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RESUMO

Nesta tese, uma câmara de ionização de eletretos com

uma camada fina de boro depositada em sua parede interna, ê apre

sentada como um novo método para detectar neutrons térmicos. As

respostas dessas câmaras a um feixe de neutrons monoenergético

de um reator crítico e a um fluxo de neutrons térmicos em difu-

são num meio moderador homogêneo são mostradas. A eficiência das

câmaras de ionização de eletretos tendo diferentes paredes como

eletrodo externo foi inferida dos resultados obtidos. A seleti-

vidade desses materiais em face do campo misto de neutrons e y

foi verificada. A estabilidade de carga num período de tempo lon

go, bem como o decaimento de carga devido a radiação ambiental

foram estudadas. O decaimento de carga com a umidade foi elimi-

nada através de uma câmara seca construída e adaptada ao detec-

tor.

Uma análise numérica foi desenvolvida utilizando um

micro-computador PC-XT. Esta análise e os resultados experimen-

tais obtidos mostraram que as sensibilidades das câmaras de

ionização de eletretos a neutrons térmicos são comparáveis com

as da câmara de ionização BF3. Estes resultados ainda mostraram

que novas tecnologias de deposição de camadas finas de boro de-

vem ser usadas para que detetores com melhor eficiência possam

ser construídos.



ABSTRACT

In this thesis, an electret ionization chamber with

boron coated walls is presented as a new method for detecting

thermal neutrons. Its response to a monoenergetic thermal

neutron beam from a critical reactor and to thermal neutron flux

in diffusion through a homogeneous moderador medium are determined.

The efficiency of electret ionization chambers with different

wall materials for the external electrode was inferred from

the results. Detection of slow neutrons with discrimination

against the detection of Y-rays and energetic neutrons was

shown to depend on the selection of these materials. The charge

stability over a long period of time and the charge decay owing

to natural radiation were studied. The charge decay owing to

humidity was eliminated through a drying chamber constructed

and adapted to the detector. Numerical analysis was developed

by the use cf a micro-computer PC-XT. Both the experimental and

numerical results show that the sensitivity of the electret

ionziation chamber for detection of thermal neutrons is

comparable with that of the BF3 ionization chamber. These

results demonstrate that new tecnologies for deposition of the

boron layer will produce higher efficiency detectors. Other

topics for future research are suggested.



CAPITULO I

INTRODUÇÃO

Um eletreto ê um material dielétrico que contêm uma

polarização permanente ou um excesso de cargas permanente^1»2). Cam

pos internos e externos são produzidos devido ao estado do eletreto.

Um medidor da dose da radiação que utiliza um campo elétrico para

coletar cargas produzidas na ionização por radiação é o que foi

chamado um dosímetro de eletreto . A redução da carga do ele-

treto pode ser medida e assim a dose acumulada da radiação pode

ser continuadamente monitorada. Um dosímetro de eletreto é alt£

mente sensível para dose da radiação e pode detectar a radiação

ionizante incluindo neutrons que produzem a pela reação (n,a) ou

prótons de recuo pela reação (n,p) . Experimentos para medir a ra

dioatividade da atmosfera também tem sido realizadas mais recente-

mente. As propriedades do eletreto foram descritas pela primeira

vez por Gray em 1732<6). As primeiras teorias sobre as propriedades

dos eletretos foram apresentadas por Faraday em 1839(7). O nome em in

glês "electret" foi chamado por Heaviside em 1892<8) fazendo uma ana

logia com os magnetos. Uma pesquisa sistemática de eletretos inî

ciou-se em 1919 por Eguchi<9\ quando praticamente começou a nisto

ria do eletreto. Eguchi descobriu que quando era aplicado um cam

po elétrico a cera de carnaúba fundida e resfriada à temperatu-

ra ambiente, esta mostrava propriedades de carga permanente. Qua

se uma década mais tarde em 1928 Selenyi(10) usou uma

técnica pioneira para carregar eletreto que dependia da in-

jeção de elétrons ou íons em isolantes. Estudos subsequentes le

varam ao desenvolvimento de discos eletrostáticos(11) e investi-

gações posteriores da formação de imagem por fotocondutividade

por Carlson(12), culminaram com a descoberta da xerografia em 1940.
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Métodos para carregar eletretos dependendo da radiação ionizan-

te de alta energia, foram desenvolvidos a partir de l950(13|li''15).

Foi mostrado por Gross que até mesmo sem campo elétrico é poss^.

vel carregar-se um eletreto com radiação Y Í16> • Um dos métodos de

destaque de carregamento do eletreto que apareceu com o desen-

volvimento da xerografia foi usado e é bastante conhecido nos

dias de hoje como descarga corona<L2>17). Carregamento através de

campos magnéticos e calor aplicados num dielétrico também foram

usados(18>. Desde a década de 1970 têm sido usados elétrons de

baixa energia(19) e os chamados contactos líquidosí20> para carrê

gar camadas finas de eletretos. Propriedades físicas, descargas,

efeitos piezo e piro-elétricos de eletretos, estudos õe biomate_

riais e polímeros eletretos e as mais variadas aplicações, tais

como fones de ouvido, microfones, transdutores, filtros, moto-

res eletrostáticos e geradores, seguiram por mais de sessenta

ar->s apôs o estudo de Eguchi. Uma completa revisão até 1980 po-

de ser encontrada no livro "ELECTRETS", editado por Sessler(2).

Em especial neste livro, Gross apresenta um estudo detalhado dos

efeitos do armazenamento e polarização de carga induzida pela

radiação.

A dosimetria de eletretos foi patenteada em 1954 por Mar-

vin nos Estados Unidos (3>. Vários dosímetros de radiação de eletre

tos concebiveis naquela época são âescritos naquela patente. Porém

as publicações científicas sobre dosimetria de eletretos depois

de Marvin, mostraram que, o eletreto era de baixa sensibilidade

para que pudesse ser usado em detecção e dosimetria das radia-

ções. A densidade de carga de um eletreto de cera de carnaúba

era reduzida ã metade por uma dose de radiação bastante alta*21'22*?

Assim não havia uma utilização prática para detectores ou dosi-

metros utilizando eletretos, pois os mesmo somente detectariam

doses muito altas suficientes para causar a morte de uma pessoa. No
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entanto o trabalho de Fabel e Henisch em 1970 alcançou um limite de de

tecção de mrad utilizando folhas de eletretos(25>26). Altas sensibili

dades através das medidas de corrente termicamente estimuladas fo-

ram também notificadas pelos pesquisadores Podgorsak e Moran<27>28> .

Doses menores do que 0,1 mrad puderam ser detectadas utilizando fo-

lhas de Teflon e f luoreto de polivinilideno(PVDF) ̂'t30*. A sensibili-

dade é tão alta ou até mais alta do que as sensibilidades dos do

símetros termoluminescentes. As publicações surgidas no fim da

década de 1970 e inicio de 198O(3O*38) trouxeram um progresso coii

siderável ã dosimetria de eletretos. Este progresso foi acresci

do com os trabalhos de Bauser, Ronge, Ikeya e Miki que nesta épo

ca mostraram que a câmara de ionização de eletreto servia como um

dosímetro integrador (39'M)'Í>1). Na mesma ocasião a câmara de ioni

zação com geometria cilíndrica onde o eletreto é colocado ao lon

go do eixo do cilindro foi introduzida por Zimmerman, Masca-

renhas e Cameron(42>43). 0 dosímetro de neutrons rápidos, utilizan

do a câmara de ionização de eletretos, baseando-se no princípio

de compensar as cargas do eletreto através da ionização produz^

da pelos prótons originados num material hidrogenado, foram des-

critos por Campos e ai para uma câmara cilíndrica em 1982(£>í>>í>5) e

Pretsch pa-a uma câmara plana<*6»'»7>1>8>. A resposta de um dosíme-

tro de eletreto para uma atmosfera contendo tritio foi mostrada

por Miki e al U 9 ). Medidas da atividade do tritio(50> e radônio(53)

no ar foram também realizadas. Uma boa análise teórica das cama

ras de ionização de eletreto planas e cilíndricas pode ser en-

contrada também nos trabalhos de Miki e Ikeya(52). Afim de colo-

car em prática o uso do dosímetro, Cruvinel e Mascarenhas(53) de

senvolveram um sistema dosimétrico digital computadorizado para

o dosímetro de eletreto. Estudos de estabilidade de cargas para

um longo período de tempo (por mais do que 2,5 anos), e umidade
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foram publicados mais recentemente por Pela e Ghilardi(54f55). Pa

ra neutrons térmicos experiências com uma câmara de gás conten-

do junto a sua parede folhas de plástico cobertas de borato de

lítio são relatadas por Ikeya no capitulo 8 do livro "Techniques

of Radiation Dosircetry* editado por Mahesh em 1985(56). Muitos

outros trabalhos tem sido publicados ou estão em fase de publi-

cação sobre dosimetria com eletretos tanto com câmaras de ioni-

zação planas ou cilíndricas e outros tipos de sistema tem sido

usados em diferentes atmosferas<57*66).

Embora Marvin tenha patenteado a utilização do eletre^

to como um medidor das radiações em 1954, o aumento das pesqui-

sas tecnológicas e básicas em torno das propriedades dos eletre

tos e seu próprio desenvolvimento como dosímetro e detector tem

tido grande impulso mais recentemente. Em fins de 1984, pouco

ou quase nada tinha sido desenvolvido com esta técnica para de-

tectar neutrons térmicos e mesmo rápidos nos grupos que já ha-

viam desenvolvidos pesquisas com eletretos. Havia, como ainda

hoje, pouco desenvolvimento da tecnologia de detectores de neu-

trons no Brasil. Este fato acrescido de nosso interesse pessoal

em física de neutrons, levou-nos a desenvolver um novo modelo

experimental, a fim de detectar neutrons térmicos ou mesmo medir

a dose induzida por essas partículas, utilizando uma tecnologia

bastante simples e nacional.

Assim, o objetivo principal desta tese é introduzir um

novo modelo experimental para detecção de neutrons térmicos uti

lizando eletretos depositando uma camada fina de boro na super-

fície interna da parede do detector. Os decaimentos de carga dos

detectores obtidos experimentalmente são analisados em face das

reações nucleares de absorção e espalhamento de neutrons pelos

componentes do detector.

Além disso apresentamos oa princípios básicos da inte
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ra«ão de radiação nuclear com a matéria, os principais métodos

de detecção de neutrons térmicos e uma revisão da dosimetria de

eletretos.
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CAPlTÜLO II

GRANDEZAS E UNIDADES DE RADIAÇÃO

Para um bom entendimento dos problemas de dosimetria

das radiações, é necessário ter um conjunto de unidades de modo

que os campos da radiação,e os efeitos da radiação,possam ser

expostos quantitativamente. Dois sistemas de unidades são co-

nhecidos internacionalmente:

- o sistema convencional - que por várias décadas tem sido usa-

do.

- o sistema SI (Sistema Internacional) - que gradualmente está

substituindo o sistema convencional.

As unidades das radiações que foram promulgados pela

Comissão Internacional de Unidades e Medidas de Radiação ("In-

ternational Comission of Radiation Units and Measurements - ICRU)

serão discutidas baseada no "ICRU report 19" (1971)67 para o sis

tema convencional e ICRU report 33 (1980) para o sistema SI68 e

podem também ser encontrados de uma forma suscinta nos textos dos

autores' Lamarsh69 e Attix70 .

2.1 - Exposição

Podemos definir exposição pela expressão:

*•£

onde Aq é a soma das cargas elétricas de mesmo sinal de todos os

íons produzidos no ar quando todos os elétrons positivos e neg£

tivos, liberados por fótons num volume de ar cuja massaéAm,são

completamente freados no ar.
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A unidade de exposição no sistema convencional é o

Roentgên (R) . O Roentgên é definido no sistema convencional co-

mo:

1 R = 2,58 x IO"4 C/kg

que é equivalente a produção de uma unidade eletrostatica de ca£

ga (esu 3,3 x IO*10 C) de mesmo sinal da interação da radiação

com 0,001293 g de ar (1 cm3 de ar na pressão de 1 atmosfera a

0o C);

2.2 - Taxa de exposição

É definida pela expressão:

X = S (2.2)

que é a razão na qual Aq na equação (2.1) é liberada num tempo

dt como o resultado das interação na massa A m.

A unidade da taxa de exposição no sistema convencio-

nal é o Roentgên por unidade de tempo, por exemplo, R/s, mR/h,

etc...

Observaçãos O conceito de exposição e a taxa de exposição são

aplicados somente para raios y (ou raios x) num ponto no ar.

2.3. Energia Transferida

Se considerarmos o volume AV que contém a massa Am de

qualquer substância, e Ein e Eem a soma das energias cinéticas

de todas as partículas fõtons, neutrons, ou partículas carrega-

das incidentes e emergentes de AV respectivamente, a energia
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transferida A E C é definida como:

AEt = E l o- E.. + Q (2.3)

onde Q é a soma dos valores Q das energias de todas reações nu

cleares ocorridas no volume AV.

Observação: No caso do fóton suas energias E i n, EeB são dadas

por E = hv.

2.4 - Dose Absorvida

A dose absorvida pela massa Am é definida pela expres^

são:

A unidade de dose absorvida no sistema convencional é

o rad.

1 rad = 0,01 J/kg

= 100 ergs/g

No SI a unidade de D é chamada gray (Gy) ou seja,

1 Gy = 1 J/kg

Da definição de rad segue que:

1 Gy * 100 rad

o
2.5 - Taxa da Dose Absorvida (D)

D é a razão pela qual a dose é recebida.

A unidade da razão de dose absorvida no sistema con-
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vericional é o rad/s, rorad/h e no SI Gy/sr mGy/h, e t c .

2.6 - Kena (K)

Kerma (K) é um conceito muito encontrado principal-

mente em cálculos envolvendo neutrons rápidos.

Ê definido como a soma das energias cineticas iniciais

de todas as partículas ionizantes carregadas produzidas pela ra

diação ionizante indireta, por unidade de massa da substância.

Pela própria definição vemos que as unidades de Kerma

são as mesmas de dose absorvida, isto é, rad ou gray.

Veremos mais adiante que as interações de neutrons e

radiação Y c o m a matéria, são descritas através das secçÕes de

choque. Podemos assim cambem definir as secções de choque de in

teração para partículas carregadas. Contudo, é mais conveniente

considerar que as partículas carregadas interagem com a matéria em

termos de sua ionização específica ou seu stopping power (poder

de freamento).

2.7 - Ionização Especifica

É o número de pares de íons produzidos por unidade de

caminho percorrido pela partícula.

2.8 - Stopping Power*

£ a razão de diminuição na energia das partículas ao

longo de seu caminho.

