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INTRODUÇÃO

A Escola de Verão em Física Nuclear Experimental, organizada pela
Sociedade Brasileira de Física (SBF) foi realizada neste ano, no período
de 05 ã 16 de Fevereiro, no Instituto de Pesquisas Energéticas e tluclea
res - IPEN-CNEN/SP. Para esta escola foram utilizados os laboratórios
das Divisões de Física Nuclear, Radioquímica e Metrologia Nuclear bem co
mo, o reator de pesquisa (2 MW) IEA-R1.

A escola contou com a participação de 22 estudantes vindo das diver
sas Universidades e Institutos de pesquisas do país além de estudantes
da Universidade Nacional de La Plata, Argentina e do Instituto Peruano
de Energia Nuclear, Peru. Os experimentos realizados foram selecionados
levando em conta a diversidade e o caráter interdisciplinar das ativid^
des de pesquisas que em geral são realizadas com o uso de um reator nu
clear como fonte de neutrons. Os experimentos conduzidos pelos estudaji
tes abrangeram as áreas de Física fluclear, Física de Neutrons, Aplicação
de Técnicas Nucleares em Analise de Materiais e Física do Estado Sólido
utilizando técnicas basicamente nucleares. Esta variedade de experimen
tos utilizando diversas técnicas experimentais, juntamente com o uso de
diferentes tipos de detetores de radiações nucleares foram o "keynote"
da escola e despertou um grande interesse por parte dos estudantes. Cada
estudante participou de dois experimentos de sua escolha durante as duas
semanas de realização do evento.

No último dia do curso foi realizada uma Assembléia Geral com a pre
sença de todos os participantes e professores para a apresentação e d\s
cussão dos resultados experimentais. Finalizando gostaríamos de dizer
que do ponto de vista de formação dos estudantes envolvidos nesta esco
Ia o evento cumpriu todos os seus objetivos.

A comissão organizadora desta escola gostaria de agradecer o apoio
financeiro recebido das seguintes Instituições, sem o qual não teria s1
do possível a realização deste importante evento;

- Fundação de Amparo i Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP.
- VITAE - Apoio a Cultura, Educação e Promoção Social.



- Fundação de Amparo ã Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro - FAPERJ
- Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN.
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DETECÇÃO DE PARTÍCULAS ALFA E FRAGMENTOS DE FISSÃO DO
Cf-252 COM DETECTORES SÓLIDOS DE TRAÇOS E COM DETECTOR
DE BARREIRA DE SUPERFÍCIE. DETERMINAÇÃO DA EFICIÊNCIA

RESPONSÁVEIS Dra Marilia Tereza F. Cesar Khouri
Dra Marina F. Koskinas

COLABORADORES :Cleber de Andrade
Eudice Correia Vilela

PARTICIPANTES :Herminio Hinostroza
Jorge Ricardo Araújo Kaschiny
Mareio Silva da Costa
Paschoal Rizzo
Wilna Machado S. Santos

RESUMO

Apresentação de técnica de detecção de
partículas por detectores sólidos de traços. Tipos de
revelação e análise de resultados. Medidas de
eficiência de detecpSo de partículas alfa coa Makrofol E
e detector- de barreira de superfície. Detecção de
fragmentos de fissão do Cf-252.

INTRODUÇÃO

Os detectores sólidos de traços nucleares
( solid state nuclear track detectors - SSNTDs ) são
materiais isolantes nos quais partículas carregadas
pesadas provocam danos ao longo de suas trajetórias .
Esses traços podem ser revelados e tornan-se visíveis
em microscópio óptico após o material sofrer um
tratamento químico que ataca preferencialmente as
zonas danificadas (D

Cristais e plásticos podem ser utilizados como
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sSNTDs. A formação do traço esta relacionada coa a
produção de ionizaçSo e, en uma primeira aproxiieaçSo ,
pode-se dizer que o traço ocorre quando o número de
ions formados excede um certo valor liatiar que varia de
UR material para outro. Alguns plástico s3o sensíveis
para registrar protons de baixa energia enquanto que a
maioria dos minerais não registram traços mesmo de
partículas pesadas com ionizaçao máxima. Elétrons e
radiação gama não deixam traços e tem pouco efeito
sobre os detectores de traços .

São vários os materiais usados como detectores
de traços, sendo os mais usados: nitrato de celulose,
policarbonatos. vidro e nica.

Escolhemos uma experiência bem simples porque
nossa principal finalidade é apresentar a técnica de
utilização dos SSNTDs, sua revoslaçSo e contagem por
métodos diferentes. Pretende-se det3rminar a eficiência
de um detector de traços para a detecção de partículas
alfa e verificar a relação entre emissão alfa e fissão
espontânea para o Cf-252.

O Cf-252 decai por fissão espontânea (3,092%)
e por emissão de partículas alfa (96,908%) com as
energias de 6,1183 MeV (84,0%), 6,057 MeV (15,8%),
5,9766 MeV (0,2%), 5,8263 MeV (0,002%). A meia vida
do Cf-252 é de 2,646 anos (3).

PARTE EXPERIMENTAL

ai Detector

O material utilizado como SSNTD foi o Makrofol
E de 200 ̂ im de espessura que 4 fabricado pela Bayer ,
Alemanha. O Makrofol E é translúcido, esbranquiçado e
apresenta só uma face sensível as partículas, esta face
é brilhante e a face oposta, não sensível, é* rugosa.

O makrofol E é fornecido em rolos e pode ser
cortado nas dimensões desejadas.

b) Revelação

A revelacXo do Makrofol E foi feita mantendo-
-se o detector submerso em soluçSo PEW (15% KOH ,40%
álcool «tílico e 45% água) a 70 "C por um tempo adequado.
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tempo de revelação (2) partícula

120 ainutos alfa
50 ainutos fragmento» de fissSo

c) Discriminação entre os traços devidos a fragmentos
de fissão e partículas alfa.

Os fragmentos de fissão tea alcance bem menor
do que aa partículas alfa do Cf-252 ( 6,1 MeV ).
Colocando-se entre a fonte e o detector urn material na
espessura adequada os fragmentos de fissSo slo barrados
e só as partículas alfa v3o impressionar o detector.

Utilizou - se o policarbonato Makrofol KG em
folhas de 2 pm e 8 ̂ jm de espessura. Foram feitas
irradiações sem absorvedor e usando absorvedores COB 8,
10. 12. 14 e 16 >jm de Makrofol KG entre a fonte de
Cf-252 e o detector de Makrofol E. As irradiações foram
de 20 minutos. Após a revelação de 50 minutos observou-
se os detectores ao microscópio concluindo-se que 16 jim
barravam todos os fragmentos de fissSo.

d) Medida da eficiência do Makrofol E utilizando uma
fonte de Am-241.

Efetuou-se uma medida de atividade alfa de uma
fonte de Am-241 '5,48 MeV(8SX) e 5,44 MeV(13*)) usando-
-se um detector de barreira de superfície em uma câmara
onde foi feito vácuo. Uma máscara em plástico de 100/jm
de espessura delimitou sempre a área do detector
utilizado.

Detector ORTEC BR.22.300.1000
tensão de operação-400 volts
tempo de medida 1000 segundos
n» de contagens 13470±110 ou 13,5*0,1 cps

Nas mesmas condições colocou-se na posição do
detector um quadrado de (2x2)cm*de Makrofol E e a mesma
máscara utilizada anteriormente . Foi feita uma
irradiação de l minuto,trocou-se o detector e foi feita
uma irradiação de 5 minutos.

Só consideraremos o resultado da segunda
irradiação, porque a contagem no primeiro detector foi
muito baixa.

nt de contagens 4165t&5 ou 13,9*0,2 cp«
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Considerando 100* a eficiência do detector de

barreira concluídos que o detector Makrofol E também
tem uma eficiência de 100% para partículas alfa de
aproximadamente 5,5 MeV.

e>Medida da eficiência do Makrofol E utlliando fonte de
Cf-252.

Nas mesmas condições das medidas anteriores
foram feitas medidas de atividade alfa da fonte de
Cf-252 com o detector de barreira de superfície.

1- medida sem absorvedor. A energia das partículas alfa
é de 6.1 MeV aproximadamente
tempo de contagem 8000 segundos
contagem 374488+193 ou 4.69*0,02 cps

2- medida usando absorvedor de 16 pm de Makrofol KG. A
energia das partículas alfa e* de 4,4 MeV
aproximadamente (anexo 1).
tempo de contagem 4000 segundos
contagem 18295+135 ou 4,57+0,03 cps

A diferença é de 2.6% entre os resultados .
Irradiou-se dois pedaços de Makrofol E com o

absorvedor de 16 um de Makrofol KG entre a fonte e o
detector de modo a não registrar os traços de
fragmentos de fissão

tempo de irradiação 7 minutos
contagem 1985+.45 ou 4,7 + 0,1 cps

tempo de irradiação 7 minutos
contagem 1898+.44 ou 4,5±0,l cps

valor médio 4,6tO,l cps

Comparando os resultados obtidos com o
detector de barreira de superfície e com o detector
sólido de traços Makrofol E concluímos que as
efici^ncias são iguais.

f) Detecção do fragmento de fissão com o Malcrofol E.

Foi feita uma irradiação de 40 minutos e após
a revelação de 50 minutos para que se* oa traços dos
fragmentos de fissSo fossem revelados obtivemos a
contagem 455*21 ou 0,l9+.0,0l cps.

A relação entre a emissão alfa « a fissão
espontânea obtida foi de 24+,2 enquanto que o valor



tabelado*3) é de 31.3. Esta diferença foi atribuída a
contaminações na fonte de Cf-252 e entre essas
contaminações predomina o C B - 2 4 4 que e usado na
fabricação de fontes de Cf-252.

Observaçio - Todos os detectores de traços foras
contados em Microscópio óptico de tela com aumento de
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ANEXO 1

Cálculo da energia de uma paartícula alfa após
percorrer uma distância R e» ui material
absorvedor.sendo:

.Bf) = \ dE

J dE\dx
a distância percorrida por una partícula alfa em um
meio ( dE\dx 4 a perda de energia por unidade de
trajetória).quando sua energia passa de Ei à Ef e como.

fR(E1 = 1 dE
dE\dx

é o alcance da partícula alfa eu um meio, então:

R(E) = R(Ei) - R(Ef) (1)

O alcance da partícula alfa em um material de
peso atônico A 4:

R.(cm) = 0.56.lÓ3Rar(cm) A** (2)
/>fl\ciT)

A fórmula es trutura l do Makrofol e CttHMO( e a
sua densidade é 1,21 g\cn? .

v/A = XniAi*
T ni

onde: A s 1.825 para o Makrofol
ni é o número de átomos tipo i
Ai é o número atômico do itomo tipo i

Calculo da energia de partícula alfa de 6,1
MeV apôs atravessar 16 ̂jm de Makrofol

Rar(cm)(E=6.1 Mev) « 4,75 ( pelo gráfico
1-4 referência 4) 3

RA fcm) * 4,01.ló cm
então 40,1 ̂im é o alcance no Makrofol da partícula alfa
de 6.1 Mev.

Substituindo em (1)

R (Ei.Ef) « R(6.1,Ef) - 40,1 pm - R <Ef)
- 16 ̂ m - 40,1 fim - R (Ef)

R (If) - 24,1 um



voltando a relação (2)

Rar(Ef) = 2,65 ca

pelo mesmo gráfico citado «cia»

Ef = 4.4 MeV

Portanto a partícula alfa de 6.1 MeV após
atravessar 16 pm de Makrofol tea 4,4 MeV
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MEDIDA DE SECÇXO DE CHOQUE DE ATIVAÇXO EM ESPECTRO
DE NEUTRONS DA FISSXO DO Z99U

P r o f e s s o r Responsáve l i
Luiz Paulo Geraldo

Participantes:
Johnny Ferraz Dias, Maria Lúcia Yoneama, Paula

Vercelli, Gar abed Kenchian, Arnaldc Gammal,
Ulysses Bi te Hi e Renato Semmler.

RESUMO

Medida relativa da secçâb de choque de ativação

para a reação NiCn,2n) Ni foi realizada, em um

•spectro de neutrons de fissão obtido Junto ao núcleo

do reator IEA-R1. O fluxo de neutrons foi monitorado

utilizando as seguintes reações padrões: Z7AKn,eOZ4Na

e Z4MgCn,p)Z4Na. O valor da secção de choque integral

obtida para a reação S*NKn,2n>S7Ni foi de <0,0039 ±

0,00015> mb. Este resultado, apesar de estar em

excelente acordo com outros autores, • não resolve a

discrepância ainda existente entre ' os valores

experimental e calculado.

ACTIVATION CROSS SECTION MEASUREMEN IN THE "*U
FISSION NEUTRON SPECTRUM

ABSTRACT

Relative measurement of activation cross

section for the S*NKn,2n>"7Mi reaction has been

performed in the fission neutron spectrum obtained near

the core of the IEA-R1 reactor. The neutron flux was

monitored using the following standard reactions :

AKn,a) Na and MgCn,p> 4Na. An Integral cross

section value of CO,0039 ± 0,00013 > mb has been

obtained for the NKn,2n>* Nl reaction. Despite t o be

in excellent agreement with other autora, the present

result does not resolve the existing dlscrepancle

between measured and calculated values.
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INTRODUÇXO

Dados sobre secções de choque integrais <c> em

espectros de neutrons padirâes t a i s como: lS*Cf • f i s são

do U, são importantes tanto para os programas de

dosimetria de neutrons rápidos em reatores de f i ssSo e

fusão como para a avaliação da consistência das

respect ivas secçSes de choque diferenciais.

Neste ti-abalhu, foi realizada uma medida

relativa da secçàb de choque integral para a reação
S*Nl(n,2n>S7Ni, utilizando o espectro de f i ssão obtido

Junto ao núcleo do reator IEA-R1. Esta reação, apesar

de apresentar as caracter ís t icas essenciais Cvlde

tabela 1) para ser um dosimetro padrão para neutrons

rápidos, infelizmente apresenta ainda discrepancias

acentuadas Caproximadamente Z69O*** en tre os valores

experimental e calculado para a secçab de choque. Desta

maneira, informàçSes experimentais adicionais sobra

e s t a secção de choque são importantes tanto para s e

resolver as discrepancias citadas como para reduzir a

incerteza rio conhecimento deste important* parâmetro.

O presente experimento foi realizado com e s t e s

objetivos em mente, Ja que nenhum resultado relevante

foi apresentado n^ l i teratura desde a publicação d*

Kobayashi a aproximadamente uma década atras .

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

A secção de choque* integral ou média, para uma

com er>ergla limiar E , em um espectro d*

neutrons tpCE), como por exemplo o da f i s são do " "
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definida como:
00

*<E> ^

00

J *«
o

!.CE> dE

;> dE

onde,

«?CE> - representa a secçSo de choque diferencial

dependente da energia.

Desta forma õ pode ser obtida fazendo medidas

Integrais em um espectro de fissão, ou calculada usando

a forma conhecida deste espectro de neutrons,

juntamente com as respectivas secçSes de choque

diferenciais oCE>.

se obter informações experimentais sobre a

em um determinado campo de neutrons, em geral é

necessário:

i> Uma caracterização cuidadosa do espectro de

neutrons Incidindo sobre a amostra, e

11 > Uma monitoração do fluxo ou fluencla de neutrons.

Neste experimento, foi admitido que o espectro

de neutrons rápidos, próximo ao elemento combustível, e

similar ao espectro de fissão do *aSU. Esta hipótese e

razoável considerando os resultados obtidos por Klmura

et .ai. , utilizando um reator muito similar ao

IEA-R1

Para monitoração do fluxo d* neutrons foram

empregadas duas reações padròes: * AKn,ot>>4Na, e
l*MgCn,p> 4Na. A escolha destes dois monitores deveu-se
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aos seguintes fatos: 1) Possuem limiares de reação

efetivos relativamente altos, diferentes e menores que

o da reação "Wín^n)57!*! Cveja tabela 1>. As secçBes

de choque integrais no espectro de fissão são muito bem

conhecidas; e ili> A utilização de dois monitores

permitiu um controle melhor do erro sistemático

envolvido f** determinação do fluxo de neutrons.

