variável Hewlett-Packard. Observa-se que a corrente de saturação de 2,1 x 10~1?A ocorre

com uma tensão de polarização da câmara de ionizaçao da ordem de 10 volts devido ao

forte campo elétrico propiciado pelo pequeno diâmetro do eletrodo central.

Medidas posteriores feitas para verificar a estabilidade da característica I x V

mostraram um decréscimo pronunciado e contínuo no valor da corrente de saturação,

como conseqüência da existência de falhas de vedação da câmara que permitiram a

entrada de ar úmido através da junção do conector BNC com o teflon, conforme se

verificou colocando-se pressão de ar dentro da câmara e mergulhando-a em acetona.

Observou-se que a araldite não se liga ao teflon. Por esse motivo a vedação final dessa

câmara foi feita com Loctite, uma resina do tipo cianocrilato, fornecido pela LOCTITE

QUPWIICA LTDA<#>.

Com o objetivo de aumentar a corrente de saturação, encheram-se as câmaras com
argônio à pressão pouco acima da atmosférica. 0 argônio usado foi o fornecido em
cilindros de pressão pela White Martins. Para o enchimento usou-se um tubo cie vidro, em
forma de T, com três torneiras, uma em cada extremidade. A cada uma das extremidades
foram ligados o tubo de argônio, o tubo de enchimento da câmara de ionizaçao e uma
pequena bomba de vácuo. A operação de enchimento com argônio consistiu em se fazer
inicialmente o vácuo na câmara de ionizaçao e, através do jogo de torneiros, enchê-la com
argônio. Em sua operação final a câmara continha argônio a uma pressão levemente
superior à atmosférica e o seu tubo de enchimento fechado por pressão mecânica e
soldado. Obteve-se como resultado uma corrente de saturação 1,1 vezes maior do que a da
câmara anterior.

Um segundo tipo de câmara foi construído conforme mostra a figura 11, com o
objetivo de melhorar as condições de vedação e de rigidez mecânica na parte da câmara
onde fica o isolante. Para este detetor foi usado um tubo de cobre com superfície dourada
de 6 cm de diâmetro e 12 cm de comprimento. A janela de 1 cm de diâmetro foi feita de
mica, com cerca de 6 mg/cm? de espessura, colocada entre dur.s chapas de iatão coladas
com araldite. A ligação dessas chapas de Iatão com o tubo foi feita com solda. 0 eletrodo

(*) LOCTITE QUlKlICA LTDA

Rua Pais da Silva, 643-Chae St? Antonio-St? Amaro-SP.
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central foi feifp de um tubo de cobre de aproximadamente 2 mm de diâmetro. Um

conector BNC, ligado ao isolante de teflon por meio de rosca e vedado com um anel de

borracha, serviu de anel de guarda e suporte do eletrodo central- A união do teflon com o

corpo da câmara foi feito também com rosca e a vedação convanel de borracha. Esta

câmara foi também, inicialmente, cheia com ar seco pelo mesmo processo anteriormente

descrito com a diferença apenas que neste caso foi usada uma capela com luvas (glove

box). Esta câmara forneceu uma corrente de saturação de 6,5 x 1 0 ~ 1 ^ amperes, com a

fonte de 15 mCi. Apôs esse teste a câmara foi definitivamente cheia com argônio forne-

cido em bulbos de vidro de 1 litro pela LindeC).

A figura 12 mostra a característica tensão-corrente desse tipo de câmara. Observa-

se que a tensão mínima necessária para se obter a corrente de saturação é da ordem de 20

volts. No circuito real essa tensão de polarização é de 100 volts.

3.3 Coiimador

Para diminuir o aparecimento de radiação de frenagem o coiimador deve ser feito

de material de baixa densidade.

0 primeiro coiimador construído tinha a forma de um paralelepípedo, de latão,
com os encaixes da fonte radioativa, da câmara de ionização e da passagem para o
estopim, conforme a figura 13. O latão foi usado pela facilidade de usinagem e disponibili-
dade.