Se nenhuma reação nuclear envolve a partícula, o

stopping power pode ser escrito como:

1 'col *• 'rad

* Mantemos o ti'rmo cm Inglês que é mais vomumente falado do que poder de freamento,
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onde

^ l é a energia perdida devido a colisões, chamada de ener

gia linear transferida - LET*.

"pl é a energia perdida devido a emissão de radiação.

Observação: O LET aumenta com a massa e carga de uma partícula

em movimento.

2.9 - A Efetividade Biológica Relativa - RBE

Simplificaria muito a questão se o efeito biológico

da radiação fosse diretamente proporcional à energia depositada

pela radiação num organismo. Poder-se-ia assim, mudar a dose ab-

sorvida correspondente ao dano biológico sem considerar o tipo

de radiação incidente ou sua energia. Contudo os efeitos biológjL

cos dependem não só da energia total depositada por grama ou cm3,

mas também do modo em que esta energia é distribuída ao longo

do caminho da radiação. 0 efeito biológico de qualquer tipo de

radiação aumenta com o LET da radiação. Assim para uma mesma d£

se absorvida, o dano biológico da radiação com alto LET (partí-

cula alfa, neutrons) é muito maior do que a radiação com baixo

LET (raios $ ou raios Y ).

0 termo qualidade é usado para descrever o fato que a

energia pode ser depositada pela radiação ao longo de seu cami-

nho em diferentes modos. Radiações de diferentes tipos e/ou

energias diferem em qualidade. 0 fato que radiações de d_i

Usaremos a simbologla LEI (Linear Energy Transfer) do inglês, por conveniência.
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ferentes tipos e/ou energias, dão diferentes efeitos biológicos

para a mesma dose absorvida é descrita em termos de um fator co

nhecido como a efetividade biológica relativa (do inglês Relative

Biological EUictivznu* - RBE). o RBE é determinado com a seguinte

experiência:

Um tecido ou órgão é irradiado com raios y de 200 keV,

e o RBE correspondente é tomado como unidade e o resultado ê ob-

servado para uma dose absorvida. A experiência é repetida cem

um outro tipo de radiação, se é encontrado que o mesmo efeito

biológico ocorre com 1/10 da dose anterior, o segundo tipo de

radiação é 10 vezes mais efetiva que a primeira.

2.10-Fator de Qualidade: Q

Levando em conta os diferentes efeitos biológicos de-

vido aos diferentes tipos de radiação e para simplificar os estudos

de proteção, o fatordequalidade Q foi introduzido pelo ICRU. Ê

uma aproximação arbitrária dos valores do RBE como uma função do

LET. A Tabela 2.1 mostra o fator Q como uma função LET.

LET, keV/micron

3,5 ou menos

7
23

53

175 c acima

Q
1

2

5

10

20

* Baseado no NCRP.REPORT nS 39

A Tabela 2.II mostra os valores de Q para os vários ti

pos de radiação.



TABELA 2.II -Fatores de Qualidade para oa vários tipos da radiação*.

Tipo de Radiação Q

Raios-x e raios y 1

Raios-*. EMX > 0,03 Mev 2+

Raios-e, Emax<0,03 Mev 2+

Partículas a ocorrência natural 10

Núcleos de recuo pesados 20

Neutrons: lentos até 1 keV 2

10 keV 2,5

100 keV 7,5

500 keV 11

1 Mev 11

2.5 Mev 9

5 Mev 8

7 Mev 7

10 Mev 6>5

14 Mev 7,5

20 Mev 8

energia não específica 10

* Baseado no NCRP.REPORT n° 39
+ Recomendado no ICRU publicação n2 40

2.11 - Dose Equ iva l en t e : (H)

H(dose equivalente) * D (dose absorvida) x Q (fator de qualidade) (2.6)

Observação: a) H é também chamada de dose biológica e era cham£

da antigamente de dose-RBE; b) A unidade de dose equivalente no

sistema tradicional é o rem (roentgen equivalent man). No SI a

unidade de dose equivalente é o s ievert (Sv) e a dose absorvi-

da de 1 gray. Como

1 Gy • 100 rad

segue que

1 Sv • 100 rem
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2.12 - Taxa da Dose Equivalentes (8)

Ê definida como a razão pela qual a dose equivalente

ê recebida. Portanto podemos escrever:

o o
H - D x Q

A razão da dose equivalente é expressa em rem/s, mrem/h,

etc.

2.13 - Dose Populacional ou H M (a dose ê especifica a um grupo

de pessoas)

~ De um modo geral: N(H)dH é o numero de pessoas numa

população total N que recebe doses equivalentes entre H e dH.

Portanto:

N = I N(H)dH
'o

definimos assim a dose populacional como:

H ' « IN(H)H dHPOP jo

A unidade de H no sistema tradicional é homem-rems

ou pessoa-rems; no sistema SI, pessoa-sieverts.

Na página seguinte a tabela 2.Ill apresenta um resumo

das grandezas e unidades apresentadas neste capitulo.



TABELA 2. Ill-GRANDEZAS E UNIDADES

Exposição

Razão de Exposição

Energia Transferida

Dose Absorvida

Razão da Dose

Absorvida

Kerma

Stopping Power

Dose Equiva? *te

Razão de Dose Equiva-
lente

Dose populacional

Atividade

DEFINIÇÕES

* Am

A dX
dc

«t " Etn " Ee» + Q

AE

*•£
AE

K - -£•
Am

s - [«] + f«]
(dx Jcol (dx Jrad

H - DxQ

0 O

H - DxQ

HPOP -£»<»>* «

A " d F

UNIDADES

SISTEMA CONVENCIONAL

roentgen » R

R/s

rad (100 erg/g)

rad
s

rad

erg/cm

rem

rem/s

homem-rems ou pessoa-rems

Curie (Ci) - 3,70x101C
des/s

ÜNE>ÀDES

SISTEMA INTERNACIONAL

C/kg

C/kg.s

J/kg

gray (Gy)

Gy/s

Gy

J/m

sievert (Sv)

sievert/s

homem-Sv ou pessoa-Sv

Beguerel Bq • 1 des/s

SIST.CONV.

SIST.INT.

2,58xlO"4

0,01

0,01

IO"3

0,01

0,01

3,7xlO10
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CAPlTULO III

INTERAÇÃO DE NEUTRONS COM A MATÉRIA

Todos os estudos de um sistema que envolve radiação

depende fundamentalmente do modo como a radiação interage com

a matéria. Assim não poderia ser diferente quando pretendemos

desenvolver um projeto da detecção e dosimetria de

neutrons. Apresentaremos de uma forma suscinta essas interações

para neutrons.

De início devemos reconhecer que os neutrons não são

eletricamente carregados, portanto não são afetados pelos elé-

trons do átomo e pela carga do núcleo central. Uma conseqüência

disso é que o neutron atravessa a nuvem eletrônicía do átomo pa-

ra interagir somente com o núcleo.

0 neutron pode interagir com os núcleos através de um

ou mais dos seguintes processos:

- Espalhamento Elástico (n,n)

- Espalhamento Inelástico (n,n')

- Captura Radioativa (n,y)

- Reações Partículas-carregadas (n,a), (n,p)

- Reações de produção de neutrons (n,2n), (n,3n)

- Reações de Fissão (n,fissão)

3.1 - Espalhamento Elástico

0 núcleo está quase sempre em seu estado fundamental.

0 neutron atinge o núcleo e reaparece deixando o núcleo ainda

em seu estado fundamental. Esta reação é simbolizada por (n,n).
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3.2 - Bspalhamento Inelâstico

Este processo é similar ao anterior somente que o neu

tron reaparece deixando o núcleo num estado excitado. Ê uma rea

ção endotérmica por que a energia ê retirada pelo núcleo e ê

simbolizada por (n,n')> 0 núcleo decai, emitindo raiosy que são

chamados "raios Y inelásticos".

3.3 - Captura Radioativa

O neutron é capturado pelo núcleo, e raios y são emiti

dos (um ou mais). Estes raios y são chamados "raios y de captura".

A reação simbolizada por (n,y).

3.4 - Reações particula-carregada

O neutron é absorvido e desaparece dentro do núcleo.

Uma partícula carregada (a ou p) é emitida. A reação é simboli-

zada por (n,ct) ou (n,p) . Essas reações podem ser exotérmicas ou

endotérmica.

3.5 - Reações produzindo neutrons

Um neutron atinge o núcleo, dois ou três neutrons são

emitidos. São simbolizados por (n,2n), (n,3n).

3.6 - Fissão

0 neutron colide com alguns núcleos que podem ser

partidos em duas partes emitindo os chamados fragmentos de fis-

são e neutrons. Esta reação é responsável pela principal fonte

de energia nuclear que é o reator de fissão.
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3.7 - Secção de Choque

A secção de choque é um dos conceitos mais importan-

te no entendimento da interação da radiação com a matéria. Pa-

ra uma boa visualização deste conceito imaginemos a seguinte ex

periência: um feixe monoenergético de n neutrons por unidade de

volume* e velocidade v, incide sobre um alvo de espessura X,

área A, como pode ser visto na Figura 3.1.

NEUTRONS DO FEIX E ALVO

• AREA A

v /

ESPESSURA X

Figura 3.1 - Feixe de neutrons incidindo num alvo

Ao produto nv = I chamamos de intensidade do feixe**. Como os

neutrons viajam a distância tf em 1 seg, os neutrons do volume

VA atingirão o alvo em 1 seg. Assim podemos escrever que nvA = IA

e que •— s I ou seja, o número de neutrons que atingem o alvo

por cm4 por segundo. Sendo os núcleos muito pequenos e é supos-

to que o alvo seja de uma espessura muito fina, muitos neu-

trons nesta experiência atravessarão o alvo sem interagir com

* De um modo geral é u t i l izado o conceito de secção de choque no sistema c g . s .

** Veremos mais adiante que a intensidade de neutrons têm as mesmas dimensões

do fluxo de neutrons.



qualquer dos núcleos. O número de neutrons que sofrem colisão ê

proporcional ã intensidade I dofeixe, a densidade atômica N, a

área A e a espessura Xdoalvo. Ou seja:

O número de colisões por segundo = o.I.N.A.X (no alvo

todo) onde o é a constante de proporcionalidade e é chamada de

secção de choque. O produto NAx é o número total de núcleos do

alvo. oi é o número de colisões por segundo com um único núcleo.

Assim podemos definir o como sendo igual ao número de colisões

por segundo com um núcleo por unidade de intensidade do feixe.

Há uma outra maneira de se ver o conceito da secção de choque:

IA é o número total de neutrons que atingem o alvo por

segundo. Deste número total oi interagem com núcleos.

A probabilidade que tem um neutron do feixe de colidir com um

núcleo pode ser escrita como:

IA A* {3'

A secção de choque é expressa em barns. (I barns = IO*24 cm 2).

Cada um dos processos vistos anteriormente são asso-

ciados a uma secção de choque, assim temos:

- secção de choque de espalhamento elástico os

- secção de choque de espalhamento inelástico ot

- secção de choque de captura radioativa o~

- secção de choque de fissão a{

e assim por diante.

A secção de choque total (ot) é definida como:

°t " °s + °i + °v + aí (3.2)
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Observação: a secção de choque total mede a probabilidade que

uma interação de qualquer tipo ocorrerá quando neutrons atingi-

rem um núcleo.

Secção de choque de absorção (oa) é definida como:

°p + 0 o
 (3-3>

onde o , a são as secções de choque para as reações (n,p) e

Secções de choque macroscópica U ) é definida como:

E - o.N (3.4)

a unidade de £ é expressa em cm'1.

3.8 - Atenuação de Neutrons

Seja I(x) a intensidade dos neutrons que não colidiram

após penetrar uma distância x dentro do alvo.

Kx)

A intensidade do feixe de neutrons que não colidem, é

diminuida por um número de neutrons que não colidiram com uma

placa de 1 cm3 de área e uma espessura dx. Este decréscimo de

intensidade pode ser escrito matematicamente assim:



- dl(x) = Not I(x) dx (3.5)

e como vimos anteriormente N é o número de núcleos-alvo. Eo (éa sec-

ção de choque microscópica. Como £t ê a secçâo de choque

cópica e igual ao produto Not temos

- dl(x) « Et I(x) dx (3.6)

Integrando esta equação vem:

= Ioe"
Etx (3.7)

que é a intensidade do feixe que não colide e emerge do alvo.

Na equação (3.6) £t.dx é a probabilidade que um neu-

tron interagirá em dx . Podemos então concluir que It é a probabili-

dade por unidade de comprimento que um neutron submeterá a algu

ma espécie de colisão quando move-se num meio. A probabi.

lidade de um neutron mover-se em uma distância x sem ter nenhu-

ma colisão é:

= e'V (3.8)

0 caminho livre médio é:

(3.9)

Para uma mistura homogênea de duas espécies nucleares X,Y:

Z m £ + £
(3.10)
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onde Nx e Ny são os números de núcleos /cm
3. ox

e°Y a s secções de

choque microscópicas de cada espécie. A expressão (3.10) pode

ser usada para definir a secção de choque macroscópica de uma

molécula quando as espécies acima estão ligadas quiraicamente.

Basta dividir E por N (número de moléculas por unida-

de de volume) levando em conta a proporção do número de espécies

em cada molécula, ou seja para a molécula XmYn ,

o = I = mox + noY C3.ll)

onde

Nx = mN

As secções de choque de espalhamento para baixas enejr

gias são determinadas experimentalmente.(70)

No próximo capitulo faremos uma análise da moderação

e difusão de neutrons. Enquanto que no capítulo V serão vistas

as principais reações nucleares utilizadas nos detectores de neu

trons térmicos, bem como os principais detectores baseados nes-

tas reações.
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CÀPlTULO IV

NEUTRONS, MODERAÇÃO E DIFUSÃO

4.1.1 - Neutrons Térmicos ou Lentos(70)

Neutrons térmicos são conhecidos como aqueles que têm

uma distribuição Maxwelliana, ou seja, têm uma distribuição do

movimento térmico que é uma característica da temperatura do

meio que subexistem. A energia cinética mais provável para esses

neutrons a 20° C é 0,0253 eV*. A lei de distribuição de Maxwell-

Boltzmann derivada da teoria cinética dos gases é dada por

n(E) _ 2» • " m -.1/2

N (ir

onde

n(E) = número de neutrons de energia E por unidade de intervalo

de energia.