Folhas de Níquel, Alumínio e Magnesio com nível

de pureza superior a 99,9%, revestidas com Cadmio

<O,5nwn de espessura). foram irradiadas próximo ao

núcleo do reator por um período de tempo de três horas.

O fluxo de neutrons rápidos neste local e da ordem de

IO n/cm s. A posição de irradiação escolhida foi a

mais próxima possivel do elemento combustível, a fim de

que a perturbação do espectro de fissão provocada pelo

moderador (água leve) do reator fosse mínima. Apesar de

Lerem limiares de reação relativamente altos, as folhas

de ativação foram irradiadas envoltas com Cadmio, a fim

de evitar ativações de impurezas e outras reações

indesejáveis, produzidas pela presença do alto fluxo de

neutrons térmicos local, que e da ordem de 10 n/cm s.

Após a irradiação, as atividades gama induzidas

nas folhas foram medidas utilizando um detetor OeCLi),

em uma geometria que pode ser vista na figura 1. A

callbraçêk» da eficiência relativa deste detetor foi

efetuada no intervalo de 0,356 a 1,408 Mev, utilizando

quatro fontes padrSes (*5*Eu, iMBa, tt7Cm e *°Co>

produzidas pela AIEA CAgéncia Internacional d* Energia

Atômica). Métodos de mínimos quadrados e matriz de

covariança foram aplicados na analise dos dados e,

detalhes sobre esta metodologia podem ser encontrados

nas referencias <7>-Cv)
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15 lORYEC

V~-1OOcm3

Alumínio

2 5.5 mm 19O.5 rran

Alumínio

Fonte

FIG. 1

por:

C2>

equação representando o melhor ajusta • dada

- C1,OÓ í 0,02> ln<E>

e aa matrizes dm covarlança tST> m oorreteçSo <5^> para

os parAmetros ajustados sâb :

2 -
9

0,01650

-0,00247

1

-0,997

0,00037
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O x normalizado obtido para o polinômio

ajustado Cgrau 2> foi próximo de um,e portanto, a

solução representada pela equação <2> pode e«r

considerada satisfatória.

Os dados referentes as contagens (ama foram a

seguir corrigidos para a eficiência do detetor Ge(Li).

A produção total de núcleos radioativos, logo após a

irradiação, foi obtida após as correçSes para

decaimento durante» o tempo d» irradiação, tempo de

espera e tempo de contagem. Os fluxos de neutrons bem

como a secçSo de choque integral foram obtidos

utilizando a seguinte equaçSo, e os dados apresentados

n» tabela 1:

Ot> * - N <p o onde
T n

yt - Taxa de

N - Número total de átomos da amostra;

<$ - Fluxo de neutrons

Os fluxos de neutrons rápidos determinados

através dos monitores concordaram entre si dentro de

1,55%, e o valor médio obtido foi de <p - (3,90 ±

0,06?xt0* n/cm s. Este valor foi utilizado na equação

C4> para se extrair a secção de choque integral para a

reação ** Ni ír,,2r>>*7 Ni O resultado obtido foi de

CO,OO3fO t 0,00015 > mb, e e comparado na tabela 2 com

os dados apresentados por outros autores. O erro final

n» secçâo de choque foi determinado por quadratura

levando em consideração as seguintes fontes de erros:

contagem da radiação gama <2,5JO, determinação da massa

C0,29%>, eficiência <1,359O, determinação do fluxo
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meia-vida C0,25X> e razão de decaimento

C1,O3X)

De acordo com Sekine e Bada
ttoi a sistemática.

para a secçSo de choque média ã , em espectro de

fissão, para diversos núcleos segue a seguinte equação

empírica:

0,21>* <1 -

Z>/A 1 > x

<mb> • 2,8 x IO9 <0,12

1,764 * exp 1-18,14 <N

exp (-0,794 EL>

De acordo com a equaçSo C5>, a secçSo de choque

integral para a reação s*Ni<n,2n>S7Ni é O,0038 mb, um

valor que esta em excelente concordância com o obtido

no presente experimento.

Tabela 1

Características principais reaçSee

**Mg<n,p>t4Na

ReaçSo

E (Mev)

E CMev>'->

r
T

í/i
_ . < • )Branch.
ra t io OO

secçdes
de choque

percent.
1sotópica

m a s s a (•{">

MNiCn,2n>S7Ni

13,4

1,378

<36,08 ± 0,09>H

77,6 ± 0,8

2,859 x 10"* b

68,27 ± 0,01

0,3740 ± 0,0009

í7AKn,a>"Na

7,20

1,369

C15,02 ± 0,007>H

100

7,194 K 10"* b

100

0,099S t 0,0009

t4Mg<n,p>**Na

6,60

1,369

(13,02 ± 0,007>H

100

1,907 « 10"" b

78,99 ± 0,03

0,00911 ± 0,0009
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La 2

SecçSes d* ctioque Integrais para a reação
S*NKn,2n>57Ní (em mb)

P rese nt e Resu 1 Lado

Kobayashi C8O > * *'

Sekine <78>

Braun Íâ8>'**'

Pearlstein

Calanumd C74>

Fabri <78>'*4>

'*9!

O,00390 i 0,00015

0,00360 ± 0,00024

O,00380 1 0,00050

0,004 ± 0,0009

0,002

0,0049 ± 0,0014

0,00577 ± 0,00031

CONCLUSXO

O presente experimento apresenta um novo

result.ado experimental para a secçSo de choque integral

para a reação 58NiCn,2n>*7Ni, no espectro de fissão do

U. Esta nova informação oferece mais

oportunidade, para a redução do erro na secçSo de

choque avaliada para esta importante reação nuclear.

Entretanto, a grande discrepância entre os valores

calculados (tabela 1> e experimental < tabela 2>,

continua existindo e portanto, estudos adicionais para

resolver este impasse, sao ainda necessários.
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RESUMO

Os fluxo*'*" d* neutrons térmicos, epitérmicos e rápidos foram

determinados experimentalmente pelo método de ativação de folhas

na posiclo GI, próxima ao núcleo do reator IEA-R1. As reaçOes

utilizadas foram: »"*"7'Au»n,gama) l-r<»Au , para a medida dos fluxos

térmico • eettérmico e '''Al (n.alfa)a*Na , para a medida do fluxo

rápido. As atividades foram determinadas pelo método de

coincidências 4rj<PC)(i ~t .

ABSTRACT

The thermal, epithermal and fa«t neutron fluxes have been

determined experimentally by the activation f o i l method at

position 6 1 , located near the IEA-R1 reactor core. The reactions

used were 1<"Au(n,gama)'""Au , for thermal and epithermal

neutrons and " N a l n , « l f «>**Na , for fast neutrons. The

act iv i t i es were measured by the 4n<PC>f~r coincidence method.

<•> Not*: Por simplicidade, adotou-se neste trabalho a nomencla-

tura fluxo, em lugar das designações «ais rigorosas

dengidade d* fluxp ou taua de fluênei*.
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1 . INTRODUÇÃO

O conhecimen to do fluxo d* neutrons * d» importância

fundamental em qualquer experimento que venha a ser efetuado em

um reator de pesquisa, especialmente na produção de

radioisotopos, no estudo de danos de radiado ou em cálculos de

blindagens.

Para o caso do reator IEA-RI do IPEN, os neutrons

apresentam um espectro amplo de energias, desde milésimos de eV

ate varias milhões de eV. Os neutrons com energias abaixo de 0,6

eV tio chamados térmicos, aqueles entre 0,6 eV e 0,5 MeV,

rpitérmtcos, e os neutrons com energias «cima de 0,5 HeV,

rápidos.

Um dos métodos mais importantes na determinação do fluxo

de neutrons é o método de ativação de folhas. Neste método, uma

reaçSo nuclear induzida pelos neutrons produz um núcleo final que

é radioativo. A atividade obtida estA diretamente relacionada coa

o fluxo de neutrons no qual a amostra foi irradiada.

No presente trabalho, os fluxos de neutrons térmico e

epitérmico foram determinados pelo método da diferença de cádmio

C73, por meio da reaclo **7Au(n,gama>**-Au. 0 fluxo de neutrons

rápidos foi determinado pela reaclo de limiar "Al <n,alfa>a*Na.

As atividades dos radionuclfdeos ***Au e a*Na foram

determinadas pelo método de coincidências 4K <PC>* -t C9], que é

um dos mais exatos, podendo atingir erros inferiores a O,IX.

2. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

2.1 Irrmdimçêo das amostras

Para a medida dos fluxos térmico e epitérmico foram
uti l izadas folhas de l iga ouro-alumlnio, contendo 0.13% d» ouro.
As folhas possuíam massa da ordem de 1 mg e èrm* em torno de
3 mm*. A espessura efet iva de ouro resultante é de
aproximadamente 40 ug/c«a . A f i a de separar a contribuição na
a t i v a d o ocasionada pelos neutrons epitérmicos, as folha» foraa
irradiadas formando um par, ficando uma delas no inter ior de uma
cápsula de cádmlo com 1 KM d i espessura da pared*. A depressão no
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fluxo térmico devida a presença do cidmio foi «vitad*,

mantendo-se as «olhas de ouro a U M distância d» 4 cm entre s i .

Para « »»mda do fluxo de neutrons rápidos, utilizou—se

uma -folha de ai uai ni o COM 8 mm de diâmetro e massa da or de» de

40 mg. Psra evitar a contribuição ocasionada pela ativação por

neutrons térmicos das impurezas presentes <4 0,004 X de tin, Fe e

Cu), esta amostra também foi encapsulada em cadmio.

As amostras foram irradiadas durante 2O min n*. posição

61, localizada próxima ao núcleo do reator IEA-R1, conforme

indica a figura 1.

2.2 DetcrmtnacSn. das atividades

As atividades dos radionucl ldeos >>v"Au • z*Ne. foram

determinadas de modo absoluto no sistema d* coincidências

4n(PC)p-r , instalado no Laboratório d* Metrologia Nuclear do

IPEN-CNEN/SP. Este sistema ut i l iza um detector proporcional a gas

fluente em geometria 4( , acoplado a dois cintiladores de Nal(Tl)

de 3"x 3" 191. O diagrama da parte eletrônica e apresentado na

figura 2.

Este tipo de sistema de medidas permit* a determinacfto

da atividade da amostra, sem necessidade do conhecimento das

eficiencias dos detectores. 0 valor da atividade específica ê

dado pela seguinte relacSo:

1
U>

onde:

Ao * a atividade especifica da amostra (Bq/g)

f

beta. gama e coincidência, corrigidas para

contagem de fundo, tempo morto, tempo de

resolução C33 e decaimento da amostraf

Ka it a correção para o esquema de desintegrado e

m é a massa da amostra <g).
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A meia-vida «doted* par» o y"mbu fo i de

(2,695 t 0,002) d £23 • para o a*Na «oi de

(14,960 t 0,006) h C23.

3. CALCULO DOS FLUXOS DE NEUTRONS

" . l feriu co

Para a determinação do «luxo d» neutrons érmico», foi

suposta uma distr ibuição de energias do t ipo Maxwelliana a uma

temperatura de neutron dw 32 °C.

Para o t ipo de folha de ativação u t i l i zada no presente

experimento, as equações para o f luxo de neutrons térmico»

descritas na referencia rs} simplificam-se na seguinte equação:

F N T cr«,ilic T a d - • - * * i )
Í 4 T

onde:

A. e A. correspondem As atividades das folhas sem e com

revestimento de cadmio (em Bq/g), no instante do f inal da

irradiação.

F • Q.H é o fator que inclue as correções para

auto-blindagem (0) C4O • depressão de fluxo (H) C41.

0^ è • seccMo de choque de absorção para a velocidade de neutron

de 2200 m/s, (98,8 ± 0,3) b C113.

T é a temperatura efetiva do neutron no meio moderador.

NT é o número de átomos/grama da folha de ativação.

3.2 £pi térmico

Na regi So epi térmica, a distribu *'o de energia dos

neutrons adotada foi l/E . 0 fluxo de neutrons ep»térmico ê dado

pela expressão C83:

As m(Ea/E,)

<tmmi • <!3>

NT Q . . t I <X - e - » * l )



23

onde:

A. é a atividade da folha de ouro recoberta com cadmio

(em Bq/g), no instante do final da irradiação.

Ei e E? s&o respectivamente» «a energia no corte de cadmio

(0,6 eV) e na região rápida <1 MeV>.

B«Ri é o fator de auto-blindagem para a regi So epitérmica 111.

l é a integral de ressonância, igual a (1558 t 60) b, para

a reação •1"';'Au(n,ge«a) lI"»Au C53.

3.3 Rápido

Na regilq de neutrons rápidos foi suposta uma

distribuição de Watt, correspondendo ao espectro de energia dos

neutrons prontos emitidos no processo de fissfto. A expressão para

o fluxo de neutrons rápidos é dada por:

(4)

NT

onde:

A. é a atividade da folha de alumínio recoberta com cádmio

(em Bq/g), no instante do final da irradiação.

<Q- > é a secçao de choque média no espectro de Watt igual a

(0.681 t 0.012) b C103 para a reação a'Al(n,alfa)a*Na.

4. RESULTADOS E CONCLUSÕES

A tabela 1 mostra os resultados obtidos para as

atividades especificas do *'"Au e **Na no instante do final da

irradiação, juntamente com os fluxos de neutrons térmico,

epitérmico e rápido.
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Tabela 1 Resultados obtidos para as atividades específicas e

para os fluxos d» neutrons térmicos, «pitérmico* e rápidos.

Faixa de Radionuclídeo Atividade Fluxo

Energia d» Especifica xlOl=

Neutron <MBq/Q) (n.cm-as-*>

Térmico •Au (17,76 ± 0,42) (10,73 ± 0,37)

Epitérmico »*»Au (Cd) (4,659 t 0,066) (3,09 ± 0,14)

Rápido a'*Na (0,1626 ± 0,0013) (2,07 ± 0,05)

A incerteza nas atividades específicas do 1*"Au é

causada predominantemente pelo erro na determinação das massas

das folhas ( 15 ug>, enquanto que para o a*Na , esta incerteza é

dada predominantemente pelo erro estatístico nas contagens.

A incerteza nos fluxos de neutrons térmico e

•pitérmico é dada predominantemente pelo erro nas atividades

específicas (1,6 a 2,3%) e pelo erro no tempo de irradiação

(1,5%). Para o caso dos neutrons rápidos, a incerteza no fluxo é

dada predominantemente pelo erro no tempo de irradiaçfto.

Os erros totais obtido* nestas medidas suo

satisfatórios para a maioria dos usuários do reator, interessados

nos valores de fluxo térmico, «pitérmico e rápido. Entretanto,

novas medidas podem ter seus erros reduzidos, aumentando-se as

massas das folhas de ativaclo, para o caso da liga ouro-alumínic,

e aumentando-se o tempo de irradiado, tanto no caso da liga como

para a amostra de alumínio puro.
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correlação angular dtredonal

no núcleo de * Ce foram medic

partir do decaimento ft do 14OU, com Taxa» 4O,S ha,

utilizando um espectrAmetro gama constituído por dois

detetores de germânlo. As medidas foram realizadas para

8 cascata* gama e a razão de mistura multipolar, 6,

para a maioria das transições gama foram extraídas dos

presentes resultados.

r-r DIRECTIONAL CORRELATIONS MEASUREMENTS FOR
140

TRANSITIONS IN CE

Abstract

Th* directional correlations of* coincident

famma transitions have bean measured In * Ce following

the (f decay of **°La, with Tt/«- 40,9 ha, usinc *

spectrometer oonslstinc of ttro Oe detectors. The

measurements wars carried out for 8 gamma cascades and

the multlpol* mixing ratios, 6, for th* majority gamma

transitions war* exatracted from th* present result*.