No centro geométrico dos dois encaixes foi feito um furo de 2 mm de diâmetro,

de modo que, as partículas 0 da fonte atingissem o detetor somente através desse furo. A

passagem para o estopim, entre o detetor e a fonte radioativa foi feita com um furo de 5

mm distanciado destes de 10 mm. Geometricamente a medida inclui somente a região

central do estopim, onde está depositada a pólvora negra.

Os resultados obtidos com o coiimador acima não foram satisfatórios devido a que

o diâmetro do furo para a passagem das partículas/? era muito pequeno e as distâncias

entre a fonte e o estopim e entre este e a câmara de ioniz&ção eram excessivas. Isto

(•) TONAWANDA LABORATORY

Linde Air Products Company

East Park Drive & Woodward Ave.

TONAWANDA, N. Y.
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acarretou colimação exagerada do feixe de partículas, produzindo, em conseqüência, com
uma fonte de iijfmCi muito baixa corrente de ionização na çjmara, da ordem de 10~ 1 4

ampères, praticamente impossível de se medir com a aparejhjggem disponível. Além disso
o diâmetro do furo para a passagem do estopim era pouco maty do que o diâmetro deste*
de modo que dificultava a passagem do estopim quando o seu diâmetro aumentava
às variações normais de fabricação.

Um modelo de colimador subsequente foi construído em alumínio com as dimen-
sões e forma mostradas na figura 14. O guia do estopim foi feito com um diâmetro de 1,5
mm maior do que o do estopim, com entrada em forma cõnica para facilitar a penetração,
e as distâncias fonte-estopim-detetor foram reduzidas para 2 mm.

Com este tipo de colimador a corrente obtida na câmara de ionização, utilizando-
se a fonte de aproximadamente 50 mCi, foi de 4,8 x IO"1© ampères. um valor satisfató-
rio para o objetivo visado. Também os problemas surgidos anteriormente na passagem do
estopim foram eliminados.

3.4 Circuitos Eletrônicos

A corrente necessária na câmara de ionização, resultante da interação das partícu-
las 0 com o gás de enchimento da câmara é da ordem de 10~ 1 0 ampères e as variações
dessa corrente, como conseqüência das falhas do estopim são da ordem de 1 0 ~ ^ ampè-
res. Esses valores de corrente são muito baixos e não podem ser medidos pelos instrumen-
tos comuns de medida como o de imã permanente e bobina móvel, podendo ser determi-
nadas pela medida da diferença de potencial nos terminais de uma resistência conhecida,
de 1011 a 1()13 ohms. O instrumento que mede e amplifica essa diferença de potencial 4
chamado eletrômetro, cujo sinal de saída pode ser medido por um instrumento de sensibi-
lidade normal ou então usado para quaisquer fins de controle.

O sistema eletrônico usado para esta aplicação é mostrado no diagrama de blocos
da figura 15. Consiste de uma fonte de alta tensão contínua de + 1C0 volts para a
polarização da câmara, um eletrômetro e amplificador, uma fonte de baixa tensão de

± 1 5 volts para o eletrômetro, o amplificador e o circuito de controie, um circuito de
controle que discrimina as variações de sinal de saída do ampiificador, e um circuito de
acionamento cuja finalidade é efetuar o controle do motor que aciona o carretei do
estopim em teste e ligar o circuito de alarme.

Os circuiteis mostrados em linha tracejada, embora já projetados, somente terão
seus desempenhos verificados quando da montagem do sistema à Fábrica da Estrela, após
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a verificação da. sua viabilidade com a conclusão deste trabalho.

A seguir é feita a descrição de cada parte do sistema.

3.4.1 Fonte de Alta Tcnsão (14>

A câmara de ionizaçâo trabalha na região de saturação e portanto, é praticamente
insensíveia variações da tensão de polarização. Assim a regulação da tensão da câmara não
é crítica. Além disso, a corrente solicitada dessa fonte é muito baixa. O circuito da fonte
de alta tensão de + 100 volts é comum, constando de um retincador de onda completa «
de um regulador cm paralelo estabilizado com um diodo zener. O transformador d t
alimentação é o mesmo da fonte de ± 15 volts (ver item 3.4.3). A figura 16 mostra a
esquema da fonte de alta tensão.