N = número total de neutrons térmicos

k = constante de Boltzmann

T = temperatura, °K

4.1.2 - Neutrons Intermediários

Neutrons intermediários são aqueles com energias ciné

ticas maiores que 0/5 eV e menores que 10 keV. Abaixo desse valor

os neutrons podem ser absorvidos pelo hidrogênio emitindo radiação

Y, contudo os neutrons com energias acima de 10 keV pruduzem um pró-

ton de recuo aumentando assim o fator de qualidade devido a efetivai

Experimentalmente pode-*e considerar neutrons térmicos aqueles com energia até 0,5 eV.
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dade biológica das partículas pesadas carregadas.

4.1.3 - Neutrons Rápidos

Neutrons rápidos são os neutrons com energias acima de

10 keV.

4.2 - Moderação de Neutrons*69*

Quando os neutrons são intermediários ou rápidos exis»

te uma tendência natural destes moderarem ou termalizarem atra-

vés de espalhamentos dos núcleos do meio que incidem. Estes es-

palhamentos podem ser elásticos ou inelásticos. Num sistema onde

secções de choque de espalhamento são muito maiores» que as sec

çôes de choque de absorção, ou seja, quando predominam os proces^

sos de espalhamento, uma grande quantidade de neutrons sofrerá uma

moderação até atingir equilíbrio térmico com o meio, antes de serem

absorvidos. Esse meio é chamado de moderador. Materiais cujos

átomos contém baixo número de massa podem absorver uma maior frei

ção de energia do neutron por colisão. Materiais contendo uma

grande quantidade de hidrogênio são considerados bons moderado-

res. Água e parafina são os materiais mais comumente usados co-

mo moderadores. Outros bons moderadores menos comuns são água

pesada, berilio e carbono.

4.3 - Difusão de Neutrons(69)

Qualquer projeto utilizando neutrons, faz-se necessá-

rio predizer como esses neutrons serão distribuídos através do

sistema. Em geral, isto é muito complicado para neutrons moven-

do nun moderador em caminhos resultantes das repetidas colisões

nucleares. Contudo, o efeito dessas colisões faz com



que os neutrons se difundem através d :> meio como a difusão de

um gás em outro.

Assim o valor aproximado de uma distribuição de neu-

trons pode ser encontrada resolvendo a equação de difusão. Este

procedimento ê chamado aproximação de difusão. Outros métodos

mais sofisticados tem sido desenvolvidos >72' . Veremos assim o

primeiro procedimento e mostraremos os princípios destes métodos

a fim de podermos fazer uma análise detalhada do nosso problema.
i'

4.3.1 - Fluxo de Neutrons

Já mostramos que quando um feixe de neutrons de interi

sidade I atinge um alvo fino, o número de colisões por cm3/seg

é dado por

F • EtI (4.1)

onde ^t é a secção macroscópica total.

Consideremos como experiência onde um alvo pequeno

(veja figura 4.1) é exposto ao mesmo tempo a vários feixes de

neutrons.

A L V O

Figura 4.1 - Alvo exposto a vários feixes de neutrons.
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As intensidades dos faixes são diferentes, mas todos

têm a mesma energia. A interação dos neutrons com os núcleos não

depende do ângulo de colisão com os núcleos. A taxa de intera-

ção total é:

F = Et(IA + IB + Ic + . . . ) . (4.2)

Se supormos que os neutrons são monoenergeticos, da equação (4.1)

podemos escrever:

P • It (nA + nB + nc + ...)v (4.3)

nA, nB, nc são as de isidades dos neutrons nos diferentes feixes

e v é a velocidade do neutron. Desde que

n « nA + nB + nc

e a densidade total de neutrons que atinge o alvo será:

F = It nv (4.4)

A situação em qualquer ponto em um meio difusor é uma

generalização do exemplo visto acima, mas com os neutrons moven

do em todas as direções. Assim é válido para nosso meio, onde n

é a densidade de neutrons no ponto F é calculado.

0 produto nv é chamado de fluxo de neutrons, e é re-

presentado por <f> ou seja:

$ • nv (4.5)



En. termos de fluxo a densidade de colisão pode ser es

crita de (4.4) como

Considerando os neutrons com uma certa distribuição

de energia, definimos a sua densidade por unidade de energia

n(E)dE, como sendo o número de neutrons por cm3 com energias en

tre E e E+dE. De (4.4), a razão de interações para essas par-

tículas monoenergéticas pode ser dada por

dF = ZC(E) x n(E)dE x v(E) (4.7)

onde todos os parâmetros são dependentes da energia.

A interação total dos neutrons é então dada por:

j Et(E) n(E) v(E) dE (4.8)

f Et(E) *(E) dE (4.9)

onde ${E) = n(E) v(E), chamado fluxo dependente da energia ou

fluxo por unidade de energia.

Podemos escrever expressões similares a (4.9) para

certas interações particulares, tais como

a) número de neutrons espalhados por cm2 /s

F, = f E,(E) •(£) dE (4.10)
}0
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b) número de neutrons absorvidos por cmVseg

P, = í Ea(E) +(E) dB
J0

(4.11)

4.3.2 - A Lei de Pick

Se a densidade (ou fluxo) de neutrons ê maior em una

parte do meio do que em outra, existe um fluxo líquido de neutrons

fluindo para a região de mais baixa densidade neutronica.

Suponhamos que o fluxo de neutrons varia ao longo da

direção x como pode ser visto na Figura 4.2.

Figura 4.2 - Fluxo de neutrons +(x) em função da distância (x). E a corren-
te Jx.

A lei de Fick é escrita assim

(4.12)

Jx s número de neutrons liquido que passa por unidade de tem-

po através de uma unidade de área perpendicular â direção x.

(Note que Jx tem a mesma unidade de fluxo n
cm3.seg



D = coeficiente de difusão (em cm)

Podemos escrever o fluxo como função de três variáveis

espaciais e neste caso a lei de Fick pode ser escrita assim:

- D grad <fr «
(4.13)

onde

j = vetor densidade de corrente de neutrons.

0 coeficiente de difusão pode ser calculado aproxima-

damente por:

D s - i (4.13a)

onde

Xt = é o caminho livre médio de transporte, que por sua vez po

de ser calculado por

(4-13b)

Et = secçao de choque macroscópica de transporte

Za = secção de choque macroscópica de espalhamento

U = valor médio do cosseno do ângulo em que os neutrons são es

palhados no meio. (Pode ser calculado em várias energias

2
de interesse em cálculos experimentais pela fórmula Í*S3Ã'

onde A é o número de massa atômica do meio).

Observação: A lei de Fick não í válida:

a) num meio que seja altamente absorvedor de neutrons;

b) numa distância que esteja dentro de três vezes o caminho li-

vre médio de uma outra fonte de neutrons ou na superfície do

meio;



c) quando o espalhamento de neutrons é altamente anisotrõpico.

4.3.3 - Equação de Continuidade

Seja o volume arbitrário V dentro de um meio contendo

neutrons. O número de neutrons em V pode mudar se houver um flu

xo de neutrons liquido fora ou dentro de V, ou ainda, se fontes

estão emitindo neutrons dentro de V. A equação de continuidade

ê uma expressão matemática que deve descrever os seguintes pro-

cessos:

[ Taxa de variação do*| I" Taxa de produção de 1 f* Taxa de absorção de "1
n? de neutrons em V J [_ neutrons en V J [_ neutrons em V . J

( 4 . 1 4 )

f Taxa de fuga de neu "I

" L trons de V J

Seja n a densidade de neutrons em um ponto num dado ins

tante dentro do volume V. O número total de neutrons em V é:

ndV,
v

A taxa de variação no número de neutrons é

Observação: quando movemos a derivada para o integrando mudamos

para derivada parcial porque os neutrons podem depender tanto da

posição como do tempo.

Seja s a taxa em que os neutrons são emitidos das fontes



por cm3 por segundo dentro de V.

A taxa de produção = IsdV. (4.16)

A taxa em que neutrons são absorvidos por cmVs é

*•••

A taxa de absorção - |£a*dV. (4.17)

4.3.3.1 - Pluxo de Neutrons Dentro e Fora do Volume v.

Se J é o vetor densidade de corrente de neutrons na

superfície de V e n é o vetor unitário normal apontando para fo

ra da superfície. Sabemos que J.n é o número liquido de neutrons

passando de dentro para fora através da superficie por cm2/s.

Assim a

J. n dA .
A

Usando o teorema da divergência

|5.5dA-}:dA = div J dV , e então

podemos escrever que

taxa de fuga = I div J dV . (4.18)



Portanto a equação de continuidade pode ser obtida in

troduzindo (4.15), (4.16), (4.17) e (4.18) em (4.14):

ít? dV = fs dV " í E« • dV " í div ̂ dV

ou seja;

|S = s - Za* - divJ (4.19)

A equação (4.19) ê a forma geral da equação da conti-

nuidade .

Se a densidade de neutrons não depender do tempo obte_

mos a chamada equação de continuidade do estado estacionário ou

seja:

div J + Ea • - s = 0 . (4.20)

4.3.4 - Equação de Difusão

Utilizando a lei de Fick (4.12) e a equação da conti-

nuidade (4.19), obtemos a equação de difusão como

s = -f£ . (4.21)

Supondo que D não seja dependente da posição e

Va « div grad

nv



obtemos a equação geral de difusão

(4.22)

e a equação de difusão estacionaria

+ s = 0. . (4.23)

Por conveniência, dividimos a equação (4.23) por D e

definindo La = -=— , obtemos

Va* - ^ • - - § (4.24)

onde L é o comprimento de difusão e L* é a área de difusão.

4.3.4.1 - Condições de contorno da equação de difusão

Resolvendo a equação de difusão podemos encontrar o

fluxo de neutrons. Para isso precisamos especificar as condições

de contorno que devem ser satisfeitas pela solução <f>, obriga to

riamente uma função real, não negativa, finita, exceto em pon-

tos singulares de uma distribuição da fonte.

De um modo geral os neutrons difundem-se num meio que

tem uma superfície externa entre o meio e o ar. A lei de Fick

não vale na vizinhança próxima a esta superfície, o mesmo acon-

tecendo com a equação de difusão.

A figura 4,3 mostra que o fluxo no meio calculado pe-

la equação de difusão é aproximadamente igual ao fluxo calcula-

do exctamente (usando métodos de não difusão) se aquele fluxo

(calculado pela equação de difusão) desaparecer a uma distância



d além da superfície, e não ê igual ao fluxo exatamente próximo

da superfície.

Ttorio de
difusão

vocuo ou ar

superf ÍCM

Figura 4.3 - Distância-d de extrapolação nima superfície.

A distância d é chamada "distância de extrapolação" e

pode ser calculada de modo geral pela fórmula:

d = 0,71 \t

onde At é o caminho l ivre médio e foi v i s to (4.13a) que

Xt m 3D

portanto,

d = 2 , 1 3 D (4.25)

Os valores de D devido aos moderadores mais usados po

dem ser v i s tos na tabela 4 .1 .



Tabela 4.1 - Parâmetros de difusão de neutrons térmicos para moderadores a

uma temperatura de 20° C.

Moderador

H20

D20

Be

Grafite

Densidade
g/cm3

1,00

1,10

1,85

1,60

D,cm

0,16

0,87

0,50

0,84

0,0197

9,3 x IO'5

1,04 x 10'3

24 x IO'*»

L».cm2

8,1

9,4 x IO3

480

3500

LT,cm

2,85

97

21

59

Na tabela 4.1 os valores de D são menores que 1,0 im-

plicando que a d i s tânc ia d ê pequena em relação ãs dimensões do

meio d i fusor , portanto podemos considerar que o f luxo desapare-

ce na super f í c i e do s istema.

Soluções da equação de difusão e o método de di fusão

de grupo podem ser encontrados nas re ferênc ias 7 1 , 7 2 , 9 3 .



CAPITULO V

DETECÇÃO DE NEUTRONS TÉRMICOS OU LENTOS

(REAÇÕES BÁSICAS B DETETORES)

Sabemos que os neutrons são detectados com base nas

reações nucleares que tem como produto essencialmente prõtons

e partículas a . Cada tipo de detector para neutrons envolve

uma combinação entre o alvo adequadamente projetado para cada

particular reação e um dos detectores convencionais utilizados

na detecção das radiações. As secçôes de choque para interações

de neutrons na maioria dos materiais depende da energia do fei-

xe neutrõnico. Assim uma grande variedade de detectores tem si-

do desenvolvido para detecção de neutrons em diferentes interva

los de energia . Neste trabalho pretendemos discutir os métodos

existentes que são de fundamental importância para a detecção de

neutrons cujas energias estão abaixo de 0,5 eV, região esta cha

roada, como vimos, de região de neutrons térmicos ou lentos.

Uma revisão mais detalhada dos diferentes métodos e

técnicas para a detecção de neutrons lentos (térmicos) pode ser

vista nas referências í75'76«85'86'87'88)

As propriedades que um determinados alvo deve possuir

para que ocorra uma reação nuclear são:

a) secção de choque maior possível;

b) alta abundância isotópica no elemento natural;

c) ser uma material cuja reação com o neutron obtém-se um alto

valor de Q discriminando assim de qualquer raio y que possa

coexistir com os neutrons;

d) ser um alvo cujas reações resultem partículas carregadas

pesadas como núcleos de recuo, protons,a ou mesmo fragmentos

de fissão.



Os detectores mais comuns citados na literatura atê

os dias de hoje podem ser listados na seguinte ordem:

I. Detectores baseados na reação com boro

1.1. BF3 (Trifluoreto de Boro)

1.2. Contadores proporcionais forrados com boro

1.3. Cintiladorés carregados com boro

IX. Detectores baseados em outras reações de conversão

11.1. Detectores contendo lítio

11.2. Contadores proporcionais de 3He

11.3. Contadores de fissão

Para utilização em reatores, uma série de detectores

como os citados acima são adaptados, e diferentes métodos são

utilizados visto que os neutrons térmicos têm um papel fundamen

tal no funcionamento desses reatores. (75»76»8*>

5.1 - A reação 10B(n,c)

Esta reação é a mais conhecida e usada para a conver-

são de neutrons lentos em partículas que podem ser medidas dire

tamente. Pode ser escrita:

/3Lí + 2o + Q => Q» 2,792 MeV (estado fundamental)

'SB • >•
+ Q => Q» 2,310 MeV (estado excitado)

0 litio excitado retorna rapidamente (meia vida de

aproximadamente IO"13 s) a seu estado fundamental com emissão

de um raio Y de 0,48 MeV. É sempre suposto que este fóton esca-



pe e não contribui para a resposta do detector. Quando neutrons

térmicos (0,025 eV) são utilizados para induzir a reação nuclear,

aproximadamente 94% de todas as reações conduzem ao estado excita

do e somente 6% conduzem diretamente ao estado fundamental. í73»74'

Em qualquer caso o valor de Q da reação ê muito grande (2,310

e 2,792 MeV) em comparação com a energia dos neutrons lentos,

tal que a energia dividida entre os produtos (JL{ e a) é essen-

cialmente o valor de Q. A energia de entrada do neutron térmico

(lento) desaparece diante do valor muito grande de energia da

reação, e é impossível extrair qualquer informação sobre seu va

lor original* A quantidade de movimento linear ê também muito

pequena, e assim os produtos da reação devem mostrar também um

"momentum" resultante essencialmente zero. Em conseqüência os

dois produtos da reação devem ser emitidos em direções opostas,

e a energia da reação será sempre dividida de um mesmo modo en-

tre eles. Energias individuais das partículas a e o núcleo de

lítio podem ser calculadas simplesmente pela conservação da ener-

gia e "momentum" como segue:

E, + Eo « Q = 2,31 MeV

(5.2)

M, V. = ma Va

a

(5.3)

/2M.E,"Ll Li



•JO"

considerando as massas de ML e ma e Q = 2,310 MeV achamos os

valores de

E, = 0,84 MeV

E 1,47 MeV

Os cálculos executados acima são para o caso das rea-

ções que levam 1yLl ao estado excitado. Os mesmos cálculos podem

ser feitos para o estado fundamental*75*.