30

itmtoDuçxo

A determinação experimental d» certos

parâmetros doe; estados excitados de um núcleo, tats

como: energia, spin, paridade, momentos nucleares e

mela-vida, sao de fundamental importância no teste de

modelos para obtenção de Informações sobre estrutura

nuclear. Em particular, para uma rnsrnt n y-p, os spins

dos níveis e a razão de mistura multipolar

transições cama podem ser obtidas pela utilização

técnica de correlação angular diredonal

Basicamente, esta tAcnica consiste na medida da taxa de

coincidência de raios gama provenientes de um mesmo

núcleo, isto e de uma cascata r~T •»" função da direção

em que sao emitidos.

Este trabalho tem como objetivo principal

o conhecimento da técnica de correlaçSo angular

diredonal e para este propósito foram feitas medidas

de correlação angular diredonal no núcleo de **°Ce. Os

dados obtidos permitiram a avaliação da seqüência de

spins correta referentes a dez cascatas estudadas bem

como o calculo da razão de mistura multipolar

transições gama envolvidas no estudo.
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PRINCÍPIOS GERAIS DE CORRELAÇXO ANGULAR

Estudos relacionados com a probabilidade

d* «missão d» fótona, por núcleos radioativos mostram

que esta depende do angulo entre o spin nuclear e a

direção de emissão. Devido a orientação ao y w o dos

spins nucleares na amostra radioativa, os raios cama

sao emitidos isotropicamente consequentemente, para a

obtenção de um conjunto d» núcleos com orientação

especifica dos spins, e necessário criar—se o padrão

anlsotróplco na amostra.

Uma das maneiras consiste na seleção de

núcleos com spins alinhados, obtidos através da emissão

de duas radiações cama sucessivas yt e yx. A observação

de yi em uma direção fixa, seleciona um conjunto de

núcleos com direção de spin especificado, isto

significa que a deteçao do primeiro gama em uma direção

fixa corresponde a selecionar núcleos com spin

alinhado. O secundo gama «mitido em sucessão, j-a,

mostra então uma correlação angular definitiva em

a f*.

Para que a correlação angular anisotrópica

seja observada e necessário que o spin do estado
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intermediário CIO parmamça «Unhado a t * a

y*. Immo rwqiMp que * vida média do estado

intermediário s e j a pequena CT<10 a*c> • ou qua a

forma física da amostra seja tal que nao hajam

extra nucleares perturbando a orientação do spin

intermediário da cascata. West aii condições, a

correlação * denominada correlação ancular diredonal

nato perturbada e permite a obtençXo de dados que

fornecem informações sobre spins dos níveis nucleares a

multipolaridades das transições gmnut envolvidas.

A função correlação ancular diredonal que

descreve m dependência ancular das coincidência y-y é

dada por":

Pkcos<»>, com k par Cl>

onde:

A aso os coeficientes de correlação ancular

P cosC0> o pollnômlo de Lec*ndr*

Em ceral, k • 4, pois as

multipolaridades das transições gama <L»L+1> sSo na

maioria das vezes, do tipo dipolar ou quadrupolar.

Deeta to*mm m equação de \t<9> restrinca~se a:
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A • A P coa<0> •»- A P aoa<9> <2>
ao ss • 44 4

C comum r r w " T I * — e s t a funçSo em relaçSo a A

Os coeficientes A dependem dos spins dos

níveis e das multipotaridades das translçBes ema. SSo

descritos como o produto d» dois fatores, em que cada

um depend», somente, de uma das transiçBes:

onde

Akk"

F <I'I L L>*2 6 F CI'I L L+D+o'P <I'I L+i L+l>

Os coeficientes F dizem respeito a adiçAV>

vetorial dos momentos angulares. Podem ser calculados,

• *ncontx>mm-m» tabelados na referência 4.

O parâmetro ò, por sua vez, representa a

razSo de mistura multipolar para cada transição cama.

Como, em geral, somente L e L*í sâb componentes

multipolares predominantes, s interpretação física de 6

pode aei> •ttpfmrnm por:
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ó*m intensidade da t rans i ção com muit lpolar ldade L»l
intensidade da t r a w l ç l o com mult ipolar idade L~

FROCEDItKNTO EXPERIMENTAL

Para a realização das

correlação angular das i - e s f t e s r~r do núcleo de * Oe

uti l lzou-se fontes radioativas de **°La obtidas pela

reação *"t>La<n,r>t*°La. Aproximadamente 10 mg de oxido

d» lantanlo foi irradiado «m um fluxo d*

térmicos d* IO1 n/cm1», no Iteatoi» IBA-Ri, por um

parlodo d» 4 horas. O La, assim obtido, foi

dissolvido sin HNO concentrado, resultando n u m fonte

liquida. Parte desta amostra *v* transferida para um

porta amostra de lucita (S mm x 9 mm de diâmetro) e

colocada no centro geométrico da mmmm do espectrometro

onde eram efetuadas e s medld

Porem utilizadas fontaa liquides para

minimizar qualquer e f e i t o de atenuação nas correlações

angulares e também para faci l i tar o controle de

atividade inicial de cada amostra. Este controle era

f e i t o por melo do acréscimo de c o t a s da solução at iva

sendo estabelecida uma atividade Inicial de ai 10
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O •apectrometro-y emp» «çado era

constituído por dois detetores de Osxmanio. UM detetor

fixo <M»Oe> e UM movei COeCU» de SP CM*, e 45 on" de

volume, respectivamente. As coincidências r~Y foram

usando a eletrônica convencional e UM

de altura de pulso de 4O96 canais. A Janela

no detetor d» 99 CM foi ool

fotopico d» V996 K«V, TiipiMil n o outro doWtor foi

utlUzado para nwdtr os •spvctroB d» coincidências.

O número total d» coincidências

verdadeiras para cada cascata f~Y estudada foi

determinado calculando-se a éirmm do fotopico

correspondente e corricindo~se para as coincidências

acidentais e espalhamento Compton. r»t a> contribuições

foram determinadas separadamente. Um atraso de 1 ps nos

pulsos de um dos detetores, antes de checar a unidade

de coincidência forneceu a contribuição de acidentais.

A correção de Compton determinada a> partir de uma

Janela adjacente a do f o tópico selecionado, foi

despresivel.
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RESULTADOS

A tabela I mostra as varias cascatas y~Y

estudadas e o valor experimental dos coef ic ientes A •

A obtidos n e s t e estudo.
44

Os valores experimentais de A foram

obtidos através de um ajuste de mínimos quadrados da

runçSo V<8>, dada pela equação <2>. Este ajuste * feito

com o auxilio de um programa de computador, onde os

erros estatísticos sao calculados com base em

propagação de erros. Os A , assim obtidos, nftb podem

ser comparados com os valores teóricos sem que sejam

feitas as correções devido aos efeitos de geometria

flnlta dos detetores. Tais correções sao dadas por

fatores Q Cy> que estão tabelados na referencia 9! para

o detetor de GeCLO e que sSo calculados através do

programa Qcal, descrito na referencia 6, para o detetor

HPOe. Os valores de A para as cascatas medidas por

Saxena e Sharma7 foram incluídos nesta tabela para

compar açSo.

A razão de mistura multipolar das

transições-?- Juntamente com a seqüência d* spin

consistent* com os dados de correlação angular, de



37

propriedades do decaimento e resultado «I* outros

estudos sao apresentados na tabela II. A razao de

mistura muitipolar foi determinada d» maneira usual

através do proframa de ajuste x tt 6, deeorito em

detalhes na referencia 8, fornecendo o melhor ajuste

entre a seqüência de spins apropriada e a razSo de

mistura multipolar procurada por melo do valor mínimo

d.*".
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Tabela I - Coeficientes d

Cascata-r CkeV)

487-1397

782-1397

816-1397

868-1397

919-1397

923-1397

329-(487>-1397

432-<487>-1897

0.114

0.098

-0.081

-0.O30

-O.O99

-0.097

-0.025

-0.075

0.290

0.132

0.240

0.337

-0.137

-0.110

0.404

0.240

A

i+
i-f

i-f
i-f

i+
i-f

±

+i

±

i+
i+

-fi

±

±

±

h

e correlação ancular

z

0.016

0.003°

0.039

0.036a

0.027

0.006a

0.053

0.023a

0.070

0.080a

0.049

0.043a

0.038

0.003a

0.087

0.026°

-0.034

-0.021

-0.042

0.029

O.O93

0.009

0.107

-0.038

-0.140

-0.013

-0.040

0.007

0.033

-O.041

0.147

0.023

A
4

+1

l-f

±

±

l-f

±

l-f

•fl

±

±
1+

±

t

±

±

14

0.026

0.006a

0.O92

0.064a

0.O41

0.011a

0.086

0.042°

0.109

0.120a

0.076

0.070°

0.OS6

0.008a

0.142

0.043*

rvtlradoB da Raf»r*ncla 7.
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Tabala II -

CkeV>

487-1397

732-1397

816-1397

868-1397

919-1397

923-1397

329-<487>-1397

432-<487>-1397

- Razão de Mistura

seqüência
de spins

4

2

3

3

3

4

2

3 - 4

3 - 4

4 - 4

- 2 -

- 2 -

- 2 -

- 2 -

- 2 -

- 2 -

- 2 -

- 2 -

- 2 -

- 2 -

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Multlpolar

D E L

O.43

0.30

-0.02

-0.04

0.07

0.23

1.03

-0.08

0.73

0.06

0.04

-0.13

0.03

-0.02

-1.14

-0.33

-0.36

-0.30

T A

0

± 0 .06
a

+ 0 .07
~ O. OS

± 0 . 0 3

± o.oia

± 0 . 0 3

± 0.02a

± :

± ^

>. «p
>. 94

a
>. o<*
>. O2

± 0 . 0 9 a

± 1

± 1

± 1

± 1

).O4

i.07a

D.07

».01a

o. aa

± (Í.10*

+ o. »o
~ o. • •

± ' 9. tO*
9. O7

Dados retirados da Referenda 7.
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4 ÉsM

O Campo Hiparflno Magnético COM) sobra o núcleo da Ta

foi daterminado pala Técnica da GorrelaçXo Angular Gama-Gama

Diferencial Perturbada CT0PAO am «atriz d* níquel utilizando-se a

cascata C133-46B Kev) a partir do decaimento fi~ do 181Hf. Os

experimentos foram realizados * temperatura ambiente na ausência e

na presença de campo magnético externo polarlzador. O valor do

campo hiperfino foi de -60.S t t.O KOe.

IMTRODUÇXO

A d i s t r l b u i ç í o angular da radlaçXo gama depend* da

orlentaçKo do estado nuclear no Instante em que * emitida. A*sia.

quando o núcleo emite duas radiaçBem gama sucessivas. a

distribulçto angular da segunda radiaçSO •aitida dapmncte da

orlentaçCo do estado intermediário.

Quando a mela vida deste «atado intermediário •

suficientemente longa Ci 10 "* • ) , e o núcleo esta sendo submetido

a um campo magnético B ou a um gradiente de campe elétrico CCC, a

correlacKo angular da cascata é perturbada pais o núcleo fica

sujeito a torques no seu nivel intermediário devido à interaçXo de

B com o momento de dl polo magnético JJ do núcleo ou devido a

interaçXo do OCX com o momemto de quadrupolo elétrico nuclear ©

deste estado.
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As perturbacOes extranueleares pod»» ser divididas es,

» eosi o comportamento temporal dos ca

a} interaçOes estáticas devidas «o aclopamento

nucleares COM campos extranucleares estáticos. **»*fT que

constant** durante o tempo de existência do nival nuclear. E o

caso dos caspos magnéticos externos estáticos, gradiente*

eletrostáticos •« cristais nKo cúbicos, «te..

lntaraçCtes d«p*nd«nt«s do tiapo causadas por caspos varlawls no

tals cos» os caiapos santldos polos núcleos nua liquido.

Se a perturbaçlo da correlaçlo angular o causada pela

lnteraçKo dos so*entos elétrico ou magnético nucleares coa ua caspo

externo estático e, supondo que a amostra radioativa seja

constituída de usi conjunto de alcrocrlstais orientados ao acaso,

podemos escrever a funçKo correiaçlo angular perturbada cosa:

WC0)

onde t é o intervalo de tampo entre os Instantes da eadssSo da

primeira radiaçSo e da segunda radiação, G .CO sSo os coeficientes

de atenuação que descrevem completamente a influencia da

perturbaçCo. A coeficientes da correlaçKo nlo perturbada e PC cos

©) polinomlo de Legendre de ordem K.

Existem sltuaçBes bem definidas de lnteraçKo do núcleo

com campos externos, tais como: lnteraçKo magnética estática,

lnteraçKo elétrica estática, interaçOes elétrica e magnética

estáticas combinadas e lnteraçOes dependentes do tempo. Neste

trabalho considerar-ae-a apenas a primeira sltuaçKo que será

apresentada em detalhes a seguir.

INTERAÇÕES MAGNÉTICAS ESTÁTICAS

Do ponto de vista semi-clássico. quando um campo

magnético B age sobre uma amostra radioativa que emite radiaçOes
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gama s u c e s s i v a s . • • • * p«-Bin lneU do núcleo no nivtel
Inter ma d i á r i o for suf 1 clent•mante longa, o sp in nuclear precess iona
em torno da direção do campo B com U M freqüência *L . devido a
in teração e n t r e o an—rito d» dl polo Magnético #J a s soc iado ao s p i n
do núcleo e o campo magnético B. A freqüência de rotação do s p i n ML
e proporcional ao Momento magnético M • ao campo B:

onde I e o s p i n do núcleo • ft a constante de Planck. Como $i •
podemos escrever:

C35

onde *j e o magneton nuclear e va le 5. OS X 1O~M e rg 'gauss e g * o

f a t o r - g do es tado intermediário. Portanto, podemos determinar

experimentalmente B assim como o momento magnético *J. s e p e l o
uma das duas grandezas for conhecida, ou s e j a . a determinação
experimental da freqüência de Lar mor «L , fornece o valor do produto
gB, e ass im, eonhecendo-se o valor de g obtemos o valor do campo
magnético B. ou v i ce -ver sa .

Para a deter ml naçXo do campo hi per f i n o magnético pe la
técn ica da correiaçKo angular perturbada temos duas s l t u a ç S e s a
considerar: quando queremos medir apenas a in tens idade do campo, as
medidas podem ser f e i t a s sem a apl icação de campos magnéticos
externos; e quando queremos conhecer também o s i n a l do campo,
precisamos apl icar um campo magnético externo sobre a amostra.
Passaremos então a d i s c u t i r , em deta lhes , e s t a s duas s l tuaçOes .

SEN A APUCAÇXO DE CAIPO MAGNÉTICO EXTERNO SOBRE A AMOSTRA

Ao s e ter uma amostra ferromagnetlca sem a ap l i cação de
campo magnético externo polarlzador, e s t a apresenta os domínios
magnéticos or ientados ao acaso , e cada domínio ter A a sua função de
correlaçSo angular, com um respect ivo fator de perturbação. O
e f e i t o da interação magnética pode ser ca lculado tomando um s i s tema
de referenc ia sobre cada um dos domínios ferromagn«tlcos e
calculando a media sobre todas as d ireções . A funçfo corre lação
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angular Urà a fora* d* —yiiçgo C13 • o fator d* psrturbaçBo *

k
a i . CO» * V eosCNik O

C43

Determinando *>xpsris«ntala»nt» a . C O o b t i m uaa curvai
Cfig. 13 ». usando a «xprfrssKo CO, d*t*rainaMO« a fraquêncla 4*
Laraor «L . una v«z qu» o parlodo da curva • T « .

1

COM A APUCACXO DE CAIPO WAOWCTICO EXTERNO SOME A AMOSTRA

N*sta sltuaçKo a s doalnlos •agn*tteo* da anostra «stBo
todos alinhados d«vldo * açko do caapo «agnAtico «xtarno. S»
consldsrarsos qu* • » ! • easpo «s tâ sendo ap l i cado —gundo ua«
dlr«çSo psrpwndlcular ao plano dos d*t«etor*s . podwos «scravsr a
função corrvlaçBo angular coso:

WC6.t .B) - 1 • ) bNcosCNC0 - *J^t3J CB>

onde 0*o angulo entre os detectores e para k M v - 4 temos que os

coeficientes b u slo dados por:

b4

Atr*v*s da «quacSo C95 podwnos d*flnlr a razto RCO da
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taxa d* contagwn envolvendo coincidências entre duas radiaçBes

da cascata, nua angulo 6^.

onde WC6D.t.±B} é o número de coincidências observadas em O • 0
com o campo magnético aplicado na dlreçKo perpendicular ao plano d*
detecção dos ralos gama e sentido para cima Csinal O e para
baixo Csinal -3.