(15.16,17,18)3.4.2 Eletrômetroe Amplificador

O eletròmetro é um voltímetro de corrente contínua usado para a medida de

diferenças de potencial desenvolvidas através de altas impedâncias sem influir ou carregar

o circuito.

As características ideais desses medidores são: impedância de entrada infinita,
impedância de saída zero e nenhuma necessidade de correção das características, Para o
projeto do eietrõmetro em questão, totalmente transistorizado, foi adotado um sistema
de medida que consta de um amplificador diferencial acoplado diretamente a um amplifi-
cador operacional, com realimentação negativa total, através de uma resistência de
I O 1 1 ohms. A figura 17 mostra o esquema do circuito do amplificador diferencial e
operacional que constituem o eietrõmetro.

Um transistor de efeito de campo (FET) foi escolhido para o circuito de entrada
do sinal da câmara de ionizaçâo devido a sua inerente alta impedância de entrada, que é
inferior à de um transistor de efeito de campo do tipo metal-õxido (MOSFET), mas não
necessitando de circuitos especiais de proteção. 0 ampüficador diferencial constituído
dos transistores T j e T2 oferece uma impedância de entrada muito alta com baixa tensão
de desequilíbrio.

Os transistores FET T i e T2 foram select -.ados entre outros transistores comerei-
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ais do mesmo tipo, por apresentarem características elétricas idênticas, favoráveis à finali-
dade colimada, « serem de baixo preço, o que permitiu a escolhe de pares dentre 50
elementos. Estes pares foram escolhidos nas condições de funcionamento real do circuito.
Com isso reduziu-se em grande parte as fontes de deriva ou desvios próprios desses
elementos, oriundos de duas causas: 1)* o envelhecimento, que 4 um processo lento <jfg
desvio que ocorre devido as mudanças de parâmetros do elemento com o tempo, e 2) a
temperatura, que é a causa mais importante de desvio, pois, todo o processo de condução
dos semicondutores depende da temperatura. Normalmente os processos usados para a
redução da deriva devido à temperatura atendem também à correção devido ao tempo.

As saídas dos transistores T-j e T2 são acopladas às entradas do amplificador
operacional integrado 741C, permitindo um ganho máximo de 10^. A saída do amplifica-
dor operacional é realimentada à entrada do amplificador diferencial através de uma
resistência, encapsulada em vácuo, produzida pela Victoreen Instruments Co., de
ohms, através da qual flui a corrente oriunda da câmara de ionização.

Esta realimentação negativa permite obter não só a estabilidade do circuito, face
às fontes de ruído e variações dos componentes, como também um aumento da veloci-
dade de resposta, conseguida pela redução da capacitância de entrada do circuito para um
valor C/(1 + G), onde C é a capacitância total da entrada do circuito e G é o ganho do
circuito desde a entrada até a saída. Outra vantagem deste circuito á manter a porta de T-j
sempre no mesmo potencial, permitindo compensar a corrente de fuga da sua porta
referindo-se o transistor T3 a um potencial fixo. Entre os drenos de T-) e T2 está ligado
um capacitor em série com uma resistência, que estabilizam o amplificador. A determina-
ção do desvio do eletrômetro já integrado ao conjunto câmara de ionização - colimador -
fonte radioativa, foi feita deixando o circuito ligado durante algumas horas e verificando a
variação do nível de tensão contínua na saída do eletrômetro com um vo! tf metro.

O nível de ruído no eletrômetro foi determinado com e sem fonte radioativa no
colimador, com a tensão de polarização da câmara ligada. Os resultados destes testes
revelam a maior ou menor incidência de cada um dos fatores, fonte e tensão de polariza-
ção, no nível de ruído do sistema. Foi observado uma forte influência dos transitórios da
fonte de alta tensão no ruído de saída do circuito do eletrômetro. Essa influência foi
reduzida fazendo um transformador de alimentação com blindagem em cada enroiamento
(ver item 3.4.3).