A figura 5.1 é um gráfico das secções de choque ver-

sus energia do neutron para um número de reações nucleares de

interesse na detecção do neutron. A secção de choque para a reji

ção 10B(n,a) é 3837 barns. O valor da secção de choque cai rapi.
1 Í76)
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5.1 - Secção de choque versus energia do neutron para algumas reações

de interesse na detecção de neutrons.



Boro-10 (10B) tem a abundância de 19,8% no boro natural e são bem

conhecidos e aplicáveis os métodos de enriquecimento tornando

muito importante a sua utilização.

5.2 - A reação 6Lt(n,a)

Depois da reação 10B(n,a) a mais popular reação para

detecção de neutrons lentos é a reação (n,a) em 6Li . Esta rea-

ção conduz somente ao estado fundamental do produto e pode ser

escrita

+ Q

e o valor de Q é 4,78 MeV.

Os cálculos das energias considerando desprezível a

energia do neutron lento fornece o seguinte resultado:

E(,H) =2,73 MeV

E ( a ) =2,05 MeV .

A secção de choque térmica para esta reação é 940 barns.

A Figura 5.1 mostra que esta secção de choque permanece abaixo

daquela para a reação do 10B até a região de resonãncia próxima

ã 100 keV. A ocorrência de 6Li na sua forma natural é 7,40% mas

também pode ser encontrado em sua forma isotópica.

5.3 - A reação 3He(n,p)

O gás 3He é também muito usado como um meio de dete£

ção para neutrons através da reação

]HC+ Jn • JH + }p (5.4)



e o valor de Q - 0,765 MeV.

Da mesma forma calculamos as energias como no caso das

outras reações e obtemos

Ep = 0,574 MeV

E(3H) • 0,191 MeV

A secção de choque para esta reação é 5330 barns. 0

3He é disponível comercialmente, contudo o alto custo e restr_i

ções para compra torna proibitivo seu uso para estas aplicações.

5.4 - Reações de fissão induzijas por neutrons

As secções de choque de 233ü, 235U e 239Pu são relativa

mente grandes para neutrons de baixa energia e assim tornam es-

ses materiais úteis com base de detectores de neutrons térmicos.

Uma característica importante da reação de fissão é seu grande

Q (aproximadamente 200 MeV) comparado com os valores das rea-

ções anteriores. A vantagem dos detectores baseados nestas rea-

ções ó que estes podem dar pulsos de saída com uma ordem de gran

deza maior que aqueles das outras reações ou mesmo de raios Y i£>

cidentes. £ assim, uma boa discriminação pode ser feita. A figu

ra 5.2 mostra um gráfico de secção de choque de fissão de uma

variedade de nuclídeos físseis, incluindo alguns que são de uso

fundamental como detectores de neutrons rápidos. A maioria dos

nuclídeos fisseis sâo radioativos a e em conseqüência qualquer

detector que incorpora estes materiais mostra um sinal de saída

devido ao decaimento a . Contudo a energia da partícula é mui

to menor que a energia liberada na fissão podendo assim também

ser discriminada na reação de fissão.
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Figura 5.2 - Secções de choque dos nuclidcos aals coauns usados em câaaras

de fissão: a) região de neutrons aoderados

b) região de neutrons rápidos



(76)

5.5.1.1 - O detector BP3

Embora exista um número razoável de contadores conten

do gases de boro, o mais encontrado universalmente é o detector

BF3 devido a suas excelentes propriedades como um gás proporcio

nal e também pela sua alta concentração de boro. Neste detector

o gás é altamente enriquecido com 10B (96,6%) resultando disso,

uma eficiência até cinco vezes maior do que quando o gás contém

somente boro natural (mistura de 80% de n B e 20% de 1 0 B ) .

5.5.1.2 - Pulsos do tubo BF3

0 espectro ideal do tubo BF3 de grandes dimensões é

mostrado na figura 5.3a.

Para um grande tubo, quase todas as reações ocorrem

suficientemente longe das paredes do detector a fim de deposi-

tar toda energia dos produtos dentro do gás proporcional. Toda

a energia da reação é depositada no detector e a única variação

é um resultado da subdivisão da reação entre o estado excitado

e o estado fundamental do núcleo 3^.

Se o diâmetro do tubo não é suficientemente grande em

relação ao alcance das partículas a, o núcleo de lítio produzi-

do na reação 10B(n,a) não deposita a energia total no gás. Se as

partículas atingem a parede da câmara, um pulso pequeno é produ

zido. 0 efeito acumulativo desse tipo de processo é conhecido

como "efeito da parede" ("wall effect"). Como o alcance da par-

tícula oi produzida na reação é da ordem de um centímetro para o

BF3, quase todos os tubos em uso são suficientemente pequenos

em diâmetro, assim o efeito da parede é significante. Na figura

5.3b nota-se nitidamente o "continuum" devido ao efeito da pare

de, correspondente a deposição parcial de energia no gás do tu-



ft

(a)

(EVENTOSDE «AIXAS AMPLITUDE J
TAIS COMO RAIOS S INTERAC3- f
ES ELETIIONICAS.RUIOOS ate.) í PRODUTOS DC REAÇÃO

PICOS OE ENERGIA

(ESTADO FUNDAMENTAL)

( ESTADO EXITADO)

• l A
2.31 2.79 MtV

Energia depot i to do E—•

«II .
EFEITO DA PAREDE

(b)

0.64 1.47 2.31 2.79 MtV
4 Energia depositado E—*

Figura 5.3 - Espectro do tubo BF3: a) mostra o espectro de um tubo suficien

temente grande na qual todos os produtos da reação são comple-

tamente absorvidos; b)ilustra o"continuum" devido o e fe i to da

parede.

bo. Os degraus que aparecem na curva pode ser explicado do se-

guinte modo: o neutron que provoca a reação possui um "momentum"

muito pequeno (desprezível) e assim os produtos da reação:

(7L, e a) devem ter direções opostas. Se a partícula a choca-se

com a parede o 7Lt tem direção oposta da parede e tem uma gran-

de probabilidade de depositar toda sua energia no gás. Se o 7Lt

choca-se com a parede, toda a energia da partícula o da mesma

reação é totalmente absorvida. Espera-se que haja perda para a

parede apenas para um produto da reação num determinado instan-

te . Portanto existem duas possibilidades: 1) A partícula a atin

ge a parede depois de depositar alguma fração de sua energia no

gás, enquanto que o í í t io de recuo é absorvido totalmente no gás ou



2) O 7Lif atinge a parede depois de depositar parte de sua ener

gia e a partícula a é totalmente absorvida*

No caso 1, a reação pode ocorrer entre uma distância

da parede desde zero até ao alcance máximo da partícula a. A

energia correspondente depositada no gás pode variar de (EL+0)

a (E. + Ea).

No caso 2, com os mesmos argumentos pode-se ver que a

energia depositada no gás varia de (Ea + 0) a (Ea + EL ) .

As reações localizadas nesta região são igualmente pro

váveis. Os esquemas abaixo justificam a curva de 5.3b. O efeito

••continuum" extende-se de EL=0,85 MeV a EL + Ea = 2,31 MeV. Um

completo estudo dos espectros de uma variedade de tubos BF3 foi

apresentado por Anderson e Malmskog <76a). Um modelo teórico foi

desenvolvido por Gerveldati e Kazimierski e comparado com as dis

tribuições medidas*7 . Além disso, tubos BF3 foram construídos

com diferentes diâmetros e comprimentos bem como pressões va-

riando entre 100 a 600 torr. Estudos foram realizados testando

diferentes materiais com cátodos externos e ãnodos centrais.

Alumínio é freqüentemente usado como cátodo devido sua baixa se£

ção de choque, contudo aço inoxidável é preferido pois no alurní

nio é possível aparecer uma baixa atividade a num fluxo de neu-

trons térmicos.

5.5.1.3 - Discriminação de raios y (76)

Uma característica muito importante do tubo BF3 é sua

habilidade para discriminar raios y que com muita freqüência são

encontrados junto com o fluxo de neutrons a ser medido. Os pulsos



obtidos da ionização causada por elétrons secundários no gás po

dem ser eliminados sem causar danos na eficiência de detecção

de neutrons. Contudo se o fluxo de raios Y for suficientemente

alto aparecem complicações. Tem sido relatado que é possível di£

criminar raios Y até taxas de exposição de até 12 R/h usando

apenas tubos de BF3 convencionais. Tubos com carvão ativado fo-

ram desenvolvidos com boas características de operação em flu-

xos de até 1000 R/h.

5.5.1.4 - Eficiência de detecção de um tubo BF3

Podemos calcular de um modo aproximado a eficiência (e)

de um tubo BF3 ao longo de uma direção pela expressão:

e(E) = 1 - e"E«(E)'L (5.4)

£a(E)=como vimos no capítulo IVéasecção de choque macroscópica

de absorção do 10B na energia E.

L = é o comprimento ativo do tubo.

Um tubo BF3 exposto à diferentes energias responderá

a neutrons térmicos havendo uma queda de eficiência de 3,8% quaii

do essas energias atingem 100 eV. A expressão (5.4) não está le_

vando em conta as flutuações devido a extremidade do tubo cuja

eficiência cai devido a influência na captação de cargas, princi

palmente em tubos de pequenos comprimentos.

5.6 - Contadores forrados com boro

0 uso da forma sólida forrando o interior da parede é

uma das outras maneiras usadas além da forma convencional. A



vantagem deste tipo de contador é que outro tipo de gás mais con

veniente que não contém boro pode ser usado. Devido o alcance má

ximo da partícula a emitida na reação com o boro ser da ordem de

1 mg/cm3, a eficiência desses detectores só será aumentada se au

mentarmos a espessura da camada e esta não ultrapassar este va-

lor. Na prática esses detectores não têm sido mais eficientes

que os tubos BF3 convencionais.

5.7 - Outros tipos de detectores

Outros detectores tais como:

- cintiladores carregados com boro

- detector de Lítio

- contador proporcional de 3He

- contadores de fissão, e outros,

deixaremos de apresentar aqui pois, praticamente não são melho-

res que o detector BF3, não são amplamente usados e ainda são

descritos em detalhe nas referências(75'76'85'86'87).

5.8 - Método de ativação de folhas <77'78»79)

0 método de ativação é um dos métodos mais utilizados

para medida do fluxo de neutrons de uma fonte neutrônica. Ba-

seia-se no fato de que muitas reações nucleares induzidas por

neutrons têm como resultado núcleos produtos radioativos. Os neu

trons são detectados por meio da atividade do material exposto.

Folhas deste material são expostas comumente num dado intervalo

de tempo e a atividade induzida é determinada pela contagem das

radiações emitidas com um contador apropriado.

0 número de reações induzidas por segundo por n neu-

trons de velocidade v és



n(v) v o . m N ' (5.5)

onde N é o número de núcleos da amostra que submetem a este ti-

po de reação.

A taxa de produção de novos núcleos formados

por neutrons térmicos que obedecem uma distribuição Maxwelliana

é:

dNa
"df = nvT°.(T) N <5-6>

Se a constante de desintegração para o novo nuclídeo for

mado é A, a taxa de trans formação do número de novos nuclídeos é:

integrando esta equação para um tempo t de exposição, obtemos:

ANa(t) = nvT aa(I)N(l - e"
Xt) (5.8)

Esta é a equação básica usada para determinar a

densidade de neutrons ou fluxo $= nv, quando a secção de cho-

que da amestra medida é conhecida. Sendo também usada para de-

terminar a secção de choque da amostra quando a densidade ou

fluxo de neutrons é conhecido.

Na prática usamos também o tempo 0 decorrido entre o

fim de irradiação e o instante de medida da contagem. A medida

de atividade é então:

oa(I)N(l -e"
U)e"X0. (5.9)



CAPÍTULO VI

DOSIMETRIA DE NEUTRONS

6.1 - Determinação da Dose para Neutrons

Cálculos de dose para neutrons são muito mais complexos

do que para raios y P°r causa do complicado modo pelo qual os

neutrons interagem com a matéria. Foi mencionado anteriormente

os espalhamentos elásticos e inelásticos, absorção e outras rea

ções a que são submetidos os neutrons. Nestas interações o nú-

cleo atingido pode sofrer um recuo com energia suficiente para

que o átomo seje despojado de uma porção de sua nuvem eletrôni-

ca o que o torna uma partícula elétrica altamente ionizante. Atra-

vés de espalhamentos inelásticos e captura radioativas, raios Y

são também emitidos. E devido as reações nucleares partículas

carregadas podem ser produzidas. A deposição de energia dos neu

trons que produzem estas radiações ionizantes secundárias deve

ser determinada de modo que possamos calcular a dose de neu-

trons. Devido a esta complexidade a deposição de energia pode

ser calculada numericamente usando o método de Monte Cario.

Cálculos deste tipo tem sido realizados para feixes

de neutrons que incidem sobre uma placa ou cilindro tendo uma

composição similar ao corpo humano. Para determinar a dose equi

valente é necessário levar em conta o fato de que o fator de qu£

lidade é uma fração de energia de uma partícula ionizante. As-

sim quando um neutron rápido submete-se a repetidas colisões e

produz núcleos de recuo com várias energias, a deposição de ener-

gias destes núcleos deve ser multiplicada pelo fator de qualida

de quando o cálculo é realizado.