Para ô « 133°. e usando a expressKo CB5. pode-se
escrever a expressão C75. para Agg » A., como:

RCt.l3S°3 - -abg

cujo período é dado por T » WUb . como mostra a figura 2.

O período da curva nesta situaçto * a metade do período
obtido na situação anterior, porque quando a precessXo de todo o
sistema de spins alinhados atinge 180° o padrKo de correlação
angular se repete. Na situaçXo anterior, como nSo existe um sistema
único de spins alinhados, mas cada domínio possui o seu alinhamento
próprio, o sistema tem que precessionar 300° para atingir a M I M
situaçXo do alinhamento Inicial.

Este método em que usamos um campo externo polarlzador,
permite a determlnaçko do sinal do campo hiperfino magnético
presente na amostra, pois a funçlo RCO depende de ttnui t e nüo de

SUL t. Assim, para t •» O, a equação CS) é aproximada por:

RCtD ac -4bgult C03

Portanto, para L -» O, »• RCT5 e t>2 tiverem o mesmo sinal,
a freqüência de Lar mor <o, terá um sinal negativo, caso o sinal do
fator g seja negativo o produto gB ter* um sinal positivo, e se
tiverem sinais opostos, u, ter A um sinal positivo e o produto gO um
sinal negativo. Assim, se o sinal do fator-g do nível intermediário
for conhecido, pode-se determinar o sinal do campo hi perfino
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premente na amostra.

ICTODO EXPERUCNTAL

O nétodo d* lnvestlgaçKo pela técnica da correlaçKo

angular perturbada, bem como o equipamento utilizado, pertencem ao

campo da espectroscopla nuclear. As aplicações possíveis nKo

estKo restritas as determinações dos momsntos nucleares d* estados

nucleares excitados. Além da Física Nuclear, esta técnica também

constitui U M firriw nta Muito utll •• outros caispos.

prlncipalMvnt* na física do estado solido. Entre as lnformacOes

extranucleares obtidas c m o uso desta técnica, podewos citar os

estudos de «feitos quialcos. Medidas de gradiente de caspos

elétricos cristalinos. e de caapos hlperfinos Magnéticos.

lnvestigaçSo de processos de relaxaçKo, etc. Além de se usar

elementos radioativos incorporados as amostras que se quer estudar,

pode-se usar a correiaçXo angular para medidas "on line" com

reaçSes nucleares, onde as varias combinações de alvos e projéteis

oferecem amplas possibilidades de escolha do nível excitado

adequado. As reaçBes nucleares com ions pesados oferecem uma grande

possibilidade de aplicações desta técnica para estudos de

lnteraçOes hlperfinas em amostras onde o núcleo de prova é

Implantado no melo em que se deseja estudar.

No nosso caso estamos particularmente Interessados no uso

da técnica de correlaçKo angular perturbada para medir o campo

hiperfino magnético atuando no sitio do Ta*** em matriz de Níquel

CNO.

PREPARAÇXO DA AMOSTRA

O estudos das interações hlperfinas em ligas metálicas

pela técnica de correlaçKo angular perturbada é feito com a

incorporação de um núcleo radioativo de um elemento com as mesmas

propriedades químicas do elemento localizado no s i t io em que se

deseja medir a interaçfto. Sendo assim, a radlaçto emitida pelo

núcleo radioativo incorporado carrega as informações sobre a

lnteraçSo hlperfina que age sobre aquele s i t io .
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No trabalho proposto tara Incorporado a uma Matriz de

níquel uma Massa - IX atômico tf» Hf*** radioativo. A ponta de

prova * obtida a partir da reação nuclear;

no Reator Nuclear IEA-R1. O núcleo do *"*Hf emite uma radiação ft~ e

decai para os níveis excitados do *"*Ta COM Mostra o esquema de

decaimento slapliricado da figura 3. onde pode-se destacar a

cascata gama de 133 - 482 keV usada para as Medidas de correlação

angular perturbada, uma vez que a Mela vida do estado intermediário

e de IO.8 nseg.

Após a obtenção da ponta de prova a mesma e colocada em

UM cadinho de níquel com diawnsBes de 9 mm de diâmetro. 8 mm de

altura e um orif ício central de Z mm de diâmetro. Todo conjunto e

selado em vAcuo. e fundido em forno de arco sob atmosfera de

Argónlo. Obtem-se assim, uma amostra na forma de botão.

ARRANJO EXPERIMENTAL

As medidas serCo r e a l i z a d a s em um espectrometro

automático de c o r r e l a ç l o angular, c o n s t i t u í d o basicamente de uma

Mesa de aço . onde estCo co locados o s d e t e c t o r e s e a amostra, e

também da e l e t r ô n i c a convencional a s soc iada .

Um dos d e t e c t o r e s permanece f i x o na mesa e e s t a b e l e c e uma

direçKo a part ir da qual s l o medidos o s ângulos e n t r e e s t a direçKo

e a d ireção do outro detec tor que * móvel. O movimento d e s t e

detector ao redor da mesa * contro lado por um s i s tema l ó g i c o

d i g i t a l que muda a sua pos i ção após um determinado i n t e r v a l o d e

tempo de contagem e faz com que o s dados c o l e t a d o s sejam enviados a

uma das memórias do multlcanal sendo entKo r e g i s t r a d o s . I s t o *

f e i t o automaticamente para cada ângulo s e l e c i o n a d o .

Em determinadas e x p e r i ê n c i a s ha i n t e r e s s e em s e fazer a s

medidas somente em d o i s ângulos: 0 0 s e 180°. como e o caso da

determlnaçto da curva A CO para estudar i n t e r a ç õ e s hi per f i n a s .

por exemplo. Nesta s l tuaçKo podemos montar a mesa de eorrelaçXo
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angular COM 3 detector**, •ando 1 f ixo a oa outroa «tola aoveda

Cwja figura 43. Neste caao. os deis detectores moveis N t l o aobra

uma plataforma foraando um ângulo da 80° entre- s i . Esta plataforma

sa aovlmenta fazendo COB qua os detectores fiquem a* ua angulo da

90° a 180° a* relacKo ao datactor f ixo . alternadamant*.

SISTEMA ELETRÔNICO PARA MEDIDAS DE (TWfl AÇlO

Os datactoras qua iisaao* no espectroaetro s l o da NaICTl)

acoplados a tubos fotoaultlplieadoras. aa cujas basas existem duas

saldas:

- Dlnodo Cloglca l inear) : asta salda fornaea um pulso pos i t ivo

proporcional A anargia do ralo gaaa.

- Anodo Cpulso rApldo) : dasta salda obtaaos ua s inal nagatlvo qua

traz a inforaaçío ralat lva ao taapo da chagada do fôton no

datactor.

Os pulsos ralatlvos a astas dois tipos da lnforaacSo aSo

analisados «a dois rasos distintos Cua para o anodo. raso do taapo.

a outro para o dlnodo. raao da anargia^ do sistaaa da aodulos

alatronlcos. COMO Mostra a flgur* S.

a> Raa» do taapoi os pulsos do anodo sSo aapllficados por ua

aapllflcador a analisados aa ua dlscrlalnador dlfarandal qua

fornece um pulso lógico relacionado ao taapo. Os pulsos

provenientes do datactor fixo €"start'O a aquelas oriundos do

detector novel Cstop") sKo Injetados em ua conversor da taapo

em altura de pulso CTAO. Antes da chegarem ao TAC. os pulsos de

"stop" passam por uma linha de atraso e sofram um atraso am

tempo previamente escolhido. O TAC, entSo, produz ua sinal

proporcional A diferença em tempo entre a chagada dos pulsos da

"start" a "stop"que ser A igual A diferença em tampo entra a

emissSo do primeiro gama da cascata a a emlssSo do segundo gama

d* cascata. O pulso linear do TAC e enviado ao anallsador

mui ti canal onde e digitalizado e armazenado no canal

correspondente. Entretanto, para serem admitidos no muiticanal,

os pulsos e»o TAC slo selecionados por melo de um "gata". Esta
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seleçSo tem que ser feita para evitar que um pulso proveniente

do TAC devido a ralos gas» de núcleos diferentes seja aceito no

•Kiltleanal. Este slnal de "gat*" que entra no aultlcanal *

proveniente do dinodo.

b3 Rasa da energlai os pulsos proporcionais à energia dos rales

gana passam, primeiramente, por um pré-ampllflcador • um

ampllflcador. O pulso linear resultante passa, entBo. por um

estabilizador analógico, que Ir* corrigir eventuais varlaçOes no

ganho do ampllflcador. A seguir, os pulsos entram em um

anallsador monocanal CTSCAD onde é selecionada a regi SO d*

Interesse do espectro de energia. O TSCA produz pulsos lógicos

correspondentes a alturas de pulsos dentro da regiSo

selecionada. Tal reglSo e determinada pelo fotoplco do primeiro

ralo gama para a linha do detector fixo e pelo segundo gama da

cascata, para a linha do detector movei. Em seguida, estes dois

pulsos entram em uma unidade de coincidência lenta com 1 AIS de

tempo de resolução. Os pulsos lógicos da salda da unidade de

coincidência sSo. entSo, usados como "gate" no muiticanal para

os sinais vindos do TAC.

PROCEDIMENfO EXPERIMENTAL

Antes do inicio da experiência foi feita a calibraçSo e a

determinaçSo da resoluçSo da resoluçEo em tempo do sistema. Para

tanto, foi utilizada uma fonte de nNa. que é um emissor ft* e

portanto, emite dois fótons de aniqutlaeSo de 011 keV cada um, em

direçBes opostas simultaneamente.

Para realizar esta medida, poslclona-se os detectores de

"start" e "stop" segundo um ângulo de 180°, previamente ajustados

nas energias de 133-482 keV da cascata gama do decaimento do ***Ta.

Como os dois gama de Sll IceV do CtNa sSo emitidos simultaneamente,

obtem-se um pico estreito na tela do mui ti canal, cujo cent rol de

corresponde ao instante de tempo zero. Por melo da linha de atraso

do "stop" introduz-se atrasos conhecidos deslocando-se a poslçSo do

pico na tela do mui ti canal. Por melo da correspondência entre a

posiçlo de deslocamento do pico e o atraso introduzido ê feita a

calibraçSo.
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ve* conhecida a callbracKo pode-se determinar a
resolução do s is tema medlndo-se a largura A m i a a l tura d* um dos
picos . Obt»v»-»« o valor d* 0.2S nseg/canal para a calibraçKo • d*
2 , 9 nseg d* resoluçCO. A f igura B mostra os p icos obt idos c m a
fonte d» KNa.

ANALISE DOS RESULTADOS

A curva que obtemos no mui t i canal con as «adidas
experimentais * a funçío correlação angular perturbada d i f erenc ia l
dada pela equaçfco C13:

—t/"T

e x i s t e , ainda, um fator exponencial dado por e devido ao
decaimento exponencial do nível intermediArio da cascata gama, onde
T * a vida media des te n íve l . Como. em g e r a l , apenas d o i s
c o e f i c i e n t e s sSo necessár ios para descrever WC63. teremos:

Normalizando a expressto acima para A~Q e para e
pode-se definir os coeficientes como:

A oo -

com k - 2 . 4

Considerando que a amplitude de AggCO é maior que a
amplitude de A^.CO, usa-se somente os valores de Ag-CO para a
a n a l i s e dos dados experimentais, desprezando os va lores de A. .CO.
Assim, em cada caso part icu lar , r e t i r a - s e da curva de A_gCO o s
valores dos parâmetros de in teres se :
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aMnteraçKo Mperfina Magnética «em campo magnético externo:

CO - A—G^ - A_-j,tO.8 • O.4cosu,t + 0.4cos2uLtl C1B5

que * a expressXo C4D para k - 2 • fornece o fator de perturbação

da correlaçKo angular para uma amostra ferromagnétlea n>o

polarizada contendo os domínios orientados ao acaso.

bMnteraçKo hiperfina magnética com campo magnético externo:

RCO -

que é a expressSo C83, usada para 0 - 139°.

Para determinar experimentalmente a curva de A_gCO.

mede-se os espectros de coincidência atrasadas em dois ângulos: 00°

• 160° entre os eixos dos dois detectores e, com o auxilio da

expressXo C15, pode-se obter a seguinte relaçKo:

[ WC180°.O - «C00°.O "I

wcieo°.o + awceo°.oj
,CO - a I C195

No caso das medidas f e i t a s com campo externo,
determina-se RCO por meio da expressKo:

1 C145
WC135°,t(+B> ° J

Do a j u s t e da curva experimental de AggCO obtemos entCo,
os valores dos parâmetros de i n t e r e s s e em cada caso part icu lar . Por
exemplo, para a medida da intens idade do campo h lperf ino magnético,
da curva de A^CO extraímos o valor da freqüência de precess fo do
spin no nível Intermediário u, e , s e o valor do fator g do estado
nuclear intermediArio é bem conhecido, com o a u x i l i o da equaçSo C3>
obtemos o valor da intens idade de B, que é o campo hlperf ino
magnético procurado.
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RESULTADOS EXPERIMENTAIS

Para a determlnacKo do valor do campo h iper f lno foram
medidos os espectros em tempo para os ângulos de 00° e 180°
tota l i zando 20 h de medida para cada angulo conforme mostram as
f iguras 7a e 7b. A curva experimental de AC» CO fo i determinada

•s mi
a part ir da equaçKo C135, onde as barras representam os pontos
experimentais e fo i ajustada uma curva t e ó r i c a segundo modelo dado
pela equaçKo C123, representada pe la curva cheia como mostra a
figura 8.

A freqüência obtida por melo da curva ajustada foi de
« t - S4O t 0 MHz. Utilizando a equaçKo C » e sabendo que g - 1 .3.
obteve-se o valor de 80. 8 t 1.0 KOe.

Para a determlnacKo do sinal do campo hiperflno foi
aplicado sobre a amostra um campo magnético externo polarlzador de
4.S KGauss na direçKo perpendicular ao plano de detectores. que
mudava de sentido automaticamente em intervalos de tempo
previamant* estabelecidos. Foram medidos os espectros de
coincidências em tempo com os detectores segundo um angulo de 136°,
por um período de 42 h em cada sentido. As riguras 8a e Sb mostram
os espectros obtidos.

A razKo RCO foi calculada com o auxil io da equaçKo C75 e
o ajuste da curva teórica segue o modelo dado pela equaçKo CB3.
como mostra a figura 10. Da curva ajustada obtemos 8w - 1010 t 10
MHz.

Pode-se verificar por melo da figura 10 e pela equaçKo
CO) que. como b é negativo e RCO é posi t ivo para t 0, entKo o
sinal do campo hiperflno * negativo, uma vez que o sinal de g é
positivo

Do valor de w dado pelo ajuste da curva representado na
figura 10, obtemos o valor de 8S. 0 ± 1 . 0 KOe para o campo magnético

medido. Como:

C1O3



• o valor do caapo externo aplicado * d* 4.9 Keaura e e

medido e - 8e. O KOe. entlb o valor do caapo hiperfino Magnético e:

B - - 8O. S £ 1.0 KOe. que e coerente COM O valor obtido eee caapo

aplicado e esta de acordo COM OS valores obtidos anteriornente por

outros autores [13.C21.t31 e C41
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RADIOGRAFIA COM NEUTRONS
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Reynaldo PUGUESI
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Rlxxattl • Paula Vercelll

Este relatório refere-se as atividades que foram

desenvolvidas pelo grupo de radiografia com neutrons na

IV Escola de verSo em Física Experimental realizada de

OS a 16 de Fevereiro de 1990 no IPEN-CNEN/SP.

RESUMO

0 objetivo deste trabalho foi demonstrar a

viabilidade da técnica de radiografia com neutrons, a

qual vem sendo desenvolvida na Area de Física Nuclear

do IPEN-CNENxSP. Suas apllcaç0es abrangem os mais

variados ramos da tecnologia, destacando-se a Inspeção

de materiais hldrogenados e de materiais radioativos.