Para estes testes foi utilizado um registrador Phillips, iv.odcio PM6G10, de 2 cana-
is.
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3.4.3 Fonte de Baixa Tensao(14>

As tensões de i 15 volts, cujos esquemas de circuitos são mostrados na figura
18, são altamente estabilizadas e alimentam os circuitos dos amplificadores diferencial e
operacional. O transformador usado nesta fonte de alimentação foi projetado com blinda-
gem em cada enrolamento, para diminuir os efeitos de transitórios que ocorrem na rede
de alimentação. O regulador é transistorizado pois as correntes solicitadas dessas fontes
sèo somente da ordem de 100 miliamperes.

3.5 Montagem do Sistema a Adaptação è Fábrica

Estabelecidos os projetos funcionais de cada parte do sistema de medida, a monta-
gem final depende, em grande parte, do estágio de fabricação do estopim em que se vai
realizar o controle e do espaço disponível para a adaptação do sistema.

0 estágio de fabricação do estopim mais conveniente e prático para o controle é
aquele logo após a obtenção do estopim bruto antes de passar pela operação de cobertura
plástica. A medida que os carreteis de estopim saem das várias máquinas de produção, eles
serão encaminhados para um local próximo onde será realizado o controle, não havendo
problemas de falta de espaço.

A montagem do eolimador com a fonte radioativa e câmara de ionização foi feita
numa base de ferro de 12 cm de largura, 24 cm de comprimento e 1 cm de espessura.
Duas peças de lucite perfuradas de 2 cm de espessura e aparafusadas na base de ferro,
suportam rigidamente o eolimador e a câmara de ionização. Numa das peças de lucite,
onde fica o terminal de saída da câmara de ionização, está fixada uma caixa metálica que
serve de suporte e de blindagem eletrostática para o eletrômetro colocado no seu interior.
Esta ligação direta, sem cabo coaxial, entre a câmara de ionização e a entrada do eletrô-
metro, reduz ao mínimo o valor da capacitância de entrada do circuito e elimina o ruído
elétrico produzido por aquele condutor. A figura 19 mostra a montagem desse sistema e
as suas conexões com o painel de controle.

O nível de radiação em contato com a superfície externa do eolimador de alumí-
nio está acima dos limites fixados pela Comissão Internacional de Proteção Radiológica.
(ver item 4.2). Assim, para operação radiologicamente segura foi necessário blindar •
parte do sistema de deteçio que compreende a fonte radioativa, o eolimador, o detetor e
o eletrômetro com uma cobertura de chumbo constituida de quatro placas de 5 mm cada
uma. Estas placas, fixas a uma chapa de alumínio para, dar melhor acabamento externo,
foram furadas para permitir a passagem do estopim, e serviram de blindagem provisória.
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O circuito das fontes de alimentação de + 100 volts, de ± 15 volts, e do
control* e acionamento foram montados numa caixa metajjca que constitui o painel de
controle. Conectores comuns fazem a interligação entre as duas montagens, do eletrõ-
metro e do painel de controle. . '



IV - RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 Estopim

Foram fornecidos pela Fábrica da Estrela dois tipos de amostras de estopim de 20
metros de comprimento cada. Uma delas foi de estopim semi-acabado, isto é, somente
com duas camadas de fios; a outra de estopim completo, com cobertura de cloreto de
polivinila vermelha. Nessas amostras foram provocadas falhas de diversos comprimentos.

O estopim sem a cobertura plástica é composto de uma camada de fios de juta e
outra de fios de rayon, torcidos em sentidos opostos e apresenta variações no diâmetro
externo, provocadas pela falta de uniformidade na qualidade de pólvora depositada no seu.
interior. O estopim com plástico apresenta-se com maior uniformidade no seu diâmetro
externo.

Os resultados obtidos nas medidas efetuadas com o sistema de deteção de falhas
projetado, utilizando-se o estopim sem cobertura plástica, foram mais satisfatórios, isto é,
apresentaram maior sensibilidade do que os obtidos com o estopim plastificado. Isto
decorre do fato de que quando existe uma falha no estopim sem plástico o seu diâmetro
interno diminui pela ausência de pólvora, mas no caso do estopim plastificado esse espaço
é preenchido, formando uma espessura maior de plástico e mantendo o diâmetro externo
mais homogêneo. Assim se compreende porque há maior variação relativa de espessura no
estopim sem plástico do que no plastificado permitindo, naquele tipo, maior sensibilida-
de.