A figura 6.1a mostra a dose equivalente em função da

penetração de neutrons térmicos no tecido, enquanto a figura

6.2b mostra também a dose equivalente para neutrons rápidos com

energia de S MeV. Também pode ser visto, nestas figuras, as cori

tribuições dos prõtons de recuo, dos núcleos de recuo mais pes;i

dos e os raios Y devido a captura radioativa. Para neutrons de

5 MeV pode ser visto que a contribuição maior para a dose é de-

vido aos prõtons de recuo produzidos pela colisão com os núcleos

de hidrogênio, a contribuição de raios Y neste caso é muito pe-

quena. Para o feixe de neutrons térmicos contudo, a dose devida

a prótons excede a dose devida a raios y somente antes de atin-

gir uma profundidade de 3 cm. Após esta marca, a dose é funda-

mentalmente devida a raios y. Na energia térmica os prótons sur

gem de uma reação nuclear exotérmica (Q = 0,63 MeV) N(n,p) C.

A secção de choque do N numa energia de 0,0253 e V é 1,81 barn,

pois os neutrons não são suficientemente energéticos para produ

zir os prótons de recuo na colisão com o hidrogênio. Se colocai:

mos num gráfico as taxas de doses máximas obtidas na figura 6.1

versus a energia do neutron pbtemos uma curva conforme a figura

6.2. Esta figura dá o fluxo de neutrons em função da energia re

querida para dar uma dose de 1 mrem/h(69'70).

A curva mostra que para energias altas exige-se um flu

xo menor para produzir uma mesma dose. Uma comparação do fluxo de

raios Y em função da energia da partícula pode ser feita usan-

do as figuras 6.2 e 6.3 de onde infere-se que neutrons forne-

cem doses muito maiores do que fótons com a mesma energia.

A figura 6.2 pode também ser usada para calcular a ta

xa da dose de neutrons quando conhecida a energia e o seu fluxo

ou a dose equivalente total quando conhecida a f luência de neutrons.
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6.2 - Medida da Dose de Neutrons

Um método conveniente para medir a dose absorvida den

tro de um tecido é o.uso de um instrumento com sensibilidade em

função da relação rem-energia para o tipo de radiação considera

da. Para a exposição de neutrons a figura 6.4 mostra: rem/n.cra*

em função da energia dos neutrons.

IO-10

Ttfrmico 1 keV 1Ok«V lOkeV ikiV

Energio do neutron
lOMtV

Figura 6.4 - Dose de Neutrons em rem/n cm2 como uma função da energia do neu

tron. (NBS Handbook 63 (1957)).

A tabela 6.1 mostra o valor do fluxo de neutrons máximo pe£

missivel para uma exposição prolongada. Ê sempre desejável que um d£

tector tenha uma resposta em contagem por n.cma que varia com a

energia do neutron de acordo com a curva mostrada na figura 6.4.

0 número de contagem de um detector como este é proporcional à

dose absorvida em rem (não havendo necessidade do conhecimento

da distribuição da energia dos neutrons). Este modo de medir

a dose de neutrons é comumente usada. Trabalhos apresentando de



tectores para determinadas regiões de energia foram desenvolvi-

dos por muitos pesquisadores, por exemplo Hurst, Ritchie e Wil-

son (80\ onde projetaram um contador proporcional de recuo de pró

tons cuja resposta a neutrons numa só direção é tal que o núme-

ro de contagens produzida é aproximadamente proporcional â dose

no tecido, devido ã primeira colisão para energias entre 0,2 e

10 MeV.

Denis e Loosemore<81) também descreveram um contador

proporcional de recuo de prõton não direcional para energias de

0,1 - 15 MeV. Um detector de cintilação esférico baseado no meŝ

mo principio, foi descrito por Skjol De Brand(82) para energias

de 0,5 MeV a 15 MeV. De Pangher(83) mostrou utilizando parafina como

moderador e um contador BF,, que a taxa de contagem é aproximadamen-

te proporcional a taxa da dose RBE, num intervalo de energias

de 0,2 MeV a 5 MeV. Basson(83B) apresentou um detector de neu-

trons que consistia de uma esfera de cera de 6,3 cm de diâmetro,

envolvendo um contador de cintilação contendo boro com uma res-

posta proporcional a 12% a taxa da dose RBE (para neutrons) num

intervalo de 1 eV a 10 keV. Anderson e Braun(84) projetaram um de

tector com resposta de dose aproximadamente correta para neu-

trons com energias desde 0,025 MeV (térmico ou lento) até 10 MeV.

Ainda neste trabalho Anderson e Braun mostraram a possibilidade

de utilizar um detector de neutrons colocado de uma certa forma

afim de obter da experiência uma medida da dose aproximada para

os neutrons que incidem perpendicularmente ao eixo do cilindro.



Tabela 6.1 - Fluxo de neutrons B Ú Í M penissivel (MBS Handbook 63 (1957))

ENERGIA DO NEUTRON 100 arca/40 h
(MeV) (n/ca2 s)

Têmlco 670

0,001 500

0,005 570

0,02 280

0,1 80

0,5 30

1,0 18

2,5 20

5,0 18

7,5 17

10,0 17

10,0 - 30,0 10



CAPITULO VII

CÂMARAS DE IONIZAÇÃO PARA DOSIMETRIA

E A CÂMARA DE IONIZAÇAO DE ELETRETOS

O problema do dosimetrista consiste em converter a io

nização medida em dose.

Dosimetria da radiação ou simplesmente "Dosimetria"

trata com a medida da dose absorvida ou taxa da dose resultan-

te da interação da radiação ionizante com a matéria. Poderíamos

afirmar de uma maneira mais ampla que a dosimetria refere-se ã

determinação das grandezas citadas assim como outras grandezas que

são relevantes na física radiologica e radiologia, tais como exposl

ção, kerma, fluência, dose equivalente, energia transmitida, etc.

Dosímetro é um dispositivo capaz de fornecer uma lei-

tura da medida da dose absorvida depositada em seu volume pela

radiação ionizante.

7.1 - Modelo do Dosímetro em Termos da Teoria da Cavidade(70»90)

Um dosímetro pode de um modo geral ser apresentado co

mo um volume V que contém um meio g que é envolvido por uma parede

de um outro meio w tendo uma espessura x > 0 como na figura 7.1.

Figura 7.1 - Representação esquemati

ca de um doslmetro com um volume seii

sivel V contendo um meio g envolvi-

do por uma parede de meio w e espes-

sura x.



Assim, o dosímetro esquematizado pode ser tra-

tado em termos da teoria da cavidade, e ó volume sensível po-

de ser identificado como uma "cavidade". Esta cavidade pode con

ter um meio gasoso, liquido ou sólido. A parede do dosímetro po

de servir:

- Como uma fonte de partículas carregadas secundárias que con-

tribui com a dose de V efornece o equilíbrio de partículas car-

regadas - CPE (Charged-particle equilibrium), ou equilíbrio

transiente de partículas carregadas - TCPE (transient charged

particle equilibrium).

- Como uma blindagem de partículas carregadas que se originam fo-

ra da parede.

- Proteger V de influências externas, tais como um dano mecâni-

co, pó, umidade, luz, campos eletrostáticos e de radiofrequên

cia, etc, que pode alterar a leitura.

- Servir de recipiente para um gás líquido ou pó.

- Conter filtros de radiação para modificar a dependência da

energia do dosímetro.

7.2 - Câmara de Ionização para Dosimetria (56,90)

A câmara de ionização sempre foi utilizada como dete£

tor. Para um meio onde existe um alto fluxo (106-1012 partícu-

las/cm3, seg) a câmara de ionização é o instrumento usado com

exatidão para métodos dosimétricos. Uma câmara de ionização (tam

bém chamada de "câmara de ions") transforma a radiação ionizan-

te em um pequeno fluxo de carga ou corrente que pode ser medido

com mais simplicidade e com uma razoável precisão. Esta corrente

ou carga é prorporcional à quantidade de radiação incidente na

câmara e pode ser convertida à dose absorvida.



7.2.1 - Princípios de Operação da Câmara de Ionização

Na sua forma mais simples uma câmara de ionização ê

um dispositivo que coleta a carga liberada num gâs por uma ra-

diação ionizante que atravessa o gás. O esquema de uma câmara de

ionização pode ser visto na figura 7.2.

Eletrodo

Rodioçõo
ionizonte

-AAAA.

-AAAAAAAA/N
-A/WVA

Eletrodo

negativos
ou elétricos

/compo \
\ elétrico/

ions positivo

Fonte de
voltogem-Vb

Eletrõmetro
(mede corga ou
corrente)

Figura 7.2 - Mostra o esquema do funcionamento de unia câmara de ionização.

Os ions e elétrons são criados pela radiação ionizante e cole_

tados pelos eletrodos que podem ser medidos como corrente.

Um resumo do que acontece pode ser apresentado da se-

guinte forma:

- Partículas energéticas ou fótons penetram num campo elétrico

entre dois eletrodos e ionizam o gás (ar) nesta região, produ

zindo elétrons livres e ions positivos. Muitos desses elétrons

podem ligar-se às moléculas de oxigênio formando também íons

negativos (Oj)>

- A quantidade relativa de elétrons livres e ions negativos de-

pende da: (a) concentração de oxigênio; (b) intensidade do cam



po elétrico aplicado; (c) concentração de moléculas de água

na câmara.

- Os íons positivos no gás são atraídos pelo eletrodo negativo

onde a carga positiva é neutralizada. Os íons negativos e ele

trons por sua vez, são atraídos pelo eletrodo positivo onde

a carga negativa é coletada. A carga ou corrente pode então

ser medida usando um eletrômetro, como mostra o esquema da fi

gura 7.2. O campo elétrico entre os eletrodos é introduzido pe

Ia fonte de tensão Vb .

0 intervalo de tensão para operação da câmara de ioni

zação (área achuriada) é mostrada na figura 7.3.

o
IO

o

O

egião i contador
,'côrnoro ,| proporcional1

i»nizoçô"oi J
(

Região de Intensidode do campo elétrico
recombínoção

Figura 7.3 - A região achuriada mostra o intervalo da intensidade de campo

para o funcionamento apropriado da câmara de ionização.(56)

A voltagem aplicada a uma câmara de ionização deve ser

suficientemente alta para retirar os íons posit ivos, os íons n£

gativos e os elétrons do gás (ar) antes deles neutralizarem-se en-
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tre si por recombinação. Contudo não deve ser muito alto para

não neutralizar a formação do par elétron-molécula.

A sensibilidade (carga liberada pelo fõton ou partí-

culas incidente) de uma câmara de ionização é diretamente pro-

porcional ao seu volume ativo.

7.2.2 - Interação de Fótons Incidentes nas Câmaras de Ionização

A figura 7.4 mostra esquematicamente um fóton através;

sando uma câmara de ionização.

compo
elétrico

elétrons
secundários

foton

Figura 7.4 - Fótons incidentes ( 1 Mev) criam elétrons primários (efeito fo

to-elétrico + Compton), ionizam o gás criando ions positivos e

elétrons secundários que são coletados pelos eletrodos. *'

Observações:

1) A figura 7.4 retrata de um modo bastante preciso o funciona-

mento da câmara de ionização.

2) Devemos lembrar que outras partículas carregadas, t a i s como



a, 6, p podem também provocar a ionização de um gás podendo ser

detectadas utilizando este principio.

7.3 - Casara de Ionização de Eletretos

O eletreto é um material dielêtrico que possue uma po

larização, ou um excesso de cargas persistente podendo ser uma

carga espacial ou uma carga superficial depositada. O campo el£

tricô externo do eletrodo ê devido a este excesso de cargas. Quan-

do o eletreto é exposto a radiação ions ou elétrons produzidos

mo gás que o envolve são atraídos para o eletreto e reduz sua

carga elétrica.

A figura 7.5 mostra a câmara de ionização de eletreto

cilíndrica. Um eletreto (Teflon) cobre um eletrodo central de

metal (cobre, latão, aço inóx, etc.) que serve como suporte pa-

ra o eletreto. 0 eletrodo externo é um cilindro de metal. Um

campo elétrico de simetria cilíndrica aparece entre os eletro-

dos quando o Teflon é carregado. O ar entre os eletrodos é ioni

zadò quando hã penetração da radiação, e os ions positivos ou

negativos compensam a carga do eletreto. 0 decaimento de carga

do eletreto é uma função da exposição â radiação, que pode ser

expressa por:

Q - Qo - KD (7.1)

onde

Qo • carga inicial

Q - carga final

D * dose de radiação (rent)

K = sensibilidade do DEC (C/rem)



30 mm 1,10 mm L0,50 mm

Figura 7.5 - Ciaara de Ionização de Eletreto

7.4 - Como carregar um eletreto ou um dosimetro de eletreto

A figura 7.6 mostra um esquema do sistema usado para

carregar o eletreto. Uma d.d.p. da ordem de 8 kV é aplicada en-

tre os terminais de uma blindagem de alumínio, e quatro pontas

de platina. Potencial este que estabelece um campo elétrico baŝ

tante alto nas vizinhanças das fontes formando ions no ar que as

envolvem. O eletreto é assim carregado num intervalo de tempo

relativamente curto (da ordem de 90 s). O método descrito é co-

nhecido como "carregamento corona"í98). A carga do eletreto é de

mesmo sinal do potencial aplicado nas pontas.

-10 KV

1
MOTOR

I I
I1cm

Figura 7.6 - Carregaaento Corona



7.5 - Leitura da Carga

A figura 7.7 mostra o eletrômetro que é usado para a

leitura de carga do eletreto. Conectado a ele pode se ver a guia

utilizada a fim de centralizar o dosímetro. Um capacitor cilín-

drico, como pode ser visto no esquema da figura 7.8, é também

utilizado para manter um campo ele€rico entre o eletrodo central

que suporta o teflon e este capacitor.

Figura 7.7 - Eletrômetro usado para leitura da carga; com a guia utilizada

para centralizar e fixar o doslmetro ao eletrômetro.

i

(D

1

ENTRADA DO
ELETRÔMETRO
TEFLON

L4.7 mm
Figura 7.8 - Gula metálico com capacitor cilíndrico



7.6 — Campo Elétrico da Câmara de Ionização de Eletrctos

A secção transversal da câmara de ionziação de eletr£

tos pode ser vista na figura 7.9.

Figura 7.9 - Sec$ão transversal da casara de ionização de eletretos

Nesta figura definimos como:

Rx - o raio do eletrodo central

R2 - o raio externo do eletreto

R3 - o raio interno do eletrodo externo

R» - o raio interno do capacitor cilíndrico conectado ao eletrô

metro (utilizado para leitura).

Sabemos de um modo geral que para um cilindro carreg£

do de raio R, o potencial devido ao campo do cilindro para valo

res de r iguais ou menores que R é:

(7.1)

onde q é a carga no cilindro.



O eletrodo interno de raio R1f e o eletrodo externo

de raio interno R3 estão aterrados, portanto os potenciais nes-

tes eletrodos são iguais.