O método de conversão empregado neste trabalho foi

o indireto com tela de Dlsprósio e o equipamento
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utilizado foi um colimador próprio para neutrongrafia

instalado na piscina do Reator Nuclear IE A-RI. Foram

Irradiadas varias amostras num fluxo d* neutrons d»

MO n/s cm por um Intervalo de tempo de IO min. Os

resultados obtidos confirmaram as principais

características dessa técnica. bem como sua

viabilidade.

ABSTRACT

The objective was t o demonstrate the main

characterise c s of the neutron radiography technique,

which has been developed in the Nuclear Physics

Department of the IPEN-CNEN/SP. I t s employement, in

technology varies ^normotisly and includes among o thers ,

the inspection of the hidrogen-rich substances , highly

radioactive materials, e tc .

The Indirect conversion method with Dysprosium

screen was employed. The experimental arrangment used

was a neutron collimator installed in the bottom of the

IEA-R1 Nuclear Research Reactor pool. Several samples

were analysed which were exposed in a neutron flux ilO

n/ scm during 10 minutes. The obtained resu l t s confirm

the main character i s t i c s of th i s technique as well a s

i t s viability to be developed in t h i s reactor.
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INTRODUÇXO

A radiogafla com neutrons é uma técn ica nSo

des trut iva de analise de mater ia i s , que com s u a s

c a r a c t e r í s t i c a s , complementa a s t écn icas convencionais

de radiografias que empregam r a i o s - x e ra ios -y . Essa

técnica vem sendo estudada desde o s primeiros anos após

a descoberta do neutron em 1932 por Chadwlck e , a

part ir dos anos 60, o i n t e r e s s e em radiografia com

neutrons começou a t e r um cresc imento s ign i f i ca t ivo ,

causado principalmente pelo advento dos r e a t o r e s

nucleares

A técnica de radiografia com neutrons < neutrongra-

fla > nSo substitui essas técnicas de radiografia

convencionais. Pode-se dizer que as três técnicas sSo

complementares, sendo igualmente importantes, tendo

seu uso condicionado ao tipo de material a ser

analisado.

Uma das características principais da neutrongrafla

pode ser verificada na figura 1. Os processos de

interaçSo neutron-matéria nSo seguem o comportamento

racional com o número atômico dos elementos C como é o

caso dos ralos-x e raios-/' >. A figura 1 mostra o

comportamento do coeficiente de atenuaçSo de massa para

ralos-x e neutrons em funçlo do número atômico dos

elementos, do qual pode-se notar que materiais que

contenham hidrogênio s lo facilmente visíveis por

neutrons, enquanto que podem penetrar facilmente
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espessas camadas de ferro, chumbo, urânio, etc

Outras características Importantes da técnica «Io a

possibilidade de se poder inspecionar materiais

altamente radioativos como, por exemplo, elementos

combustíveis de reatores nucleares e distinguir

lsótopos de certos elementos como U de ^Al.

As principais fontes de neutrons sab:

- Reatores nucleares:

Os neutrons, ao inter aclrem com certos materiais,

provocam a instabilidade de seus núcleos atômicos,

levando-os a fissão. A conseqüente liberação de novo*

neutrons estabelecera uma reaçlo em cadela aumentando o

número de núcl^oa flsslonados.

- Flss8o espontânea:

Poucos materiais apresentam fissão espontânea. Uma

fonte eficaz de neutrons para radiografia é o >9>Of.

- Bombardeamento lônlco:

Neutrons também podem ser obtidos pela açlo de lona

energéticos tais como protons e alfas sobre materiais

leves como D, Be, B ou LI.

- Fotoneutrona:

Energia para emissão de neutrons também pode ser

fornecida ao núcleo por fótons energéticos.

Maierlals-alvo para produçSo de fotoneutrons sSo 9Be •

*H para fótons de baixa energia < 1.6 a 9 NeV > •

U para fótons de alta energia < E > 9 MeV >.

Os neutrons quanto a energia sKo classificados em:

Frios E < 0.01 eV

Térmicos 0.01 < E < 0.9 eV

Epltérmicos 0.3 < E < IO4 eV
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Rápidos IO keV < E < ao Mev

Relat.lvlst.lcos E > 20 MeV

As radiografias com neutron» s«o realizadas, em

grande parle, emprecando neutrons térmicos uma vex que

nessa regilo de energia se obtém bons contrastes na

imagem para diferentes materiais. Essas radiografias sSo

realizadas mediante o emprego de telas conversoras, cuja

funçSo é dar origem por Intermédio de neutrons, a

radiações lonlzantes capazes de sensibilizar filmes.

Existem dois métodos de conversão: Direto e indireto.

No primeiro, a tela conversora e o filme sSo irradiados

Juntos enquanto que no segundo somente a tela é

Irradiada ocorrendo em seguida, a transferencia ao

filme, da Imagem radioativa formada nessa tela.

Exemplos típicos de conversores slo:

1 - Gadolineo - método direto;

2 - Boro ou lltlo - método direto;

3 - Dispróslo - método indireto.

As características principais desses conversores

estlo apresentadas na tabela I.

No primeiro caso, o neutron provoca uma reação

pronta do tipo <n,y> e o elétron de conversSo de

energia ?O keV emitido sensibiliza o filme, onde a

imagem fica gravada. Telas com espessuras de 29 fim sSo

comumente empregadas. Esse método tem a desvantagem de

apresentar sensibilidade as radiações-}' normalmente

presentes nos feixes de neutrons. Por esse motivo

torna-se necessário o emprego de filtros para a
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radlaçío-f de modo a nSo se ter uma gamagrafla

sobreposta a uma neutrongrafia.

Esses filtros devem entXo apresentar, alem de um

número atômico elevado, uma seção de choque para

absorçlo de neutrons pequena. Os materiais comumente

empregados para essa finalidade sao o chumbo e o

bismuto. Valores da razSo neutron/'gama superiores a 10

neutrons/cmz.mR slo recomendáveis para neutrongraflas

por esse método de conversão.

No segundo caso, o neutron provoca uma reação pronta

do tipo <r»,<a>. A partícula a emitida pelo conversor

causa um dano no detector de traços de estado solido

cujo aglomerado após a revelação se torna visível. Esse

método possui a vantagem de ser insensível a radiacão-y

e apresenta alta resoluçSo. Sua principal desvantagem é

o contraste ótico baixo obtido nos filmes.

Para o caso de conversores a base de litio,

empregam-se além dos SSNTD, telas fluorescentes

compostas tipicamente por sulfeto de zinco. A luz gerada

nessas telas pode ser captada por um filme convencional

de ralos-x ou entlo por um sistema ótico-eletrônico

composto basicamente por uma câmara de video e por um

processador de Imagens, formando um sistema de

radiografia em tempo-real.

No terceiro caso, o neutron ativa a tela de

dlsproslo de espessura típica 100 pan e o seu

decaimento-/?, cujo espectro apresenta energia máxima d*

1.3 MeV, sera o responsável pela impresslo da imagem no

filme, após o término da irradiação. Sendo azsim, a

vantagem desse método é a sua insensibilidade quanto a

qualquer radi«ç*o-j- presente no faixe ou oriunda do
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material «m lnspeçVo.

A resoluçSo de qualquer uma dessas técnica»

normalmente avaliada pela relaçSo

u • < u • u >
t i g

onde: u - resoluçSo total da técnica

u - resoluçSo Intrínseca fllme-conversor

u - relaçSo geométrica do collmador
9

com:

u - <D/L>.x
9

sendo: x - espessura da amostra

D - diâmetro de abertura frontal do

collmador de neutrons

L - comprimento do collmador

A razSo D/L deve ter um valor menor que 1X30 para

que efeitos de divergência do feixe nXo comprometam a

qualidade da imagem.

A resoluçSo Intrínseca í u > considera efeitos como

o alcance das partículas, geradas pelo conversor no

filme, geometria do sistema fllme-conversor, etc.

Exemplos:

- método direto por: SSNTD, u i 3 /jm

Od, u •*• 50 (Jtn

- método indireto por Dy, 400 < u < 800
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PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

O experimento foi realizado em um oquipamento

neutrongrafico Instalado na piscina do reator nuclear

de pesquisas IEA-R1 do IPEN-CNEN/SP e o método de

converslo empregado foi o indireto com te la conversora

de dlsprôslo

O arranjo experimental consiste de um collmador de

neutrons do tipo cônico divergente com razão de

collmaçSo D/L • 1/230. Seu diagrama esquematico esta

representado na figura 2.

Primeiramente, »s peças a serem radiografadas úKo

colocadas em um porta amostra, confeccionado em

alumínio, e vedado contra a penetração de água e e

Inserido em um local próprio no equipamento.

Em seguida, dois filmes sSo colocados em um

"cassete" apropriado na forma de um sanduíche,

aguardando a tela conversora ativada, também Inserida em

seu "cassete".

O conjunto porta-amostra e chapa-conversora foi

exposto por um intervalo de tempo de 10 minutos a um

fluxo de neutrons térmicos de t 10 n/s.cm . Após a

lrradiaç&o a tela conversora foi colocada em contato

com os dois filmes Ja citados. O tempo de transferência

da Imagem foi de 1 hora e 10 minutos o que corresponde

a aproximadamente a metade da mela vida desse conversor

< Tit m 2.38 h> e o filme empregado foi o Kodak AA-3. A

densidade ótica D • log<I /I > < enegrecimento do
O i
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filme > obtida para o feixe direto foi de 2.5, sendo:

I • intensidade da luz incidente e;
o

I « intensidade da luz transmitida pelo filme.

Após a transferencia, os filmes foram revelados e as

radiografias obtidas, analisadas.

As amostras neutrongrafadas foram:

- Válvula de alumínio com diafragma de borracha

- escada de chumbo e ferro com tira de cadmio em toda a

sua extensSo < espessura maxima de 40 mm e minima de 2

mm >

- escada de luclte < mesma espessura das anteriores >

Peça para slmulaçSo de estudo de corrosSo em

alumínio

As Imagens obtidas permitem algumas observações

importantes além da excelente qualidade das imagens:

Na válvula de alumínio foi possível a vlsuallzaçSo

de seu diafragma de borracha com muita facilidade e

clareza.

- A tira de cadmio foi observada mesmo atras de 40 mm

de chumbo e de ferro.

- Através da escada de luclte e da peça simuladora

de corrosSo verificou-se a sensibilidade da técnica para

materiais hidrogenados.

Pode-se constatar por meio desses negativos e de

outros mais, incluindo a radiografia de um elemento

combustível do Reator Nuclear IEA-R1, que se trata de

uma técnica eficaz de radiografia e que realmente

complementa as técnicas convencionais, principalmente

no que diz respeito a lnspeçSo de materiais

hidrogenados e aos altamente radioativos. Essa técnica

vem sendo amplamente empregada em muitos países para a
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analise nlo dest.rut.lvji de materials. Pelo que foi

demonstrado e pelo crescente desenvolvimento dos setores

Industrials e tecnológicos, devera ser brevemente

utilizada em nosso pais.
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Tabela I - Características de conversores para

neu t r ongr af i a.

Material

coeficiente de
absorçSo de
neutrons térmicos

Reaclo
nuclear
predominante

mela-
vlda

0.90 <n,a>

44.8 <n,a>

« 4

not.

«MS

14O.3

3.01

<n,r>

2.38 h

Tipo e energia da
raritaçSo lonlzante

ComposlçSo tlpic
do conversor

Filme

a 2.05 ; T 2.74 MeV L1F + ZnS - 230 ralos-x

a 1.47 ; LI 0.84 MeV *°B C - S SSNTD

G.I. e i 70 keV folha metálica 25 ralos-x

1.3 MeV folha metálica 100 fim ralos-x
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Figura 2 - Diaerama esquemático do

neutronçráfico empregado.

equipamento



80

REFERENCIAS

1> BEROER, H. - Neutron radiography. Methods Capabilities

and Application. Amsterdan - Elsevler <1963).

2> DOMANUS, J. C; MATFIEL, R. S. -Neutron Radiocraphv

Handbook - D. Reidl Publishing Company (1966).

3> HAWKESWORTH, M. R. - Neutron Radiography. Equipments

and Methods. Atomics Energy Review 15, 2, <1977>.

4> PUGL1ESI, R.; MORAES, M. A. P. V.; YAMAZAKY, I. M.;

ACOSTA, C. P. - Neutron Radiography Experimenta a t

the IEA-R1 Nuclear Research Reactor. Proceedings

of the International conference on nuclear data for

science and technology. MITO, JAPAN 1968 <1095-1097>.



81
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Resumo

Os movimentos de vibração do Átomo de

hidrogênio no hidreto de titânio foram estudados

através da técnica de espalKamento lnelastico d»

neutrons lentos, utilizando um espectrometro de filtro

de berlllo-tempo de vôo.

Foi observado um pico Isolado na

distribuição das energias dos neutrons espalhados,

coppespondendo a transferência de energia d* 136 - 1

m«V, que foi atribuída as vtbraçSes localizadas do

hidrogênio em relação aos quatro átomos vizinhos d»

titânio arranjados segundo um tetraedro regular.
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DETERMNATION or THE HVDROQEN VBRATIONAL FREQUENCY

TITAMUM HYDROE BY NELASTIC SLOW NEUTRON SCATTER*»

Abstract,

The vlbratlonal motions of hydrogen In

titanium hydride have been studied by alow neutron

Inelastic scattering, utilizing a berlUum filter-time

of flight spectrometer.

An Isolated peak was observed from the

experiment, corresponding to the energy transfer of 196

- 1 meV, which was attributed to a localized vibration

of hydrogen atoms relative to the four neighbor

titanium atoms arranjed accordingly a regular

tetrahedron».
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Introdução

Ge r tos metais de transição possuem *

propriedade de absorver grandes quantidades d*

hidrogênio, ao ponto da densidade do gas absorvido em

certos casos ultrapassar a densidade do hidrogênio no

estado liquida. O processo de absorção de hidrogênio

nestes metais passa basicamente por duas etapas: a) a

dissociação das moléculas do hidrogênio na superfície

do metal e a conseqüente adsorçsb dos átomos de

hidrogênio nessa superfície e; b) a difusão dos átomos

de hidrogênio no interior do metal' \ Em geral, a

absorção resulta inicialmente numa solução sólida de

metal e hidrogênio, havendo precipitação de hldretos

metálicos em concentraçSes maiores de hidrogênio,

ocasionando transiçCfos de fase tipo gas-liquido no

sistema. A mobilidade do hidrogênio nesses metais *

extremamente elevada, da ordem de 10* saltos/s ,

chegando a ser 20 ordens de grandeza superior a

mobilidade de outros átomos mais pesados como oxigênio

ou nitrogênio.

O hidrogênio, ao ser absorvido, passa a

ocupar poslçSes lntersticlals da rede cristalina do

metal e os estudos dos tipos de interstícios ocupados e

das constantes das forças de ligação < freqüências de

vlbraçab> do hidrogênio em relação aos átomos metálicos

vizinhos ê de interesse pois permite correlaciona-los

com propriedades termodinâmicas do sistema

metal-hidrogênio, como por exemplo, no calculo d*

entalpla de formação de hidretos " '" .

As freqüências de vibração dos átomos de

hidrogênio em hldretos metálicos ou mesmo outros

compostos, podem ser determinadas diretamente através
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do espalhamento lnelastlco de neutrons lentos*4'. A

determinação dos vários tipos de interstícios ocupados

por átomos de hidrogênio num determinado hidreto

metálico pode ser feita atribuindo-se as varias

freqüências observadas experimentalmente aos vários

tipos de interstícios possíveis de serem ocupados e

conhecidos previamente' . Em casos mais complicados,

onde essa correspondência não e trivial, utilizam-se

modelos teóricos que permitem uma prê-avallaçSo das

varias freqüências nos diversos tipos de

interstícios ' ' .