Os resultados da passagem do estopim pelo colimador, na velocidade planejada de
20 cm/seg indicaram que qualquer dos dois tipos de estopim pode ser utilizado para as
medidas. Economicamente, entretanto, é desejável fazer o controle de qualidade antes do
produto estar totalmente acabado já que, ao ser detetada uma falha o estopim deve ser
cortado e uma boa parte dele rejeitada. Estas considerações conduziram à adoção, no
sistema de medida, do estopim sem plástico, passando pelo colimador com uma veloci-
dade máxima de 1 m/seg.

4.2 Fonte Radioativa

A primeira fonte de 9°Sr, colocada num suporte de aço inoxidável e hermética-
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mente selada com uma janela de platina de 0,1 mm de espessura, com uma atividade de
15 mCi. produziu na câmara de ionização uma corrente dft 10~12 amperes, quando
mantida no colimador sem estopim. Este valor de corrente fpi demasiadamente baixo para
o objetivo visado, que exigia uma corrente de ionização mínima da ordem de 10~1Q
amperes, conforme mencionado no item2.3. As causas, que contribuíram para este baixfc
valor de corrente, foram o baixo fator de geometria proporcionado pelo colimador e pela
própria fonte, devido ao pequeno diâmetro de sua janela e à atenuação da radiação na
janela de platina da fonte.

As partículas 0 emitidas pela fonte são as do ^ S r de energia máxima 0,54 MeV e
as do 9 0 Y com energia máxima de 2,27 MeV. Para as partículas 0 da 0,54 MeV o alcance
á dado por<7>

R = 412 E° (12)
m

onde

n = 1 ,265-0,0954 In E m (13;

Substituindo-se o valor de E m = 0,54 MeV obtem-se n = 1,101 e R = 220 mg/cm2. A
lâmina de platina, cuja densidade é 21,45 g/cm^, com uma espessura üe 0,1 mm apresenta
uma espessura, em mg/cm2, de

x = 21,45 x 0,01 = 0,2145g/cm2 = 214,5 mg/cm2

Como o alcance das partículas 0 de 0,54 MeV é pouco maior do que a espessura da
platina, uma pequena percentagem delas atravessará a janela da fonte para atingir o
detetor através do estopim.

Para as partículas 0 de 2,27 MeV o alcance é dado por(?)

R = 520 E m - 1 0 6 (14)

Substituindo o valor de E m = 2,27 MeV tem-se R = 1094 mg/cm2, cujo valor é sufi-
ciente para atravessar a janela da fonte, o estopim e sensibilizar o detetor.

A percentagem de cada uma dessas partículas de 0,54 MeV de 2,27 il'eV, q ^
atravessa a lâmina de platina é dada pelo valor da intensidade relativa, equações ' D e (3)

m
*m = e ~ ^ x = e

Em '-14
. x
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Para um vqlor de E m igual a 0.54 MeV,

íüL_ = e - 3 4 . 2 x 0.2145 = 6 5 x 10~4 e
I '

-ÜL- = e-6,75x0.2i45 = 0 ,234

Assim a lâmina de platina de 0,1 mm é atravessada por 0,065% das partículas 0 de 0,54
MeV e por 23.4% das partículas 0 de 2,27 MeV.

Havendo necessidade de construir-se uma fonte definitiva de maior atividade,
procurou-se aumentar o valor da percentagem das partícula* que atravessam a janela da
fonte, usando-se uma lâmina de alumínio de 0,3 mm no lugar da de platina. O alumínio
tem uma densidade de 2,7 g/cm^ e a lâmina com a espessura de 0,3 mm é atravessada por
6,4% e 58% das partículas 0 de 0,54 MeV e 2.27 MeV, respectivamente. A vantagem dessa
providência é evidente, e na fonte de ^ S r + 90y definitiva do sistema, descrita no item
3.1, foi utilizada este tipo de janela com 0,3 mm de espessura.