Assim de (7.1) e tomando q, q1 e q2 como positi-

vos, podemos escrever que:

(7.2)

onde qx é a carga na superfície do eletrodo central, q2 é a car

ga induzida na superfície interna do eletrodo externo e q = qL+ q2

a carga na superfície externa do eletreto. A expressão (7.2) po

de ser reescrita da seguinte forma:

q - g
Kl Eo K2

(7.3)

Fazendo

temos

l n

ln R 2In =-
Ki

Rn e ^- =

l+KRr
(7.4)

Introduzindo o detector na guia metálica do eletrôme-

tro como mostram as figuras 7.7 e 7.8 o capacitor cilíndrico de

leitura de raio R' aparecerá entre o eletrodo externo do detec-

tor e o eletreto. Seja q[ e q2 as cargas transferidas para a sia

perfície do eletrodo central e a carga induzida na superfície



interna do capacitor de leitura, respectivanente. Podemos assim

escrever novamente:

q! R, q* R'

à ln R 7 = 2 ü ^ l n IÇ <7'5>

Com o mesmo raciocínio utilizado anteriormente para

ln Ri/R2
q = q[ + qj e R£= j ^ ^ temos:

(7.6)

Podemos assim obter a relação das cargas q induzida na superfí

cie do eletrodo externo e q' induzida no capacitor de leitura:

(7-7)

O campo elétrico no interior da câmara é dado por:

E

2Tieí r

portanto:

q2 1
(7-8)



7.7 - A resposta Teórica do Dosimetro de Eletreto à Radiação Io

nizante.<52)

7.7.1 - Para um dosimetro de placas paralelas

Se um eletreto monopolar pode ser visto macroscopica-

mente como uma monocamada e é colocado entre dois eletrodos (duas

placas paralelas de metal) (figura 7.10), um campo elétrico é

induzido dentro e fora do eletreto.

Metol T Metol T

Metol
miÊtm

(0)

Figura 7.10 - a) Eletreto entre dois eletrodos paralelos
e " pernitividade do eletreto
t r • profundidade da canada uniforme de armadilhas de den-

sidade de carga o.

b) Dosínetro de eletreto tipo placas paralelas, üm filoe de
eletreto (mono camada elétrica) é colocado entre os eletro
dos de metal.



Supondo que o eletreto ocupa uma área de um circulo

cujo diâmetro da película de eletreto é muito maior do que a dis

tância entre o eletreto e o eletrodo de metal (du e d L ) . As in-

tensidade s do campo no "gap" inferior EL e no "gap" superior E

são dadas por:

í7-6)

o = densidade de carga

e e e são respectivamente as constantes dielétricas relativas do

eletreto e do gás nos "gaps".

eg s constante dielétrica no vácuo

dL,du,te,tr estão indicadas na figura 7.10.

As equações (7.5) e (7.6) indicam uma proporcionalida

de da intensidade dos campos nos "gaps" e a densidade de carga de

um eletreto.

Considerando um dosimetro de eletreto do tipo de

placas paralelas carregado negativamente como mostra a figura

7.10b.Como du « dL « d e d » t e , a intensidade do campo nos "gaps"

é:

(7-7>

0 decaimento de carga de um eletreto carregado negativameii

te,o qual é visto como uma monocamada causada pela captação de



Ions produzidos num gás* que a envolve. Portanto a taxa de decaî

mento do eletreto pode ser vista como:

§§ = - 2eA odM pf p (7.8)

onde

e = carga do elétron

n0 - ê a densidade dos pares de íon-eletron primários produzi-

dos pela radiação por unidades de tempo.

M = fator de multiplicação do gás

f = eficiência da coleção de íons

A densidade dos pares elétron-íon primários é

onde

C = é o fator de conversão (2r7xl0
11 Gy^cm"3 para o ar numa pres

.são atmosférica de 20° O .

D = dose de radiação em gray.

Das equações (7.8) e (7.9) teremos:

§§ = - 2 e C d M p f p (7.10)

Análogo a câmara de ionização ( 9 9 ) para Mp-1, a equação

(7.10) torna:

§ £ - - 2 e C d f p (7.11)

Assumindo que os elétrons primários produzidos pe

Ia radiação ligam-se a moléculas de gás neutras para formar ions

negativos, a eficiência de coleção de lons pode ser escrita co-

«no(99):



f p

onde

u_ e u+ são respectivamente as mobilidades dos ions negativos e

positivos, e R é o coeficiente de recombinação.

Se fp = 1, a equação (7.11) pode ser resolvida como

. . o «o0 - 2eCdD (7.13)

Assim é de se esperar que a redução de carga pela radia_

ção é proporcional à dose, se a recombinação de ions for peque-

na.

Para o fator multiplicação de um gás M * 1 e f = 1,

a equação (7.10) pode ser reescrita como

f§.--2eCdMp (7.14)

0 fator de multiplicação M pode ser expresso como:

Mp - (f)exp(a'd) - (£) - £ (7.15)

onde

o - n (a i n)

0 (a < n)•••{



A referência 52 mostra a dedução da expressão (7.15).

A constante a é definida como o primeiro coeficiente

de Townsend<52*99) e é conhecido como uma função da intensidade de

campo E e da pressão P do gás, isto é:

~ ENuma região onde •= e menor do que 100 V/(cmmmHg), o

coeficiente de Townsend pode ser representado por uma expressão

polinomial

o - Z k nE
n (7.17)

n

0 coeficiente de "fixação do ele'tron" n pode ser es-

E
crito numa forma similar ã equação (7.17) numa região de -p bai

xa.

n * IranE
n (7.18)

n

A resposta do dosímetro no "método multiplicação de um

gás" pode ser calculado usando as equações de (7.14) a (7.18).

Por simplicidade/ supomos n» 0 e a = k1E. Então o f a

tor de multiplicação do gás torna-se

0 decaimento da carga do eletreto é assim aproximada-

mente expresso por



(e(K0) - ij ( 7 # 2 0 )

onde

Se Ko << 1, a equação (7.20) i reduzida ã equação (7.13)

Se e >>1, a equação (7.19) ê reescrita como:

Integrando a equação (7.20) vem:

como o « -jr obtemos

o - i

onde

57K) " ln(D " Vt»>]

(7-23»

Portanto a carga do eletreto diminuirá aproximadamen-

te obedecendo uma curva de decaimento logarítmica similar a da

"multiplicação de um gás".

7.7.2 - Para um dosímetro cilíndrico coaxial

O campo elétrico no"gap*de um dosímetro de eletreto



cilíndrico (figura 7.10) é:

( 7 ' 2 4 )

A carga do eletreto decai por irradiação obedecendo

uma relação similar à equação (7.10), logo

dD

a é o raio externo do eletreto = ra

b é o raio interno do eletrodo externo = r3

Mc = fator de multiplicação do gás

fc = eficiência de coleção de ions

vimos que

onde

bz - a*

M f í 2 i r r d r n
M c f c J 2ira ( 7 .

b2 - a2

- eCM cf c 2a (7.26)

2a

Se fc « 1/ da equação (7.25) temos

ff * o0- eC
 b

 2"a
a D (7.27)

o que indica que a carga reduzida é proporcional â dose. A sen-



sibilidade não depende somente da distância entre o eletreto e o

eletrodo do metal, mas também do raio do eletreto.

Na referência (52) pode ser encontrada a equação que repre

senta o fator Mc . Para n = o temos

2 exp odr rdr

Mc = - (7.28)
b2 - a2

A redução da carga do eletreto no método de multipli-

cação de gás é dada aproximadamente por

4£= -eCM. b 2 - a2

dD ~ w "c 2a

*_ L.2 - 6o _ - 2 - fio

-eCb Ó 0° Z-l (7.29)
(2 - 5o)a

onde

Para b » a a equação (7.29) é reescrita como

(7-30)

Integrando esta equação vem:

D " " 2eCb2



onde

F c < V = - t r 2
 l 2°» -

"I
eCb'

Se a densidade da carga o0 for muito pequena como na

câmara de ionização comum, a equação (7.31) fica

-Ao = o0 - /e ^-D (7.32)

A expressão acima indica que a carga do eletreto

diminui como uma função da raiz quadrada da dose.

7.8 - Câmara de ionização de eletretos para neutrons rápidos

Como vimos no capítulo IV os neutrons rápidos são aque

les com energias próximas e maiores que 10 keV. Neutrons não ioni

zam diretamente a matéria. O dosímetro de eletreto para neutrons

rápidos foi produzido substituindo o cilindro externo de alumí-

nio como mostra nas figuras 7.5 e 7.9 por um de polietileno (CHS) , lu

cite ou qualquer outro material hidrogenado(4/f"48). A ionização no ar

interno a câmara é provocada pelo próton de recuo oriundo do es,

palhamento do neutron na parede desses materiais.



' CAPÍTULO VIII

CÂMARA DE IONIZAÇÃO DE ELETRETOS PARA DETECÇÃO

E DOSIMETRIA DE NEUTRONS TÉRMICOS

8.1.1 - O Novo Modelo

O novo modelo consiste em uma câmara de ionização de

eletreto, descrito no capitulo VII, com uma camada fina de ver-

niz contendo boro depositado na parede interna do eletreto ex-

terno ou cilindro externo da câmara de ionização.

Um feixe de neutrons paralelo monoenergético de ener

gia térmica atinge a superfície da câmara, como mostra a figura

8.1. Ao atravessar a superfície do dosímetro o neutron térmico

pode ser absorvido ou espalhado pelos núcleos do material da pa

rede cuja probabilidade de interação é dada pelas secções de cho

que microscópicas oa e og , visto no capítulo III. Ou seja, pa-

ra um feixe de neutrons colimado e monocromático, de fluxo <t> (x) ,

que.atravessa uma espessura x, podemos escrever

. •(x) = • Oe-
N 0 x (8.1)

onde N é o número de núcleos-alvo da parede por unidade de volu

me. Como pode ser inferido pela figura 8.1, neutrons atingirão

a parede, serão espalhados ou absorvidos e poderão ainda não so

frer nenhuma perturbação em seu caminho atingindo a parede do

lado oposto do dosímetro. Utilizando a expressão 8.1 e com as

respectivas aecções de choque pode-se determinar a absorção (og)

e o espalhamento (oa) pelo boro da parede para o fei-

xe de neutrons incidente. Ao atravessar a parede do do

simetro os neutrons apôs serem espalhados, atingem a



XI,YI,2I

FEIXE DE
NEUTRONS

VERNIZ +BORO

Figura 8.1 - Espalhamento da Partícula a na Canada de Verniz e Boro



a camada de boro. Sabemos que o i só topo de boro (10B) tem alta

secção de choque de absorção para neutrons de baixa energia dan

do origem à reação nuclear:

l ° B + nténüco

conforme foi descrito na secção 5.1 do capítulo V. O número de

partículas a formadas será igual a fração de neutrons absorvi-

dos pela camada de boro

•(x)(1 - e B B) (8.3)

Como a energia do neutron é pequena (0,0633 eV no feî

xe do reator) amparada com a energia dos produtos da reação

(8.2), 0,84 Mev para o 7Li e 1,47 Mev para a partícula a, aquan

tidade de movimento do neutron é praticamente nula não transmi

tindo quantidade de movimento a qualquer um dos produtos daque-

la reação. A partícula a é emitida devido a reação nuclear em

direção oposta ao núcleo de lítio numa esfera de raio

igual ao seu alcance máximo £a. A partícula o perde energia pa-

ra os meios que atravessa. As perdas de energia por unidade de

comprimento pela partícula a devido a interação principalmente

com elétrons orbitais dos átomos alvos deixa um rastro de átomos

excitados e ionizados em seu caminho. Se há N átomos por unida-

de de volume, a taxa de energia perdida por unidade de compri-

mento é dada pela equação de Bethe-livingston<70'<Wt>95):

- ^ = 2k |~ln2moc
2 + In — ^ - - B2 - In 11 (8.4)



onde '
- 2(irWQA)ro K c z

B2

No x é o número de elétrons por grama do meio em que a partieu

Ia está interagindo (alvo)

rn= —-— = raio clássico do elétron (cm)
m0c

2

m0c
2 = energia em repouso do elétron (Mev)

0 B — = fração de velocidade de luz é válida para qualquer par-

tícula e está relacionada com a energia cinética T pela

expressão:

[ l (T/M0c
2) + 1J J

1/2

M0c
2 = energia em repouso da partícula incidente (a) (Mev)

Q = densidade do alvo

NA • número de Avogrado

Z " número atômico do alvo

z s número atômico da partícula incidente

A « número da massa do alvo

e » carga do elétron

m0 *> massa do elétron



v = velocidade de partícula incidente

Mo = massa da partícula a (partícula incidente)

c • velocidade da luz

I = energia de ionização média dos átomos alvos, que é deter-

minada da relação

onde

fz são as frações das massas atômicas dos elementos componentes

do alvo.

í Z 1
I Y I = relação do número atômico e número de massa de cada ele-

mento do alvo.

IL
 s energia de ionização de cada elemento, é determinado ex-

perimentalmente.

0 alcance da partícula a pode ser calculado por

I
Eo

<8-5>

onde S(E) é dada pela expressão (8.4) e Eo • 1,47 Mev, é a ener

gia inicial da partícula o<77»79).

A figura 8.2 (pg.86) mostra as curvas da energia ini-

cial Eo da partícula o em função de seu alcance médio no ar. AJJ

sim é possível com o valor do alcance máximo (médio) da partícu

Ia a no ar, utilizar a regra de Bragg-Kleeman(79) para calcular

também o alcance de partículas a em qualquer substância, ou seja:



Rs (cm) = 3,2xlO* 4^R a r (8.6)

onde as grandezas:

Rs = alcance da partícula a numa substância diferente do ar

Ra = alcance da partícula a no ar

ps = densidade de substância

pa = densidade do ar

As = massa atômica de substância

Aa = massa atômica do ar

são expressas no cgs.

A ionização produzida pela perda de energia é deternú

nada experimentalmente. Aproximadamente em média 35,5 eV são ne

cessários para que cada par de íons seja produzido no ar pela

partícula a , contudo o valor exato depende da velocidade da par;

tícula. A partícula a como tem massa grande, praticamente não

sofre deflexão como o elétron. Assim, viaja praticamente em li-

nha reta. A partícula a é moderada e torna assim muito provável

a captura de um elétron para formar um íon de He, e captura em

seguida outro elétron para formar gás He. Quando isto acontece

a ionização específica cai a zero. A figura 8.3 mostra a ioni-

zação específica (número de pares de íons por mm) versus o al-

cance médio da partícula a . A perda de energia por colisão é

pequena tal que ^ permanece muito próxima a uma constante. Quan

do E torna-se pequeno a ionização específica cresce rapidamente

antes da partícula ser trazida ao repouso.