O objetivo do presente trabalho, que faz

parte da quarta escola de verab " Jorge André Swieca",

secçao de Física Nuclear Experimental, é a determinação

da freqüência de vibração de átomos de hidrogênio

no hidreto de titânio, através do espalhamento

lnelastico de neutrons lentos, utilizando para isso um

espectrometro de filtro de berlllo- tempo de vôo.

Teoria

Em espectroscopia com neutrons lentos, um

feixe monocromático de neutrons é feito incidir em uma

amostra e é determinada a energia dos neutrons

espalhados em um dado angulo de espalhamento. Em

materiais hldrogenados, a contribuição devida ao

hidrogênio é isolada, uma vez que a secçao ds choque ds

espalhamento do hidrogênio * uma ordem de grandeza

superior em relação aos outros elementos.

Em se tratando de vlbraçdes localizadas do

hidrogênio eupSe-se que essas vibrações consistem de

osulladores harmônicos isolados, sendo uma boa

aproximação quando esses osdladores nao apresentam
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dlsperçab apreciável, como * freqüentemente o nmn para

Interstícios tetraédricos.

Para essa situação, a secçab de choque

diferencial da espalhamento de neutrons é dada por :

á*o a Ha k hQ*
• £ —* - {n<<o>tt} exp {-2W<Q>̂  S ( M - U ) Ci>

dOdu l-t 4n k 2Mco

onde:

u> • freqüência do modo normal de vibração i do átomo d*

hidrogênio

N» • E - E representa a transferencia de energia do

neutron no processo de espalhamento. E e E e a

energia inicial e final do neutron.respectivamante

N • número total de átomos de hidrogênio

arm secçao de choque microscópica de espalhamento

incoerente

k , k • vetores d» onda do neutron, inicial e final»

respecti vãmente

K " constante de Boltzman

representa o fator de população

e f l v /KT-l de níveis de energia de um

osdlador harmônico a temperatura absoluta T. No rmmn

da aniqullaçao de um fonon ( ganho de energia pelo

neutron e portanto nu < 0 ), este fator pode ser

aproximado por ( n<u> • l ) * exp ( hw/KT ), e na

criação de um fonon, ( n<o>> • 1 ) * 1, com bu X) .

Q representa o modulo do vetor espalhamento Q • k- k.

exp { -2V<Q> ) representa o fator de Debye-Waller.

M • a massa do hidrogênio e G C b > - a > > é uma função

gaussiana que representa a função resolução do
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espectrometro convolulda com a função de dispersZo

vibrações do hidrogênio.

As varias freqüências de vibração do

hidrogênio em um hidreto metálico sfto portanto

observadas como picos na secçSo de choque duplamente

diferenciada. As posições dos máximos desses picos

situam-se nas transferências de energia | E.-E| • h» »

o que possibilita obter-se diretamente as freqüências

u As diversas freqüências que podem ser observadas

sao decorrentes de diversos tipos de interstícios no

composto e da nao degenerescência dos três modos

normais de vibração num determinado interstício.

Para que se tenha um conhecimento a ft/Ue^L

do numero de freqüências e da relação aproximada entre

mm mesmas, para um dado composto, é necessário resolver

a seguinte equação de auto-valores, para cada

interstício do tipo j'"':

M u l X 1 • T A . X i < 2 >
j a *J «V? ft

onde:

X' = deslocamento do átomo de hidrogênio em relação

sua posição de equilíbrio C a,ft m 1,2,3 >

<•> • freqüência de vibração do hidrogênio

do Átomo de hidrogênio

U m energia potencial do átomo de hidrogênio,

usualmente escrita na forma:

U - 1/2 £ It d* -
i i ai

com:
K • constante de força entre o «tomo de hidrogênio e o
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Átomo metálico vizinho i

d - distancia entre o hidrogênio e o Átomo me* AHco i

X • coordenadas do Átomo de hidrogênio < supondo a

origem como sendo a posição de equilíbrio >

X " coordenadas do Átomo met AHco v

No caso especifico do hldreto de titânio,

sabe-se que os Átomos metálicos formam uma estrutura

cúbica de face centrada e os Átomos de hidrogênio

ocupam posições tetraedrais nessa estrutura. Tc

Interstícios sao, nesse caso. Iguais, foi

tetraedros regulares com aresta A • a • / 2 , onde a *

parâmetro da red» cúbica do titânio. Devido a razoes de

simetria, os três modos de vibração do hidrocenio

nesses interstícios apresentam a mesma freqüência, que

é dada por :

w - 2 Y K/H < 3 >

e que pode ser obtida das soluções da equação secular <

2 >. Espera-se portanto que o espectro dos neutrons

espalhados pelo T1H apresente somente um único pico na

reflSo dos modos de vibrações localizadas.

Detalhe* Experimentais e Resultados

O hldreto de titânio < TiH > foi

preparado em um sistema de hldrogenacSo de metais cujo

diagrama esquematico estA mostrado tm figura 1. Este

elstema é composto de válvulas e tubos de aço inox, um

manometro digital < com precisão de 0,1 bar >, um

volume calibrado, um porta-amostras de aço inox, um

forno reslstivo e de um sistema de alto vácuo com bomba
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difusora. Com essa sistema ê possível expor uma

metálica com atê 100 bar de hidrogênio, a temperatura

ambiente.

Uma mass» de 10 gramas de Umalha de

titânio comercial, com pureza da ordem de 97 X , foi

colocada no porta amostras do sistema de hldrogenaçao

onde foi Inicialmente submetida a um tratamento de

desgaseiftcaçao em 4O0 °C e vácuo de 10~* mbar durante

24 horas. Com esse processo ê possível remover parte

das impurezas gasosas existentes inicialmente no metal,

tais como oxigênio e nitrogênio. Subseqüentemente a

amostra foi exposta a uma baixa pressão de hidrogênio,

a aproximadamente 1 bar, em 6OO°C durante doze horas e

em seguida colocada sob vácuo de 10~ mbar, com o

intuito d» remover parte da oxidaçab superficial.

O processo subsequente de hidrogenacSo

consistiu na colocação de 10 bar de hidrogênio no

volume calibrado que foi posteriormente utilizado na

reação do hidrogênio com o metal. Inicialmente a 400°C.

Uma vez absorvido todo esse gas, o processo foi

repetido cerca de 2S vezes atê se atingir o limite de

absorção do hidrogênio pelo TI em S20°C. Cm cada etapa

é possível determinar a quantidade de hidrogênio

absorvida. Cm seguida deixou-se a amostra retornar A

temperatura ambiente, exposta a aproximadamente IO bar

de hidrogênio. Subseqüentemente o sistema foi evacuado,

introduziu-se ms- vagarosamente e a amostra foi retirada

do sistema.

No processo de absorção de hidrogênio, o

titânio sofre uma mudança de estrutura cristalina de

hexagonal compacta para cúbica de face centrada, rasa

transição de fase ê acompanhada por uma expansão da

rede cristalina metálica, resultando em um material
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•irt T •mamnnt • quebradiço, que foi então triturado ate o

aspecto de po com um almorarlz de ágata.

Tomou-se posteriormente S gramas desse po

de TiH que foi espalhado, com o auxilio de um adesivo,

de maneira a formar um filme com dimensSes de 3,3 ar 11

x O,O2S cm", no interior de uma moldura de cadmlo

revestida em ambos os lados por folhas de alumínio.

Esse arranjo, que forma o porta-amostras para o

espalhamento com neutrons, possibilita que o filme

formado com o pó e o adesivo fique na posiçKo vertical

sem a ocorrência de derramamento do po. < As folhas de

alumínio sSo transparentes aos neutrons enquanto que a

moldura de cadmio e opaca a neutrons >.

O espectrometro para espalhamento

inelastlco de neutrons lentos utilizado neste trabalho

e um espectrdmetro tradicional de filtro de

berilio- tempo de vôo, instalado Junto ao reator de

pesquisas IEA-R1 do IPEN, cujo diagrama esquematico e

mostrado n» figura 2. Esse espectrômetro consiste

basicamente de um sistema de obtenção de feixe de

neutrons e de um sistema de analise por tempo de vôo.

A obtenção de um feixe de neutrons

apropriado para o estudo de espalhamento Inelastlco em

hidretos metálicos em particular ou outros materiais em

geral, e feita introduzindo-se filtros adequados no

canal de extraçZo de feixes do reator nuclear, conforme

observado nm figura 2. O filtro principal, no caso, e

de berilio pollcristallno, que permite somente a

passagem dos n#utrons cuja energia e inferior a 3,2

meV. O restante do espectro de energia dos neutrons é

espalhado para fora do feixe e absorvido na parede do

reator que serve como blindagem. Os flltroe de chumbo

*ao utilizados somente para a atenuação da radiação
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gama proveniente do reator. Todos e s s e s f i l t ros sao

refrigerados a temperatura do nitrogênio liquido com a

finalidade de atenuar os espalhament.os lnelasticos dos

neutrons com os f i l tros , obtendo-se assim, um fluxo

maior de neutrons na posição da amostra. O espectro de

neutrons assim obtido, é representado por uma curva

Maxwelllana com um corte agudo em 3,2 meV, tendo uma

energia media de 3,5 meV e largura to ta l a mela altura

C FWHM > de 2 meV.

O espectromêtro por tempo de vôo,

utilizado para analizar a energia dos nétrons

espalhados pela amostra, consiste de um colimador

rotativo C chopper >, um tubo de vôo e u m bateria de

detetores localizados a distancia de 3,15 metros do

chopper, definindo assim a distancia de vôo. O chopper

* utilizado para pulsar o feixe de neutrons. No

decorrer de uma volta, permite a passagem maxima dos

neutrons quando suas placas es tão alinhadas na direção

definida pelo centro do chopper e o centro dos

detetores e no res tante do período da revolução, o

feixe permanece obturado. A cada Instante no qual a

passagem dos neutrons e maxima, um pulso elétrico e

gerado para disparar um analisador multicanal, que em

seguida, acumula contagens em canais cujos números sao

proporcionais ao tempo de vôo requerido pelos neutrons

detectados. A resolução dese espectromêtro e constante

em função do tempo de vôo < 64 ps ) e portanto varia de

acordo com a energia do néutron analisado. Para

neutrons de 100 meV, a resolução é 16 meV < FWHM >'*'.

A medida do espalhamento lnelasttco d*

neutrons na amostra de TiH foi realizada com mm

seguintes características:
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1) O porte- «nwtraa foi colocado na biasetriz do angulo

formado entre o reixe Incidente e o feixe espalhado

2) O angulo de espalhamento foi de S0°

3> Rotação do chopper: 216 rps

4> CallbraçSo: 16 JJS por canal

5) Anallsador multlcanal TMC de 1024 canais com tempo

morto de 16 ps

6) Temperatura da amostra 120 C

O espectro dos neutrons espalhados, após

feitas as correções, e mostrado na figura 3. Neste

espectro, toma-se como correções preponderantes, a

eficiência dos detetores que varia segundo E e a

função transmissão do chopper'*' e podem ser observados

três picos: O pico a partir do canal 2OO, representa o

espectro de neutrons Incidentes na amostra que, em

geral, aparece alargado devido aos movimentos de

difusão do átomo de hidrogênio na rede metálica do

titânio. O pico central, próximo do canal nff 100, faz

parte do espalhamento inelastico devido aos movimentos

de vibração do hidrogênio, em fase com os movimentos de

vibração dos átomos metálicos. Esses movimentos sao

chamados de modos de banda do hidrogênio. O terceiro

pico em torno do canal nfi 40, * devido ao espalhamento

Inelastico dos neutrons, refletindo as vibrações

localizadas do hidrogênio em relação aos Átomos

metálicos, chamados de modos ópticos do hidrogênio ou

simplesmente, vibrações localizadas, e sfto os

movimentos de interesse nesse trabalho.

*A essa região do espectro foi ajustada uma

função gaussiana cuja centrólde ocorreu no canal 37,08

Da correspondência entre tempo de vôo e

energia, dada por:
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t <iiS> • < c - 0,5 >At - < At - i >
V

e
A. <A> • t <M«> / 796,16

V

o
E <eV>- 0,081783 / A." <A>

determlnou-se a energia dos neutrons correspondentes a

centrólde do pico:

ttu - 156 - 1 meV ou f • 3,77 * 10*" Hz.

DlscussSo

O valor encontrado para a freqüência do

modo localizado do hidrogênio no hldreto de titânio,

1S6 meV, difere do valor mais recente encontrado na

literatura, e igual a 147,6 meV"".

Essa discrepância pode ser atribuída a um

efeito secundário no espalhamento inelastico de

neutrons, denominado espalhamento por multifonons . O

resultado devido a Ikeda e Watanabe , por utilizar o

espalhamento com perda de energia pelos neutrons, pode

estar influenciado por espalhamento de dois fonons C um

devido aos modos localizados e outro devido aos modos

de banda > de modo a desviar a freqüência para valores

mais baixos. No nosso caso, ao contrario, por

utilizarmos espalhamento com ganho de energia pelos

neutrons, temos um desvio de freqüência para valores

maiores devido ao mesmo efeito. Uma Indicação

experimental nesse sentido e a constatação da

existência de um alargamento natural do pico observado

em aproximadamente 15 meV ( FWHM > tanto no presente

trabalho como também no trabalho de Ikeda e

Watanabe , que foi realizado com um espectr6metro de

maior poder de resolução. Esperaria-se nesses

resultados a observação de picos sem esse alargamento,

como discutido anteriormente, pois nSo exlxtem nesse
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composto interstícios d» natureza diferentes bem aonio

todos os M>do« de vibração sao degenerados.

Contrariamente aos argumentos expo» to»

acima, temos a possibilidade da existência de efeitos

do tempo de vida dos niveis excitados dos oscUadores

harmônicos. Nesse caso, e de se esperar a existência de

uma largura natural nos niveis de energia» que poderia

ser observada experimentalmente através da forma

apresentada pelo pico no espalhamento inelastico que

tenderia para uma curva lorentziana ao invés de

gaussiana.
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RESUMO

Neste trabalho foi feita uma análise simples da

estrutura do níquel. Foram utilizados dados de difração de

neutrons, obtidos con níquel policrlstalino, colocado em um

porta-anostra cilíndrico com dimensões de 1,5 cm de diâmetro

e 5 cm de altura. 0 trabalho teve como objetivo a familiari-

zação dos participantes do Curso Experimental da Escola de

Verão Jorge André Swieca con os conceitos básicos de una a-

nálise estrutural com difração de neutrons. As intensidades

teóricas foram calculadas de 3 formas: 1. sem considerar os

efeitos de temperatura e de absorção, 2. considerando somen-

te o efeito de temperatura e 3. considerando tanto o efeito

de temperatura como o de absorção. Os fatores de discordân-

cia encontrados nesses 3 casos foram, respectivamente, R. •»

13,4*. R = 7,7% e R_ = 7,5%.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho, proposto aos participantes do

Curso Experimental da Escola de Verão Jorge André Swieca,

corresponde a una aplicação de alguns dos princípios básicos

da técnica de difração de neutrons quando aplicada à deter-

minação de estruturas. Corresponde a uma complementaçao prá-

tica das aulas teóricas ministradas no curso . Ten como

objetivo, calcular as intensidades teóricas para uma subs-

tância bastante simples e muito bem conhecida, e comparar

com as intensidades integradas experimentais, dessa mesma

substância. Visa facilitar o entendimento doa conceitos bá-

sicos envolvidos en uma análise estrutural com difração de

neutrons.

A amostra escolhida foi a do níquel, o qual

cristaliza com rede de Bravais cúbica de faces centradas.com

parâmetro a« 3,52387 X .Os átomos na unidade cúbica tem

as seguintes posições:

(4a) 0 0 0; 1/2 0 1/2; 1/2 1/2 0; 0 1/2 1/2.

A análise proposta compreende, à partir do dia-

grama obtido experimentalmente, a indexação desse diagrama,o

cálculo das intensidades integradas experimentais dos picos

de difração, o cálculo das intensidades teóricas desses pi-

cos, segundo o nodelo conhecido da estrutura do níquel e,

finalmente, una comparação entre as Intensidades teóricas e

experimentais, em 3 casos distintos:

1. não considerando tanto os efeitos do fator de temperatura

como do fator de absorção;

2. considerando apenas o efeito do fator de temperatura;

3. considerando ambos os efeitos,

A evolução da análise, é acompanhada através da variação de

un fat^r de discordância R. 0 fator de discordância conside-

rado neste trabalho • dado pela relação;
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R __ tk i i k( o b s ) -

l Ik(obs)

onde os I (obs) são as intensidades integradas experinentais,

os I (cale) são as correspondentes intensidades teóricas e C

é o fator de escala entre as intensidades.