A radiação fora da cápsula de aço inoxidável com janela de platina consiste de-
partículas 0 coerentes e não coerentes de 2,27 MeV e de raios-x produzidos pela frenagem
das partículas 0 no material da própria cápsula. Nessa fonte a atividade das radiações,
distante 100 cm da janela de platina e das outras superfícies da cápsula, foi de 3 mR/h e
0,05 mR/h, respectivamente. Este último valor foi devido a atenuação pela parede de aço
da cápsula. Na janela de platina os raios-x de frenagem contribuem com cerca cie 5% da
atividade total. Esta percentagem foi determinada utilizando-se um detetor G-M, e um
contador Packard modelo 256.

Na fonte definitiva, encapsulada em alumínio e com janela do mesmo material, a
radiação fora da cápsula consiste de partículas 0 coerentes e não coerentes de 2,27 MeV,
de pequena percentagem de partículas 0 de 0,54 MeV e de raios-x de frenagem. A figura
20 mostra a distribuição de energia da radiação de frenagem medida com um detetor
Ge(Li) conectado a um analisador multicanal, para as fontes com cápsulas de alumínio e
de aço inoxidável. A atividade distante 100 cm da janela de alumínio e das outras
superfícies atinge a 150 mR/h e 1 mR/h, respectivamente.

A fonte hermeticamente selada mantém sua integridade mesmo em condiçc..,
anormais. Após várias quedas de uma altura aproximada de 1,5 metros não apresentou
nenhuma fuga de material radioativo. Apesar disso a superfície da cápsula foi esfregado de
tempos em tempos com papel filtro para a verificação de qualquer possível contam inação
superficial. A fonte pode ser armazenada com segurança e a radiação pode ser completa-
mente blindada com um recipiente de chumbo de 25 mm de espessura. A única preo
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cupaçâb que se deve ter ao manipular a fonte é a de não perfurar a janela com qualquer

objeto ponteagudo.

4 3 Detetor eCoiimador

Foram construídos dois tipos de câmaras de ionização conforme os desenhos

mostrados nas figuras 8 e 11. O primeiro.tipo de câmara 6 de mais fácil construção

mecânica pela utilização de uma única peça de isolante, fixada ao tubo metálico por

pressão e, o conector BNC fixado ao isolante por meio de uma porca. Entretanto, esta

câmara não apresentou boa rigidez mecânica na união entre o tubo de latão e o isolante e

entre este e o conector BNC. Devido ao baixo atrito próprio do teflon, a peça isolante

movimentava-se toda vez que se fazia a ligação da câmara com um cabo coaxial com

conector BNC. Isso impediu a perfeita vedação da câmara que teve de ser feiu com cola.

O conector BNC usado para funcionar como anel de guarda também apresentou
problemas de vedação nas suas uniões internas, com o teflon e eletrodo central; estes
somente foram resolvidos após serem experimentados vários tipos c, cola como araldite,
cascopox e loctite. A araldite e o cascopox não se ligam ao teflon. A fixação com icctitt
ficou aparentemente perfeita, porém a vedação não é confiável se houver movimento do
conector BNC, quando a ele se liga um cabo coaxial com um conector do mesmo tipo.
Isto permite concluir que um conector BNC do tipo comum não deve ser usado para o
conexão do eletrodo central se a câmara de ionização deve ser selada.

A curva característica tensão-corrente deste primeiro tipo de câmara, mostrada na
figura 10, apresentou uma região de saturação de corrente com tensão de polarização de
apenas 10 volts, o que já era esperado devido ao forte campo elétrico criado pelo pequeno
diâmetro do eletrodo central.

O segundo tipo de câmara de ionização é de construção mecânica mais difícil que
a anterior. Apresentou, entretanto, boa rigidez mecânica e facilidade de montagem pelo
uso de roscas tanto no isolante quanto no conector BNC usado. A vedação foi facilmente
conseguida pelo uso de anéis redondos de borracha (o-ring), com graxa de silicone.

Na curva característica tensão-corrente desta câmara, mostrada na figura 12
observa-se que a tensão de polarização necessária para se obter a saturação de corrente e
da ordem de 20 volts.