Na câmara de ionização como na câmara de eletreto a

carga que será colectada ou a carga que compensa a carga do eletre



to, é igual ao produto de carga do elétron e, pelo número p de

íons formados, ou seja:

Q = e.p

8.1.2 - Fundamentos Matemáticos do Modelo

Consideremos um cilindro oco cuja parte maciça ê for-

mada somente pela camada de verniz e boro, como mostra a figura

8.1.

Seja um sistema de coordenadas cartesianas cujo eixo

z coincide com o eixo principal do cilindro, cuja origem está no

centro da base inferior do cilin'dro.

O número de neutrons que atinge um elemento de área

AA num intervalo de tempo At é dado por

N = +(x) . AA. At (8.7)

onde 4(x) é o fluxo de neutrons do feixe incidente na camada de

verniz mais boro após atravessar a parede da câmara de ioniza-

ção (equação 8.1).

O número de neutrons absorvidos pelo Boro-10, ou seja

o número de partículas a formadas mim elemento de volume AV e

no intervalo de tempo At pode ser determinado através da expres

são 8.2 como

(8.8)

onde

oB = eecção de choque microscópica do
 10B

dx = é um incremento na direção x da espessura da camada de bo-

ro.



Supomos que um neutron reage com o 10B e a partícula a

tenha um alcance çue varia segundo as coordenadas x,y,z onde B

é o ângulo entre a direção da partícula a e o plano xy e 6 o ân

guio entre a projeção da direção da partícula a sobre xy e o ei

XO X.

Temos de calcular o número total de partículas o que

penetra no cilindro de boro,para então calcularmos o número de

pares de íons formados dentro do detector. Consideramos que o

caminho que a partícula o percorre, varie segundo as coordenadas

x,y e 2 e para que caia dentro do cilindro deva obedecer a con-

dição:

x2 + y2 S R2 (8.9)

onde Rc é o raio interno da câmara de ionização. A espessura da

camada de verniz e boro ê desprezível em relação ao raio da câ-

mara de ionização, ou seja x(v+B) « Rc.

As coordenadas x,y,z podem ser escritas por

x - xl - R(v+B) cosPcos©

y - yl - R(V+B) cosP sen©

z « zl + R(v+B) senB

(8.10)

onde xl,yl,zl são as coordenadas do ponto inicial onde iniciou

a reação com o boro.

Se a condição 8.9 for obedecida podemos calcular a ener-

gia com que a partícula a deixa a camada de verniz + boro:

( 8- U )



onde

EQ= 1»47 Mev energia de partícula a emitida na reação B(n(a)

R(v+B) ® dado P° r (&•&) .

D = é o caminho percorrido pela partícula a numa certa direção

e deve obedecer a expressão

D - [(xl - xl)2+ (yl - yl)2+ (zl - zl)2]i (8.12)

onde xl,yl,zl são as coordenadas do ponto onde a partícula a de

energia ER deve penetrar no ar dentro do cilindro de boro. Seu

alcance Rar é devido a energia ER, que é a energia final após a

partícula perder parte de sua energia através da camada de ver-

niz e boro. Uma análise das curvas 8.2 e 8.3 pode inferir apro-

ximadamente que:

Rar (cm) = -|E R (Mev) (8.13)

De 8.11, 8.12 e 8.13 é possível determinar a energia

depositada no ar pela partícula a , ou seja

onde D(ar) é também variável no ar de acordo com as coordenadas

(x,y,z) e Rar é o alcance da partícula a no ar devido a energia

Assim, o número de pares de íons formados na câmara

de ionização é dado por:

ip

onde W é a energia de ionização necessária para a partícula a



Escolhendo una direção aleatória dentro do intervalo

0 a 2i para os ângulos B e G fazemos sucessivamente os cálculos

mostrados acima, através de um programa de computador (apêndice

III), segundo o seguinte diagrama de blocos:

COORDENADAS

XI.YI.ZI

I
NS DE ALFAS

PRODUZIDOS: N
ot

GERA Dl]

NO ESPAI

REÇÂO ALEATÓRIA

ÇO: x.y.z

•

x2 + y2 S R2

t

DISTÂNCIA PERCORRIDA

NO VERNIZ + BORO: D

t

SAI DA CAMADA DE BORO

COM ENERGIA

E R- 1,47 - ~ x 1,47

<1

CALCULA 0 ALCANCE NO AR

Rar

NÃO

T
SIM i<N

4

i - i + 1

IONS PARES PRODUZIDOS

E
IP - ar

u

ENERGIA CEDIDA DO AR

- D . —
ar
i >

DISTÂNCIA PERCORRIDA

NO AR: D
i

COORDENADAS NO FINAL DO

ALCANCE: X1,Y1,Z1



I 7

I

11

11 4

.§13.2 9 2

12 6 1

7 0

B

0

6

12

1

7

13

Alconce

2

8

14

médio

3
(curvo

9

4
A)
10

- (curvo B)
15
(curva

no or (a :

16
C)

15° C«

5

11

17

760 H I

6

12

18

dc Ifel

7

13

19

I
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8.2 - Materiais e Métodos

8.2.1 - Construção do Detetor (Dosímetro)

O dosimetro de eletreto essencialmente é uma câmara

de ionização cilindrica (como foi descrito no capítulo VII) on-

de o eletrodo central é usado como um suporte do eletreto e o

eletrodo externo é construído com materiais e espessuras adequa

das a cada tipo de radiação. Para neutrons mais energéticos cu-

ja energia é maior que 10 keV são usados materiais hidrogena-

dos tais como polietileno, polipolietileno, cuja interação do

neutron com estes materiais provoca a emissão de prótons [reação

n(H,p)] que causam a ionização do ar contido dentro do volume

do dosímetro.

No presente trabalho, no dosímetro cujo esquema pode

ser visto na figura 8.4 e 8.4a, foram utilizados como eletrodo

externo, polietileno e alumínio.

40 mm

ELETRETO

• membrono
J poroso

i. l
VWWj

í [MAM/k-

1,30 mm 1,10 mm J L
t AAAAi

tompo

0,50 mm
silica gel

Figura 8.4 - Câmara de Ionização de Eletreto com a Câmara Seca Adaptada.



cornado de
verniz«boro

Flgara 8.4a - Corte transversal da Casara de Ionizaçao de Eletreto
trando as paredes externas e a fina canada de boro pinta-
da internnnente.

Na parede interna deste eletrodo foi pintada uma cama

da fina de verniz contendo boro amorfo", afim de detectar neu-

trons térmicos (energias menores que 0,5 eV) através da reação
10B(n,a). A razão de massa depositada na parede da área lateral

da camada c i l índrica é da ordem de 0,576 mg/cm* para o alumínio

e 0,737 mg/cm* para o po l ie t i l eno . A camada fina de boro foi cuî

dadosamente pintada usando um pincel fino de modo que a mesma

fosse a mais uniforme possível . Como eletrodo central foi utiljL

zado uma agulha de injeção (aço inox) que foi introduzida no te

flon (TFPE importado) de diâmetro maior.

0 boro amorfo i um pó preto obtido por redução dt B30., eon nagnésio. 0 bo

ro natural B consiste de dois isotopos de 10B U9,79\) c 11B(80,2i%)<100'101).



na extremaaae a i m u ao aosueuo iui auapuiua w-»

câmara seca contendo silica gel afim de eliminar a umidade atra

vês de uma membrana fina de nylon, como pode ser visto ainda na

figura 8.4. Mais detalhes sobre esta câmara seca podem ser encon

trados no Apêndice I.

8.2.2 - Preparação, Cuidados e Carregamento do Dosimetro

Os dosimetros foram lavados em tetracloreto de carbo-

no e álcool metílico afim de retirar as impurezas e em especial

as partículas gordurosas. Apôs o que, foram secados em estufa ã

temperaturas próximas a 90° C. Quando retirados da estufa, cui-

dados foram tomados para resfriá-los à temperatura ambiente pa-

ra que os mesmos não fossem contaminados pela condensação e pai:

tículas de poeira do ar. Utilizando uma descarga corona, confor

me mostra a fotografia da figura 8.7, os dosimetros foram carre

gados durante UK tempo de 90 segundos. As cargas iniciais dos

dosimetros para todos os nossos experimentos variaram de 2,0 a

3,0 nC. Essas cargas e as cargas observadas em nossos experimen

tos foram corrigidas por um fator de correção (4,7) da relação

q = 4,7 q'3, onde q± é a carga lida no eletrometro e q é a carga

do eletreto (veja secção 7.6). O campo elétrico calculado no in

terior da câmara de ionização é de ordem de 2000 V/cm. A densi-

dade superficial da carga é da ordem de 2,60 x IO*4 nC/cm*. Logo

que carregados os dosimetros são levados novamente a estufa a

uma temperatura de 120° C por um tempo em torno de 10 minutos,

afim que haja estabilização de cargas. Assim preparados e carre

gados, os dosimetros estão prontos para seu devido uso e podem

ser irradiados.

8.2.3 - Irradiação do Detector (Dosimetro) num Feixe de Neutrons

Térmicos do Reator Nuclear do IPEN.

0 detetor foi colocado num suporte a 6 cm de uma jane

Ia quadrada (5,0x5,0 cm) do reator do Instituto de Pesquisas



Energéticas Nucleares (IPEN), de 2 Hw de potência. Esta janela é

dividida verticalmente por oito placas de cádmio. O feixe de neu

trons originado dentro do reator é assim colimado paralelamente

numa direção cujo comprimento de onde pode ser determinado atxa

vés da difração de neutrons por cristais. Através da expressão

X = n foi possível calcular a energia de E = 0,0633 eV.

O fluxo de neutrons térmicos • = 9,0 x IO3 n/cm*.s foi determina-

do utilizando folhas de ouro pelo método de ativação de folhas,

apresentado no capitulo V. Apôs irradiação por intervalos de 10

a 30 minutos a leitura da carga dos doslmetros eram obtidas atra

vés de um eletrÔmetro KEITHLEY 610 C. (Veja figura 7.7).

8.2.4 - Irradiação dos Detectores Usando a Fonte de Neutrons de

Am-Be.

a) Irradiação dos Detectores por Neutrons Térmicos Mode

rados num Meio Difusor Homogêneo (água).

Afim de testar nosso modelo como um detector de neu-

trons térmicos num meio difusor homogêneo, o mesmo foi irradia-

do dentro de um barril metálico (Figura 8.5) contendo água em

cujo centro estava uma fonte de neutrons de Am e Be*. Utilizan-

do uma tampa de madeira também cilíndrica, tubos de alumínio fo

ram fixados radialmente e em diferentes posições distante da fon

te, afim de colocar o dosímetro com a devida proteção do meio e

impurezas, como pode ser visto na figura 8.6. A fonte foi sus-

pensa para fora da blindagem através de uma corda que passava

por uma carretilha instalada adequadamente acima da mesma. Um

suporte foi especialmente construído afim de colocar o dosíme-

tro e mantê-lo fixo a uma distância desejada da tampa e direta-

* A fonte de Am-Be, reações, espectros de energia e danais detalhes podem

ser vistos no Apêndice II.



Figura 8.5 - Slstcsa fonte a aoderador para irradiação do dosíaetro.



Figura 8.6 - Slsteau de irradiação visto d« cisa.



Figura 8.7 - A fotografia aciaa aoatra o carregamento do doaiaetro de ele-

treto praao a uai motor qua gira durante a descarga corona pa-

ra manter a uniformidade da carga.



mente ã frente da fonte. A figura 8.8 mostra uai corte vertical

do sistema de irradiação onde pode ver-se a fonte dentro d'água,

suspensa fora da blindagem, na direção do detector adaptado ao

suporte.

O fluxo de neutrons térmicos no ponto do meio onde foi

irradiado é de 3,8 x 10* n/cica.seg, calculado utilizando a teo-

ria de difusão de dois grupos <w*n*93). O fluxo no mesmo ponto foi

também calculado (4,2xIO4 n/cm*.seg) através da medida de ati-

vidade de uma folha de 197Au.

b) Irradiação dos Detectores por Neutrons Rápidos no

Ar (sem moderador - água).

Apôs as câmaras serem irradiadas a una distância 7,5

cm da íonte a água é retirada e a irradiação sem moderador pode

ser realizada na ausência de neutrons moderados com energias su

periores que as térmicas (10 keV). 0 espectro de energia dos neu

trons emitidos pela fonte, pode ser visto no Apêndice II.



Figura 8.8 - Corte vertical do eisteaa da Irradiação aostrando a fonte den-

tro d'água suspensa fora da blindages na direção do dosiaetro

adaptado ao suporta.



8.3 - Resultados

A tabela 8.1 apresenta as medidas de decaimento de ca£

ga quando as cântaras I,II,III e IV foram expostas ao feixe mono

energético (0,0633 eV) do reator nuclear do IPEN, conforme foi

descrito na secção 8.2.3.

As medidas do decaimento de carga para as quatro cima

ras de ionização mostradas na tabela 8.1 foram graficadas utili

zando um micro computador PC-XT e podem ser vistas na figura 8.9.

Identificamos nesta figura as retas a,b,c e d de açor

do com o material da parede das câmaras conforme indicamos na

tabela 8.1 e na parte superior da figura.

Medidas do decaimento de cargas quando as mesmas cama

ras de ionização (I,II,III e IV) são irradiadas num meio difu-

sor homogêneo (água) coihp descrito na secção 8.2.4 (ve-

ja também fig.8.8) podem ser vistas na tabela 8.II.

Essas medidas quando graficadas dão origem as curvas

da figura 8.10.

A tabela 8.Ill e fig.8.11 mostram os resultados expe

rimentais quando as câmaras foram irradiadas sem água (modera-

dor) . Neutrons com altas energias incidem sobre as câmaras (em

média 4,7 Mev) conforme pode ser visto no espectro das energias

das fontes apresentadas no Apêndice II. A geometria do sistema

foi mantida a mesma e somente a água foi retirada.



Tabela 8.1 - Medidas do Decaimento de Carga Q(nC) das Câmaras de Ionlzação

de Eletretos Expostas a um Feixe Térmico num Tempo t(h)

I - Câmara de ionizaçâo de eletreto com parede externa de polletileno sem

a camada de verniz e boro (reta a na fig.8.9)

II - Câmara de ionlzação de eletreto com parede externa de polletileno com

a camada de verniz e boro de 0,737 mg/cm2 de espessura (reta c na fig.

8.9).

Ill - Câmara de lonizaçâo de eletreto com a parede externa de alumínio com

a camada de verniz e boro de 0,576 mg/cm2 de espessura (reta d na fig.

8.9).