A análise acima proposta é, como já íoi dito,

bastante simplificada, tendo o intuito didático de correla-

cionar a teoria de espalhamento coerente de neutrons, expos-

ta nas aulas teóricas do curso, com resultados reais de di-

fração de neutrons. De um modo geral, una análise estrutural

coin neutrons, ou com raios-X, segue os passos acima citados.

Entretanto, a análise parte normalmente de um conhecimento

menor da estrutura, ou mesmo do seu total desconhecinento.

Deve-se acrescentar que, en um caso real de determinação de

estrutura, é imprescindível a utilização de métodos de refi-

nanento de parâmetros. Esses métodos procuram determinar os

valores dos parâmetros estruturais, inclusive os de tempera-

tura, que permitam uma melhor concordância entre as intensi-

dades calculadas e aquelas obtidas experimentalmente, ou se-

ja, permitam uma míninizaçao de R.

A INTENSIDADE DIFRATADA EM AMOSTRAS POLICRISTALINAS

0 cálculo da intensidade dlfratada por uma a-

mostra policrlstalina vai depender da forma do porta-amostra

utilizado. Mais comumente são utilizados porta-amostras ci-

líndricos, geralmente de vanádio ou alumínio, com paredes fl,

nas e totalmente banhados pelo feixe de neutrons. É o caso

dos dados obtidos para a execução deste trabalho. Para esse

tipo de porta-amostras, o número de neutrons difratados por

minuto na direção do detetor é dado por :
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p = Io s V _cj_ j c *hk* e~2" Ahkt (2)
8*r o sen» . sen 2*

onde:

P = n* de neutrons, por ninuto. no feixe monocromático in

cidente;

I = fluxo de neutrons incidente na amostra;

* = comprimento de onda do feixe incidente;

i = altura da abertura colocada diante do detetor;
s

r = distância da amostra ao detetor;

V = volume da amostra no feixe;

p' = densidade medida da amostra (densidade do pó);

p = densidade teórica (densidade da amostra sólida).

j = multiplicidade da reflexão considerada;
N = n» de celas unitárias por unidade de volume;
c
F = fator de estrutura por cela unitária;
nK>
» = ângulo de Bragg;
-2M ••

e = fator de correção de temperatura de Debye;
A = fator de absorção.

Para se poder calcular a intensidade difratada

por uma amostra cristalina, seja ela monocristalina ou poli-

cristalina, é necessário conhecer a secção de choque total

de espalhanento coerente do material em estudo. Isto corres-

ponde a calcular a interferência das ondas espalhadas indi-

vidualmente pelos átonos, uma vez conhecido o arranjo desses

átomos dentro da cela unitária e a amplitude de espalhanento

para cada átomo. 0 fator que dá conta dessa interferência, e

que é uma medida da amplitude da onda espalhada, é o fator

de estrutura F dado por :
nk*

Fhu . £ b.exp (2«i(h.x /a • k.y /b • Lz/c )> (3)
nKi r r o r o r o

onde:
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b = amplitude de espalhamento coerente de neutrons do atomo

ligado;

h,k,t = índices de Miller da reflexão considerada;

x , y , z = coordenadas relativas das posições dos átomos

na cela unitária;

a , b , c = parâmetros da rede da cela unitária.

o o o

O fator de estrutura, na forma apresentada aci-

ma, supõe uma estrutura bem ordenada, com átomos em posições

bem definidas, situação que não se altera com o tempo. Porém,

na realidade, os átomos têm movimentos devidos a temperatura,

c que faz com que as distâncias entre eles variem com o tem-

po. Em sendo assim, os átomos não espalham exatamente em fa-

se, ocasionando um valor menor para o fator de estrutura, e

portanto para a intensidade difratada. A correção para esse
-2M

efeito e conseguida pelo fator de temperatura de Debye e ,

onde M é função do desvio quadrático médio das posições ocu-

padas pelos átomos, em uma estrutura ideal. Não é fácil en-

contrar una fórmula teórica para M, devido a complexa depen-

dência do deslocamento quadrático médio dos átomos com a tem

peratura e cor. as forças interatômicas, motivo pelo qual são

usadas aproximações. No caso de cristais cúbicos contendo um

só tipo de átomo, onde o fator de temperatura é isotrópi-
(2)

co , tem-se:

11492 T *,«/„,, 2B73
M m _ — •(e/T) + • *

u . 8 u). 8 X

onde T e a temperatura absoluta do cr.'.stei, t é i temoeratu-

ra característica de Debye e u é o peso atômico. A função
(2)

•(e/T) encontra-st tabelada para uma série de valores . No

caso de estruturas complexas M é, via de regra, anisotrópico

e só pode ser deduzido dos próprios dados experimentais.

No caso de um porta-amostra na forma cilíndrica,
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a correção da absorção é um tanto difícil pois, dependendo

de onde um nêutron atinge a amostra, o caminho que ele per-

corre dentro da mesma e, caso seja espalhado, o caminho que

ele percorre como nêutron difratado, podem variar muito. As-

sim, é preciso calcular o fator de absorção como sendo A *

f(wR ,8), ou seja, A depende de MR , onde R é o raio in-
s hlc & s s

terno de porta-amostra, M é o coeficiente linear de absorção

da amostra e e é o ângulo de Bragg da reflexão hki. Em difra

cão de neutrons, MR é, via de regra, menor do que 0,5, uma
s

vez que u , na maioria dos casos, é bem menor do que 1. As-

sim, o que se observa é que, no caso de neutrons, geralmente

pode-se desprezar a absorção. Se, entretanto, ela tiver de

ser corrigida, a sua dependência de e será pequena o sufi-

ciente para ser possível, de um modo geral, desconsiderá-la.
0 fator A encontra-se também tabelado, no caso de cris-nK t

tais cilíndricos, para diversos valores de vR e de sen 9 va

riando de 0 a 0,7(6 .

Na expressão (2), que fornece o número de neu-

trons difratados por minuto que atingem o detetor, existem

constantes que dependem do arranjo experimental utilizado.Es_

sas constantes são * , r, *, I e V. Elas podem ser agrupa-

das em uma única constante, ou seja,

I A V
_JL 5 c

Uma forma de se conhecer essa constante, é determinar o seu

valor experimental, utilizando uma amostra padrão, É a deter

ninação de uma escala absoluta para as medições experimen-

tais . Outra forma, é calcular C como sendo o fator de nor

malização entre a intensidade integrada, do pico mais inten-

so, e a corr. spondente intensidade teórica. Algumas vezes •

utilizada a integral de vários picot.

Asaim, a potência difratada para uma substância
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qualquer, contida en um porta-amostra na forma cilíndrica ,

fica:

2 2
P = C. _PJ_ j Nc Fhk* e~2M. Ahkt (5)

P sen e.sen 29

onde C é o fator de normalização.

PARTE EXPERIMENTAL

Toda a parte experimental de que trata o presen

te trabalho foi realizada no dlfratômetro de neutrons do Ins

tituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares da Comissão Na-

cional de Energia Nuclear (IPEN-CNEN/SP). Una descrição das

partes constituintes do instrumento pode ser encontrada nos

trabalhos de Parente e Mazzocchl . Neste último traba-

lho é apresentada uma versão mais moderna do instrumento, in

cluindo a sua automatização por computador.

Os dados foram obtidos com 25,65 g de níquel po

licristalino, contido em um porta-amostra cilíndrico com 1,5

cm de diâmetro interno e 5 cm de altura. Nas medições, o ten

po de duração das contagens foi de 4 minutos e o passo angu-

lar adotado de 0,1 . 0 dlfratograna obtido é apresentado na

figura 1. Resta salientar que, para efeito de otimização do

tempo gasto na parte experimental, o difratograma não foi ob

tido por completo, sendo medidas somente as regiões que con-
m O O

tinham picos de difração, dentro do intervalo de 0 a 120

Essas regiões foram estendidas de forna a incluírem uma par-

te da radiação de fundo ("background"), necessária na corre-

ção das intensidades integradas.

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Para a obtenção das intensidades integradas ex-

perimentais, foi feito um programa de computador que tinha
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por objetivo o cálculo das áreas de cada um dos picos do di-

fratograraa. Uma listagem deste programa é apresentada em A-

pêndlce, no final deste trabalho. Os valores das intensida-

des experimentais integradas, assim obtidas, bem como os ín-

dices de Miller correspondentes e as respectivas posições an

gulares dos picos, são apresentados na Tabela 1.

No que se refere â obtenção dos valores das in-

tensidades teóricas, estes foram calculados de acordo com a

expressão (5) e podem ser encontrados nas Tabelas 2, 3 e 4 .

Nessas tabelas, I (cale) corresponde ao valor da intensidade

sem correções, isto é, não considerando tanto o fator de tem

peratura de Debye quanto o fator de absorção, I (cale), cor-

responde ao valor da intensidade quando somente o fator de

temperatura é considerado e I (cale) corresponde ao valor da

intensidade quando são considerados tanto os efeitos de tem-

peratura quanto de absorção. Ainda nessas tabelas, são apre-

sentados também os valores encontrados para o fator d3 tempe_

ratura e de absorção, correspondentes aos picos de difração

considerados. Nos três cálculos de intensidades acima cita-

dos, optou-se por determinar o fator de escala como sendo,

simplesmente, o fator de normalização entre a maior intensi-

dade integrada experimental e a correspondente intensidade

teórica. Os fatores de escala encontrados foram, respectiva-

mente ,

C = 1,4892.10"19, C = l,5703.10~19 e C = 2,1599.10~19.

Os outros valores, necessários aos cálculos das intensidades

teóricas, adotados neste trabalho foram os seguintes: densi-

dade do níquel: 8,9 g/cm ; peso atômico do níquel, com rela-
12 o

çao ao C: 58,70; temperatura ambiente: 30 C; comprimento

de onda do feixe monocromático: 1,137 A; peso do porta-amoa-

tra vazio; 12,0 g; peso do porta-amostra cheio: 37,65 g; am-

plitude de espalhamento do níquel: 1,03.10 cm; coeficiente
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de absorção linear do níquel: 0,25 cm ; temperatura caracte

rístlca de Debye para o níquel: 375 K; temperatura absoluta

do cristal: 303 K.

A partir desses resultados, foram calculados os

fatores de discordância em cada um dos casos analisados, de

acordo com a expressão (1) e os resultados encontrados foram,

respectivamente,

R = 13,3%. R = 7,7% e R = 7,5%.

CONCLUSÕES

A análise realizada neste trabalho, embora sim-

ples, permitiu a aplicação dos princípios básicos de una a-

nálise estrutural com difração de neutrons. Os resultados ,

expressos na forma do fator de discordância R, permitiram

também a avaliação da importância da Introdução de fatores

corretivos da intensidade teórica. Assim sendo, pode-se cons_

tatar que a introdução do fator de temperatura permitiu uma

melhora apreciável na concordância, com R passando de 13,3 %

s 7,7 H. já a introdução do fator de absorção, contribuiu

muito pouco para a melhoria da concordância, com R passando

'l',r; 7,7% 80S 7,',%. 0e fate, r.o case de difração de neutrons,

o fator de absorção é, de um modo geral, desprezível para a

maioria dos elementos. E o níquel não é excessão, 0 mesmo

não ocorre com o fator de temperatura que, na verdade, depen

de pouco ou nada da radiação utilizada. Os valores de R, em-

bora ainda muito altos para os padrões atuais, estão coeren-

tes com as simplificações introduzidas na análise. Melhora a

preciável nesse? valores só pode ser conseguida com maior

cuidado na obtenção e tratamento dos dados, ben como com o

refinamento de parâmetros, utilizando um dos métodos existen

tea.
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TABELA 1 - Valores das Intensidades Integradas Experimentais,

sendo I(exp) = I(obs) - I(BG).

PICO

111

300

220

113

222

400

331

420

422

333

511

/ 26

/ 32,4

/ 33,6

/ 54,2

/ 64,7

/ 67,9

/ 30,1

/ 89,4

/ 92,3

/104.3

/113.7

I(obs)

31839

20929

21621

30166

16163

21707

30077

28245

34922

43498

KBG)

8756

8361

9975

11085

10293

17974

17624

1685

23848

28611

Kexp)

23083

12568

11646

19081

5870

3733

12453

11390

11074

14877
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TABELA 2 - Valores das Intensidades Teóricas, sem correções,

encontradas para o Ni.

PICO / 2e sen 8 sen 26 I,(calc)

111

200

220

113

222

400

331

420

422

333

511

/ 32,4

/ 37,6

/ 50,2

/ 64,7

/ 67,9

/ 80,1

/ 89,4

/ 92,3

/104.3

/U3.7

e
6

12

24

8

6

24

24

24

24

8

0,2790

0,3223

0,4563

0,5351

0,5585

0,6435

0,7034

0,7212

0,7896

0,8377

0,5358

0,6101

0,8121

0,9041

0,9265

0,9851

0,9999

0,9992

0,9690

0,9150

23083

13120

13924

21295

6657

4065

14684

14326

13492

17945



TABELA 3 - Valores das Intensidades Teóricas, corrigidas pa-

ra o efeito de temperat "a, encontradas para o Ni.

PICO

111

200

220

113

222

400

331

420

422

333

511

/ 2e

/ 32,4

/ 37,6

/ 50,2

/ 64,7

/ 67.9

/ 80,1

/ 89,4

/ 92,3

/104.3

/113.7

j

8

6

12

24

8

6

24

24

24

24

8

-2M
e

0,949

0.932

0,868

0,824

0,809

C,755

0,715

0,703

0,655

0,622

I2(calc)

23083

12824

12744

18503

5678

3236

11070

10619

9318

11769
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TABELA 4 - Valores das Intensidades Teóricas, corrigidas tan

to para o efeito de temperatura quanto de absor

ção, encontradas para o NI.

PICO / 29

111 / 32,4

200 / 37,6

220 / 50,2

113 / 64,7

222 / 67,9

400 / 80,1

331 / 89,4

420 / 92,3

422 /104,3

333

511 / 1 1 3' 7

J

8

6

12

24

8

6

24

24

24

24

8

sen *

0,07^8

0,1039

0,2075

0,2863

0,3119

0,4140

0,4948

0,5201

0,6235

0,7010

Ahk*

0,7270

0,7272

0.7280

0.7288

0,"291

0,7303

0,7316

0,7320

0,7332

0,7343

I (cale)
O

23083

12895

12830

18575

5702

3240

11145

10692

9396

11880
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FIGURA 1 - Figura de difração da amostra de Ni pollcristalino.
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APÊNDICE - PROGRAMA PARA CÁLCULO DAS INTENSIDADES INTEGRADAS
EXPERIMENTAIS.

1 CLS
5 DIM X(400),Y(400)
10 INPUT "arquivo: ",A$
20 A$="A:"+A$+".DAT"
30 OPEN A$ FOR INPUT A$ +1
40 FOR 1=1 TO 400
50 IF EOF(l) THEN GOTO 80
60 INPUT 4=1,X(I),Y(I)
70 NEXT I
80 N=I-1
90 CLOSE +1
94 PRINT
95 PRINT "integrando... "
98 A=0
100 INPUT "ângulos min./max.: ",XMIN,XMAX
110 FOR 1=1 TO N
120 IF X(I)>=XMIN AND X(I)=<XMAX THEN A=A+Y(l)
130 NEXT I
140 PRINT "area aprox. = ",A
150 PRINT
155 PRINT "calculo de media e máximo ... "
158 J=O:S1=O:S2=O
160 FOR 1=1 TO N
170 IF X(I)<XMIN OR X(I)>XMAX THEN GOTO »')
172 J=J+1
174 Sl=SlfY(I)#S(I)
176 S2=S2+Y(I)
180 NEXT I
190 YMEDIO=A/J
20C XMEDIO=S1/S2
210 YMAX=O:XX=1
220 FOR X=l TO N
230 IF X(I)<XMIN OR X(I)>XMAX THEN GOTO 250
240 IF Y(I)>YMAX THEN YMAX=Y(I):XX=X(I)
250 NEXT I
260 PRINT "ynedio = ", YMEDIO
270 PRINT "ymax = ", YMAX
280 PRINT "xnedio * ", XMEDIO
290 PRINT "xpmax * ", XX
300 END
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ANALISE POR ATIVAÇÃO monAlICA IM W I I U CMÜKXCU

caimpo TUBAS RARAS, inúfcio i TORIO

R*apo»aáVaias Ora. Mariaa i.A.Vaacoacolloa • Bra. M a Maria C.

flguoiraao

Parcicipaatoas Jom* Bobcrto Barratta, Julia Catar A.C.R. Soaraa,

Lueiane Frada , Otlair l a l i a C—yala».