0 valor da corrente de saturação desta câmara, utilizando-se uma fonte de aproxi-



madamente 50 «fiCi dentro do coiimador, foi de 4.8 x 1 0 ~ 1 0 amperes. Conforme foi
dtado no item 3.2. uma fonte com esn intensidade, dando 1,85 x 10^ partículas 2 por
segundo, se colocada no interior de uma câmara com 10 cio de comprimento, forneceria
uma corrente de cerca de 1.5 x 10~7 amperes. A relação entre esses dois valores d *
correntes 4.8 x 1O"~ lu7i,5 x 1 0 ~ 7 3 x T 0 ~ 3 dá o fator de redução da intensidade da
fonte provocado pelo fator de geoi.wtria do colimador e da própria fonte, pela atenuação
nas janelas da fonte e do detetor e pela atenuação no ar de dentro da fonte e no existente
entre as janelas da fonte e do detetor.

Os resultados obtidos na deteção de talhas do estopim usando o modelo final de

colimador, mostrado na figura 14, foram satisfatórios c mostraram que não há necessi-

dade de colimação exagerada da radiação após sua passagem pelo estopim em direção ao

detetor.

A fixação da câmara ao colimador por parafusos, formando um conjunto solidário

que não permitia o menor movimento relativo entre ambos, mesmo com o mov.mento do

estopim, reduziu ao mínimo os ruídos elétricos provenientes Jesses deslocamentos.

0 diâmetro do furo, feito no colimador, para a passagem do estopim, sendo 1,5
mm maior do que o diâmetro deste e com a entrada e saída em fc na cònica também
contribuíram para reduzir a vibração produzida no conjunto cãmara-colimador, qur.ru
da passagem do estopim pelo furo, na velocidade de teste.

4.4 Sistema Integrado

Realizados os testes de desempenho de cada parte do sistema de per si ou em
conjunto, e obtidos os resultados considerados satisfatórios, passou-se ao teste do sistema
total constituído da fonte radioativa, do colimador, detetor e sistema eletrônico de medi-
da. Para a verificação de comportamento do sistema completo foram utilizados dois tipos
de estopim com falhas provocadas pelo fabricante. Para estes testes, o registrador Philips,
modelo PM 8010, de dois canais, foi acoplado diretamente à saída do eletrômetro.

Não se dispondo ainda do mecanismo de acionamento do estopim, imaginado para

a instalação do sistema à fábrica, o teste de resposta do sistema em presença de uma falha

do estopim foi realizado puxando-se o estopim manualmente através do furo do colima

dor, numa velocidade de 20 a 30 cm/s, próxima à programada pela fábrica.

As variações da tensão de saída do eletrômetro quando da passagem de uma falha
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frente ao detetor, com o estopim recoberto de plástico ou nio. foram 3,5 e 6 vo!n.
mpcctiwafncntc. A amplitude desses sinais de tensão, representativas de cada falha, tem
um valor suficiente para a finalidade desejada de se*w de base para o processo oe
controle de qualidade do estopim.

A análise dos sinais de saída mostra que o estopim sem a cobertura plástica é mais
conveniente para o controle; tendo em vista os motivos expostos nos «tens 3.5 e 4 .1 . O
estopim com plástico pode também ser contrcii-do, caso haia outros interesses da fábrica
que se sobreponham aos motivos expostos.

Verificada a viabflidadc de funcionamento do sistema de deteção de falhas, que i

o objetivo desta fase do trabaNto, tenckma-se colocá-lo em execução prática, adiantando-

se, para isso, aígumas observações sobre a montagem do sistema visando a atingir o fim

colimado, o de montar o sistema completo para o controle de qualidade na fabricação do

O estopim deve passar através do furo do coiimador com o menor atrito possível a
fim de minimizar o aumento de temperatura do coiimador e a vibração mecânica que
possa gerar ruído elétiico na câmara. Com essa finalidade foi imaginado o sistema mecâni-
co, mostrado na figura 2 1 , constituído por duas roManas guias qu<. mantêm o estopim
sempre na horizontal, qualquer que seja a sua quantidade existente nos carreteis. Urr. cos
carietéis é acionado por um motor que será desligado a cada passagsm de uma fsiha pele
coiimador.