•SOMO

DcilisaMo-aa o Mto4o ém analisa por ativação ooa aaattaaa i a a t t j

• m t a l foraa oatanaiaadoa oa al«Mato* carraa raraa, cõrio • oatroo craçaa

no padrão gaologico J»- l (GSJ). 0 aôtoao oa coatata» 4a aoalroaa racariar

éoa d* fisaão (o i «c i l iuéo para a dotoraiaaçS» 4a « r a i o aoa paárôaa S-13

a • - • (IAEA). Oa raaalcaaoa ootido* •oatraraa boa proaáaão o foraa coacor-

éoBtaa eoa valora» aproamcaooa aa l i taratura.
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I. Introdução

A determaeção da concentração do urânio, tõrio e dos elenco toa te£
roo roraa (ETB) oa aateriaia geológicos tem despertado intoreeae cada vos
ooior, viaendo oplicaçõoo tonto do iaportãncia e HOOD ai ca coas porá estudos
•oosuíaicoo.

Oe m podoa fomaoer ioiorançõoo sobro a erigua o «votação do ro-
chas o namorais, aonliando a iaveatigeção do poobleans petrogeoõcicos do dl
f í c i l iatorpretação. Álea disao. aoo õltiass aooe, o uoo de ETK oa processos
iaduatriais toa eoantodo ouito, tomando-sa ceda vos anis iotorcaaante sua
oáooração o onaloroção.

A análise por ativação coa Matrons soguidn de ospoctroaetris gana
de alta raeolução voa soado largaaoate utilised* para a dotonánação doe ET»,
V e Th o outros eleaoatoa troços ea «atariais geológicos, por apreaontar ela
vadas precisão o oxecidão, olêa do alça sensibilidade . aota técnico per

oito dotaroaoor aiaaltaaoaaaata, o* oodioos poraoaoto iastruatntais (asai do£
traição do oaoatro), oa aaral oito R I (La, Co, 94, Sa, Eu, Tb, Tb a Lu),uri
oio o tôrio praoaatas a oívais do troços ' .

A Divisão do ladioquíodca do m há vãrioo oaoo «oa aplicaado a
tóaiica do asóliao por ativação coa aootroas ao os tudo do ceoaoaição do ro-
chaa a aiuorais * ' . Toa sido roalisadoa trabalhos do posqviss, aa colabora
ção coa posquisadoroo da ãroo do Coociõociaa» asaia coao proavoção do sorvi-
ços a firaos do oánoração.

A osãliao do urinio o tõrio oa aaoscraa gaológizao taabõa taa sido
roalizsda utiliiando-aa a tãcnica do cootaota da osutroos retardados da f i s -
são, tõcnica ooto boa conbacids para a aaãliao dossoo oloamtos .

A Divisão do Kadioqulaica dispôs do oa sistoaa do cootaaoa do ooir-
trons rotsrdados do fissão soai outoaicico, 400 voa soodo uti Usado para a
aaálioo do urôaio, poro fias do exploração ainoral a para satudoe caoquCai-
cos.

0 objetivo dos preeeatos oxporiasntoo foi aplicar a táeiics do oaó-
lisa por ativação coa oeucnaa para a amãlise dos fTl, tório o outros o loam
tos traços o a técnica do coacegea do ooutroas rotardodoo do fissão porá a
análise do urioio, am aoootrao goológicaa. Foro» aMlisados os padrões ooal^
gieos 5-8 e S-13 (lacernatieosl Atoaic Eaergv Agency) para a analisa do urô-
• io e o padrão geológico Ji-1 (Geological Survey of Jsoaa), quo poaouea vsl£
res cercificsdos para a coaeoatração doa alaaeatos OBOlisados, oara so veri-
ficar a precisão o exatidão dos resultados.
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II. Principio do astodo d« anãliaa por ativação coa nau trona aaguida d* con-

tagaa de nautrona ratardadoa

O princípio anvolvido na tãcnica da coatagaa da nautrona ratardadoa

da fiasão ã qua aatariaia fíasaia (na prática rastritos i l l i l h ) , por captu

ra da nautrons, sofraa fissão dando origaa a alguns produtos da fiasão qua

daaaaa por anisaão da nautrona aaguindo o dacaiaanto 0 . Essas aaissoras da

nautrons ratardado* podaa aar eonvaniantananta divididos aa saia grupos coa

aaias vidas variando da asroúaadaaanta 0,17a a M a . Portanto, a andas ao da

nautrona ratardadoa á aapacífiea para nacariaia físsaia coa duas eacasõesi

Li (T^ 2 - 0,17a) a N (T^ 2 - *.2a) qua dacaaa para aniaaoras do nautrons

aa assado excitado.

O nuaaro da nautrona aa .idas paio alaaanto qua aofra fissão a* pro-

porcional a aaaaa da a lean to praeente na anoatra, da ando qua a nadida daa-

aas neutrons psraite a raalicaeão da uaa analisa quantitativa.

Nautrona táraicoa fisaionaa apaaas nuelídaos físaais, isco í, 2 3 3U,

U, lu, aaquaato qua a fiasão da nuelídaos fártaia, tais coao 2 3 <W o
212 - •

Tb. so poda sar causada por nautrons rapidoa.
Eata técnica poda aar utiUsada para a detaraiaaeio da urânio a tó-

rie aa uaa anostra a taabáa pnra o calculo da rasão isotópica u/ 0 .
0 cálculo para a datarainacão da aassa da urânio contida na anoatra

â efetuado utillsaado-se a aaguinCa aquaçãot

onda a • aasoa da urânio na aaootra
• " aassa da urãaio no padrão
a a a são aa coataasns da nautrona ratardadoa na aaostra a no padrão,

raapaecivanaoto
•_ • radiação da fundo

III. Princípio do astodo da analisa por ativação soa nautrons sagnida da as*
pactrowtria da raios gana da alta resolução

Mesta aí todo, aaostras a padrõss, contenda esacaatraeãas eoaheeidaa
doa alaasatas da iataretsa, são aubaacidat a ua fluas 4» nautrons a at ativj^
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dadaa induiidas são madidaa, nas mesmas condições, • • detectores da G«(L1)
ou da Ga dc alta purata.

Uaa vea que cada radioisõtopo tra maia-vida a energiaa da radiação
gaaa característicos, « possível, «• geral, idontificar o iaótopo do • l e a n -
to. A quantidade daaca elemento na amostra • diretamente proporcional • taxa
da contata* da radiação gaaa.

Sa aanatraa a padrões são •ubmetidos ia M I M I condições da irradia
ção (taapo da irradiação • fluxo d« neutrons), a concentração d* ua determi-
nado eleaento do interesse é obtida comparando-ae as taxas da contagem doa
espectros da aaoatra a do padrão. Esta concentração ã calculada a partir da
expressão:

A* . a1 . « • " *P> °'i9i'*in

4f*

ond« A* e A tão •» taxas d* contagem (áreas doa picoa) do alamento i no
- P " i - "" -padrão a na aaoatra, respectivamente; a. a a aaaaa do eleaento i no padrão;

P —
N « a aaaaa total da aaoatra; T.. , a a aaia-vida do radioiaotopo, t e t
aão os teapoa da dacaiaanto da aaoatra e padrão, respectivaaente.

IV. Perto Experimentei

IV.1. Determinação do urânio por contagaa da neutrons retardados do fissão

Pesaram-se cerca da 50 mg das amostras em recipientes de polieti la-
no que foraa acondicionados ea dispositivos próprios para iraadiação no rea-
tor IEA-K1 ("coelhos"). Como padrão, utilizou-se uma solução do concentração
conhecida da urânio.

A irradiação foi feita por ua taapo da ua aimuto na estação pnsuaá-
tica, ea ua fluxo da aproximadamente 10 n.em .s . 0 tempo do trânsito no
sistaaa pnauaátieo foi da ordem de 12 segundos.

A contagem foi fsita ea uai sisteaa da contagem da neutrons retarda-
dos consistindo do um tasque da parafina, para a termallcação dos neutrons,
dentro do qual estão inseridos seis detectores a gás BF- enriquecidos ea I ,
dispostos eircularasnte ea torno do centro. A amostra irradiada é depositada
automaticamente pelo sistaaa aatomátíco no poço da eontagem situado no earn
tro do tanque do parafina. As paredes desse poço são da ehuabo (2,5 ea da es,
oessura) para corta da radiação beta e atenuação da radiação gaaa. A discri-
ainação da radiação gaaa • feita paio ajuste no limiar inferior da aaplitude
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do pulao doa detae tores. 0 tempo da «apara foi da 20 segundos a a da conte-

gea da 1 aiauto.

Cada «aoatra foi irradiada tria vacas. Para a determinação da radia

ção da fiado fora* irradiados a «adidos cinco "coalhos" vasios, nas «ssmae

coadiçÕaa qua aa amostras.

Aa contagens conaidaradas noa cálculos foram aa «adias aritmáticee

do cada sâria da «adidas a aa incartasas foram os daavioe-pedrão das «ídiaa.

IV.2. Dataminação do alaaantoa carras raraa a tório por analisa por ativa-

ção eon noutrona instrumental

Carca da 100 mg do padrão JB-1 fora* paaadoa o« u« racipiaata da ps

liatilano da alta purata, próprio para irradiação.

Coao rafarância, foi utilixado o padrão geológico 0-2 (UGS) a

teabám padrõos praparadoa no próprio laboratório, consistindo a« aoluçôas

da concentrações conhacidaa doa CTt analisados.

Aa amostras a oa padrõas foras inssridos a« tubos da alumínio deem

volvidos para uso no raator nuclaar IEA-R1 a irradiadoa sob um fluno da or-

as» da 10 n.ca .a por um período da • horas.

Foram raalisadaa duas aáriaa da «edidaa, uma 5 dias apôs o táraino

da ativação, para a «adida doa i n U i Si i i «aguada após 14 diaa áa irra-

diação, para a «adida doa ET» Ca, Nd, Eu a Yb a doa alaaantoa Th, Ia, Rb, Hf,

Co a te.

Aa nadidas daa atividadas indusidaa forms raalisadaa a« um sisCama

da aspactreastria gama consistindo a« u« datactor da Ga da alta puraaa, com
• 60

resolução da 2,3 kaV para o pico da 1332 kaV do Co, acoplado a um analisa-

dor dt 409» canais a alatrônica aaaoeiada.

Oa aapactros da raios gama foram processados usando uma varaão «odi^

ficada do programa PALA(l0>, o« linguagaa Paacal. Ista programa localisr oa

picos a calcula aa anargias doa raioa gama a aa áraaa líquidas doa picos.

A Tabela 1 mostra oa radioieõtopoa utilizados para ealcular a con-

centração dos elementos analisados e suas características nuclearaa.
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T A B E L A 1

Radioisõtopos uti lixado» « principal* tncrgiaa do* raioi ga

doa «lraentoa analisado*

Elaacnto

U

Ca

Nd

Sa

lu

Tb

Th

Ba

•b

Hf

Co

Se

Radioicótopo

M 0 L .

U lCa

l47»d

l 5 3 8 .

l 5 2Iu

lMYb

2 3 3ra
1 3 1 B.

"w,
l81Hf

46Se

Maia-Vlda

40,27 h

32,5 d

11,06 d

47,1 h

12,2 a

30,6 d

27,0 d

11,5 d

18,66 é

44,6 d

5,24 a

83,9 d

Energia
(k«V)

815,5 . 1595,4

145,4

531,0

103.0

1407,5

177,0 , 197,8

311,5

496,3

1076,6

482,2

1332,4

889,4



121

V. Raaultadoa

V. 1. Dataraiaação da urânio pala caataaaa da nautroaa ratardadoa da fissão

Na Tabela 2, ancontraaraa oi raiultadoa obclaoa naa aadidaa da caa-

tagaa da nautroa* ratardados • na Taba Ia 3, oa valoraa da ccaeantração da

uriaio encoacradoa naa aaoatraa, baa coaa aa valoras eactlCicaaoa para oa p£

drõat analiaadoa.

T A B E L A 2

lMuleadoa daa aadidaa da coat

da fiaaão.

é» naucreaa ratardadoa

Aaeatra

«13

•«

Padrão aa
araaio

•C

Haaaa
(t)

0.5*075

0,53460

525,42 x 10"*

ca*

4*56

4981

4863

14826

16212

15780

13585

1)793

13415

174

225

208

270

246

Mídia

4765 • 277

15606 • 708

13597 • 189

12» • 1»
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T A B E L A 2

Resultados obtidos para a concentração d* urânio noa padrões
S-13 • 8-8 (IAEA).

Padrões da IAEA

$-13

5-8

Concentração de urânio (ppa)

Esta exoeriarato

329 • 20

1130 • 5*

Valor certificado

331 <»>

1196 <»>

V.2. Determinação da elearatoa tarras rasas
analisa por ativação COBJ neutrons.

tório a outros tsaços per

0a resultados obtidos para a concentração doa ITI La, Ca, Nd, ta,
Eu a Tb a para outros alaaaatoa traços a sabar. Th, Ia, Eb, Hf, Cot le «o
padrão JE—1 astão na Tabala 4, ban cos» os reaultados aprasantados per
Coríndaraj«(U).

Os valoras da coe«aatracão aprasaatados foras calculados «n ralação
ao padrão da raCarância G-2. Para os eleaeatos La a Sa, os raaultadoa são as
aádias dos valoras aneoncrados usando-sa coao referencia • padrão 6*2 a solu
çôos da concantração coahecida daasas eleasntos prsparados no laboratório.
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T A B E L A £

Concaatraçãa doa ETB a outro» alaaanto» traços no padrão gaológieo
Jl-1 coaparado a valor»» da litaratura.

Ilaamto

La

Ca

Md

ta

•«

Tb

Tb

•a

Eb

Rf

Co

Se

Coacm(

Eata axpariamto

37 i. *
56,3 •, 0.7

28 • 8

5,10 • 0.0S

1.6 • 0,2

1,9 • 0,2

•,9 • 0.1

489 ^54

40 £ 7

3,2 • 0,i

38 • 2

26,7 » 0 , 2

tração (ppa)

Cowind.r«ju(U)

36

67

27

5,16

1.5

2,1

».o
490

«1.2

3.4

31.4

27,0

VI. Concluaoas

Paloa rasultadoa obtido», poda-ia «ar qua. taste o aátodo da conta-
gra da neutrons ratardados da fl»»âo, para a dataratinaçao da urâaio, coao o
•átodo da análíaa por ativação eoa nautroo», para a datarainaçâo doa aUara-
to» tarra» rara», tório a outro» traço», »• satarial gaoló|ieo, aprasaataa
facultado» com boa praciaão a asatidão. Oi aatodoa aio baataata aiayla», não
raquaraado a daatniição qvísica da aaoatra.

teaultadoa ainda aalhoraa pada* aar obtido» qwaado aa aalbora a »•-
tatCatiea da cantagaa (por asaaplo, auaMtaado o taapo ém coajtaga*> « aaali-
•amdo-»a aai» da uaja «a» a aaama amoatra. Alá* dlaao, awcroa aUaaato» podaa
aar dat*ná«ad«* variwdo>aa oa taapoa da irradiação a da rascriaaaato para
aa aadidaa.
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