Foram fornecidas amostras de estopim radiografada pela firma Supervise tío Bra-

sil, para indicar a existência e posição exata das falhas. Essas radiografias foram obtidas

enroiando-se o estopim em espiral entre duas placas de cucatex de modo a fonnar uma

única camada. Essas radiografias, aMm de difícil observação, exigem muito tempo para a

obtenção dos seus resultados. O sistema projetado neste trabalho, entretanto, mostrou

maior número de falhas t com maior faculdade.

4.5 Higunnrj Radhrtogka

As radiações 0 têm alcance limitado e alguns milímetros de espessura de metal ou

plástico servem de blindagem contra essas radiações, por isso não apresentam problemas

importantes de segurança radiológica, sob o aspecto de exposição externa.

A fonte «toda de 9°Sr + ^ Y representa perigo, sob o aspecto de partículas 0
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somente quando existe contaminação pelo radioisótopo, devido a sua longa meia-vida.

Isto ocorre se a janela ou o corpo da cápsula forem perfurados e houver vazamento do

radioisótopo. Como a fonte está dentro do colimador, eft», possibilidade será remo.a.

Recomenda-se, entretanto, que, pelo menos duas vezes por ano, se proceda a uma verifica-

ção da possibilidade de fuga do radioisótopo, esfregando-se um papel filtro ou um pedaçjr

de algodão na cápsula da fonte ou no colimador, próximo à saída do estopim, local mais

provável de contaminação, verificando-se a contaminação com um monitor de radiação.

A principal preocupação para a segurança radiológica devido a exposição externa é

representada pela radiação de frenagem, produzida pela absorção das partículas 0 no

suporte da fonte e no colimador. O espectro de raios-x produzidos pela fonte radioativa

de 50 mCi, com cápsula de alumínio, mostrado na figura 20 indica que a intensidade

máxima da distribuição de energia dessa radiação ocorre em 50 KeV.

Esses raios-x de baixa energia tem alto poder de penetração e devem ter a sua

intensidade atenuada, por meio de blindagem como mencionado no item 3.5, para que

externamente ao sistema de medida, a taxa de dose tenha um valor abaixo dos valore*

máximos permitidos pela Comissão Internacional de Proteção Radiológica, para a classe

de trabalhadores em questão.

Externamente e em contato com a blindagem provisória do sistema de medida

constituída de 20 mm de chumbo, o nível de radiação, no ponto de maior intensidade, foi

de 2 mR/h. Este nível está abaixo do valor máximo permitido pela referida Comissão

Internacional, de 2,5 mR/h. Entretanto, na montagem definitiva, essa blindagem dever,-,

ser constituída por uma espessura de chumbo de 50 mm, a fim de se ter externamente a

essa blindagem um nível de 0,05 mR/h, da ordem da radiação de fundo.



V - CONCLUSÕES

Um sistema de deteção de falhas em estopim de 5 mm de diâmetro, constituído
de um núcleo de 2 mm de diâmetro de pólvora negra, comporta de 72% de KNO3, 8% de
carvão e 20% de enxofre e com uma densidade de carregamento de 40 mg/cm, é viável
quando composto de:

1. Uma fonte radioativa de 50 mCi, de ^ S r + 90yr encapsulada em alumínio e
com janela de 0,3 mm de espessura do mesmo material;

2. Um colimador de alumínio que permite a passagem do estopim entre a fonte
radioativa e o detetor, mantendo constantes, durante o teste., as distâncias fonte-estopim e
estopim-detetor igual a 2 mm;

3. Um detetor do tipo de câmara de ionização, de construção comum, funcionan-
do à corrente, com volume aproximado 300 cm3, cheia com argônio ou ar seco, com
isolante de teflon e anel de guarda;

4. Um eletrômetro transistorizado que consiste de um amp.ificador diferencial
acoplado diretamente a um amplificador operacional, com realimentação negativa total
através de uma resistência de 101 1 ohms.

40
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