IV - Câmara de ionização de eletreto com a parede externa de alumínio sem

a camada de verniz e boro (reta b na fig.8.9).

V t(h)

C(nC) N.

I

II

III

IV

0,0

2,28

2,30

2,25

2,13

0,8

2,21

2,23

2,10

2,12

1,0

-

-

-

-

1,3

2,19

-

2,00

2,11

2,0

-

-

-

-

2,3

2,17

2,11

1,82

2,10

3,0

-

-

-

-

3,3

2,15

2,00

1,63

-

4,0

-

-

-

-

4,3

-

-

1,44

-

5,3

-

-

1,23

-

6,0

-

-

-

-



• Poiietiieno
A Poiietiieno + Boro
• Alumínio + Boro
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Tempo (horas)

Figura 8.9 - O Decaimento da Carga daa Ciaaraa d« Ionisação da Blatratoa
Exposta a vm Feixe da Nautrona Tinicoa Monoanargâtlco do
Reator Nuclear de 2 HH do IPEN. I



Tabela 8.II - Medidas do Decaimento de Carga - ás ciaaras de iouisação de

eletretos são irradiadas nua aeio difusor hoaogêneo (água) a

una distância de 7.5 ca de distancia da fonte.

\t(h)

c(nC)V

i

i i

i n

IV

0.0

2.36

2.00

2.48

1.98

1,0

2,34

1,83

2,15

1.95

2.0

-

1.77

1.83

1.97

3.0

2,23

1,65

1,51

1,82

4,0

2.16

1.25

1.15

1.77

5.0

2,12

1.12

0,76

1.70

6.0

2,07

0.96

0,45

1.72

7.0

2,05

0,75

0.20

1,67

8 .0

2,00

0,52

0,00

1,65

9 ,0

1.97

0.33

-

-

10,0

1.93

0.23

-

-

Tabela 8.III - Medidas do Decaimento de Carga das Ciaaras de Ionlzacão de

Eletretos Expostos a Neutrons de Alta Energia a Fonte de Aa-

Be no Ar. A distância da CIE a fonte é 7,5 ca. 0 teapo de ex

posição t(horas) e a carga Q ea (nC).

\t(h)

Q(nC)\

1

II

III

IV

0 .0

2,77

3,iO

2,73

2,95

1,0

2,77

2,73

2,72

2,90

2,0

2,77

2,70

2,68

2,87

3,0

2,77

2,67

2,67

2,86

4,0

2.77

2,65

2,63

2,86

5,0

2,72

2,53

2,63

2,85

6,0

2.70

2,50

2,60

2,83

7,0

2,67

2,53

2,57

2,80

8,0

2,62

2,53

2,55

2,76

9,0

2,57

2,46

2,53

2,73

10,0

2,57

2,40

2,48

2,71
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Figura 8.10 - Decalaento de Carga da Cisara da Ionlsacão da Blatratoa

Expostos a Fonte de Neutrons com Moderador, (água) o
o
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figura 8.11 - Dacaiaaato da Carga da Casara d* Ionisação da Elatratoa
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8.3.1 - Análise dos Resultados

Uma análise das figuras 8.9 e 8.10 mostram que as re-

tas a (P), b(Al), c(P+V+B), d(Al+V+B) têm diferentes declivida-

des. Essas declividades podem ser traduzidas através da relação

•j™ que representa a variação da carga armazenada no eletreto pe

Ia variação do tempo de irradiação. A tabela 8.IV mostra estas

relações.

Na figura 8.9 pode ser visto que existe um paralelis-

mo entre as retas a(P) e b(Al) respectivamente. Isto comprova ni

tidamente que as câmaras cuja parede interna possuem uma camada

de verniz contendo boro tem grande sensibilidade a neutrons ter

micos devido â reação B(n,a) como foi descrito nas secções pré-

vias. Como esperado, as câmaras cujas paredes não contém a cama

da de boro não se mostraram sensíveis ã neutrons térmicos. A ra

zão entre as declividades das retas c e d correspondei!

tes ãs câmaras de parede de polietileno com verniz mais boro

e alumínio com verniz mais boro é aproximadamente de um fator

0,47 (Tabela 8.IV). Apesar da quantidade de boro no verniz da

parede de alumínio ser 20% menos que o boro da camada de verniz

na parede de polietileno, houve um decaimento de carga maior pa

ra a câmara da parede de alumínio (reta d). O que pode ser ex-

plicado a priori pelo cálculo da secção de choque do polietile-

no como indicado no capítulo III que mostra que o polietileno

tem uma alta secção de choque de espalhamento (o, • 161,6 b), en-

quanto que a secção de choque de espalhamento do alumínio é pra

ticamente desprezível (of- 5,5 mb). Outro fator que deve ser men

cionado para justificar esta discrepância é a não metalização

da parede de polietileno que deve alterar a eficiência de captação de

ions negativos gerados na ionizaçao quando a câmara é irradiada. Há

uma recombinaçao de cargas dentro da câmara, o que diminui sensível-
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Tabela 8. IV - Variação da carga conpensada no eletreto pela variação do tea

po de irradiação (^ en nC/s) das cânaras de ionixação de ele

tretos (1,11,111,1V) quando expostos a neutrons témlcos. Cal

cvladoa das figuras 8.9. 8.10 e 8.11.

I Retas

na

[Figura

a

b

c

d

Câmaras

I

IV

II

III

Material de

Parede da

Câmara

Polietileno

Alumínio

Polietileno

Verniz e bo
ro.

Alumínio

verniz e
boro

Fig. 8.9

Feixe do Reator

•,-,,0x10» - 2 -

E - 0,0633 eV

AO, ,nC
At ( s )

(x IO"4)

0,47

0,17

1,17

2,49

Fig.8.10

Meio Difusor

(água)

^ . 3 , 8 x 1 0 * ^ 2 -

Ej, - 0,0253 cV

AO. ,nC*
At * s '

(x IO"4)

0,56

0,43

1.93

4,19

Fig.8.11

No ar

•a» ,i5xio ^jjj-^

I - 4,7 Hev

Ag ,nC.
At ^6}

(x IO"4)

0,45

0,27

0,27

0,31
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mente a compensação de cargas no èletreto como mostram as figu-

ras 8.9 e 8.10. Essas figuras mostram ainda que existe uma cer-

ta flutuação na leitura das medidas das cargas quando a parede

de polietileno ê utilizada. Fato este que pode ser inferido experi

mentalmente devido à captação de cargas na parede externa do eletro-

do plástico e que viria a alterar o campo elétrico interno da câmara.

Por outro lado as câmaras com paredes de alumínio mostraram uma

grande estabilidade na leitura da carga e um decaimento propor-

cional ao tempo de irradiação quer num feixe monoenergético quer

num meio de difusão homogêneo.

A figura 8.10 mostra os resultados quando as câmaras

são colocadas num fluxo de um meio difusor homogêneo que contém

a fonte de neutrons. As retas a(P) e b(Al) que correspondem as

câmaras que não contém boro, apresentam também um paralelismo,

justificando plenamente a ausência da reação B(n,<*). Nota-se tam

bém,analisando a figura 8.10 e a tabela 8.IV que existe um fa-

tor 0,47 na relação entre as declividades das câmaras de pare-

des de polietileno e alumínio com verniz contendo boro. A proxjl

midade deste fator com aquele obtido no feixe do reator mostra

sem dúvida nenhuma, que experimentalmente as câmaras irradiadas

em sistemas e condições diferentes por neutrons térmicos (de

energias diferentes), acusam a razão das declividades aproximada»

mente constante. Isto comprova que somente o espalhamento do po

lietileno não pode ser levado em consideração para justificar as

discrepâncias das declividades entre as retas que correspondem

as câmaras com alumínio e polietileno, reforçando a afirmação an

terior que "a não metalização do interior da parede de polieti-

leno não contribui adequadamente para acaptação dos £ons negati

vos dentro da câmara". Na difusão, os neutrons térmicos estão dî

fundidos em todos os pontos do meio quando espalhados pelo hi-

drogênio da água, portanto o espalhamento do feixe direcionado
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da fonte ao detector pelo polietileno ê compensado por aqueles

espalhados em pontos ao redor do detector que adentrarão a pare

de do polietileno. Deste modo o espalhamento do polietileno não

justifica a declividade menor das paredes constituidas por este

material, e sim a alteração do campo interno de câmara que pro-

voca um desvio nas linhas deste campo elétrico fazendo com que

as cargas negativas desloquem para a parte metálica do detector.

Ainda podemos concluir na tabela 8.IVe figura 8.11 que

quandp as câmaras são expostas â fonte de Am-Be no ar/ existe

aproximadamente um paralelismo de todas as retas a,b,c e d com

pequenas declividades. Isto era esperado pela ausência do mode-

rador e essas pequenas declividades podem ainda ser justifica-

das pelos raios y emitidos pela fonte e através da probabilida-

de existente dos neutrons mais-energéticos ao serem espalhados

pelo polietileno, emitindo protons de recuo.

A sensibilidade do detector de neutrons é definida co-

mo a contagem por segundo por unidade de fluxo de neutrons. As-

sim para obter a sensibilidade das câmaras de ionização de ele-

tretos as razões -™, foram divididas pelos respectivos fluxos

medidos e calculados nas experiências. A tabela 8.Vmostra essas

sensitividades.*

De acordo com os fundamentos matemáticos que foram

apresentados na secção 8.1.2 um programa de computador foi de-

senvolvido (Apêndice III) e foi possível fazer uma análise nume

rica afim de comparar com os resultados experimentais apresenta

dos anteriormente. Nesta análise foi possível calcular o número

de cargas elétricas formadas dentro das câmaras de ionização de

* A discussão acima foi realizada através da razão -jr* (nC/s) apenas pela cem

veniincla de análise dos dados obtidos experimentalmente, em especial pa-

ra as câmaras que não continham a camada de boro.
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Tabela 8.V - Sensibilidades'das Câmaras de Ionização de Eletretos

[«/•]
NORMALIZADAS Â ENERGIAS TÉRMICAS

CÂMARA DE IONIZAÇÃO DE ELETRETOS EXPOSTA AO FEIXE MONOENERGÉTICO DO REATOR

(ENERGIA E - 0,0633 eV e fluxo * - 9,0 x IO3 " )

Parede da

Câmara de

Ionização

Experimental Calculada

Calculada não consi_

derando a canada de

verniz

nC
neutron

nC nC
neutron

cm-

neutron
cm2

x(10"8) (xlO"8) (x IO"8)

P+V+B 1,29 1,11 13,9

Al+V+B 3,94 3,25 25,4

CÂMARA DE IONIZAÇÃO DE ELETRETOS NO MEIO DIFUSOR HOMOGÊNEO CONTENDO A FONTE

(ENERGIA E - 0,0253 eV e fluxo <f> - 3,8 x 104 —
cm2, s

P+V+B

Al+V+B

0,36

0,99

0,38

0,85

6,42

15,3
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eletretos revestidas com verniz contendo boro (Tabela 8.V). Ini-

cialmente foi feito um cálculo considerando somente a espessura

de boro de acordo cora a massa depositada. Contudo o boro foi

diluído dentro do verniz e sendo a espessura da camada de verniz

(considerando só a massa de verniz) dez vezes maior que a es-

pessura do boro, o alcance das partículas a foi considerado na

espessura de verniz para o cálculo da energia depositada pela

partícula a antes de atingir o ar no interior da câmara. Somen-

te as partículas o formadas . próximas ã superfície interna

ionizarão o ar no interior da câmara de ionização. A energia de

positada no ar por uma partícula a foi calculada aproximadamen-

te utilizando os alcances desta partícula no verniz e no ar.

Os resultados obtidos desta análise numérica foram di-

vididos pelos respectivos fluxos. As sensibilidades calculadas

e as sensibilidades obtidas experimentalmente podem ser vistas

na tabela 8.V. Essas sensibilidades mostram que existe uma dis-

crepância entre os resultados calculados e experimentais. Contu

do pode-se inferir desses resultados que a eliminação da camada

de verniz aumenta a eficiência do detector. A distribuição do bo

ro no . verniz afeta a sensibilidade do detector. A granu-

lação do boro altera a probabilidade de absorção de neutrons na

reação B(n,a), já que o boro foi considerado no cálculo como d is

tribuido uniformemente através de toda a camada de verniz. 0 es_

palhamento de neutrons por esta camada inseminada com boro não

foi também considerado em nossa análise numérica. Porém com os

resultados experimentais e teóricos obtidos é possível apontar

importantes conclusões na detecção e dosimetria de neutrons té£

micos.
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8.4 - Conclusões e Sugestões

As sensibilidades das câmaras de ionização de eletre-

tos para neutrons térmicos apresentados na tabela 8.V mostram

valores na ordem de IO"8 nC/s por unidade de fluxo, enquanto que

para os detectores BFS çonumente usados as sensibilidades é da

ordem de 10** nC/s por unidade de fluxo. Diferença esta que pode

ser inferida do detector de eletretos que apresenta uma eficiên

cia maior do que a do BF,, pois a camada de verniz utilizada na

câmara de ionização de eletretos, quando eliminada dará uma efi

ciência de no mínimo oito vezes como pode ser visto pela tabela

8.V. No BF, é usado boro na forma isotópica enriquecido de 96,6%

enquanto que o boro utilizado no detector de eletreto está na

forma amorfa com enriquecimento menor que 20%. A utilização de
10B puro poderá ssim, aumentar a eficiência pelo menos cinco ve

zes. No "tubo BF," o gás trifluoreto de boro está distribuído

num volume dez vezes maior que o volume do detector de eletre-

tos .

. A câmara de ionização de eletretos é um detector que

apresenta algumas vantagens quando comparada com o detector BF3.

Neste detector as pressões são controladas e não pode ser utili

zado cera gás â pressão atmosférica como acontece com o detector

de eletretos. 0 BF, apresenta dificuldades naturais para se ob-

ter a leitura, enquanto que o detector de eletreto torna a lei-

tura muito mais fácil. O tempo de utilização do BF, é dependen-

te do tempo de vida do gás dentro da câmara, enquanto a câmara

de ionização de eletreto é recuperável e o tempo de vida depen-

derá simplesmente da camada de boro depositada na parte interna

do detector.

Além dessas vantagens o detector de eletretos tem ain

da a facilidade do manuseio de transporte e é desmontável para
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fins de limpeza. A umidade pode ser controlada através de sua

câmara seca também idealizada no decurso deste trabalho. A esta

bilidade de carga é bastante alta para um tempo relativamente

longo que pode ser comprovada pelos anos de experiência e utili

zação (veja apêndice I). 0 decaimento de carga é comparável com

a radiação natural do ambiente não havendo a necessidade de preo

cupar-se com essa radiação.

Assim, com condições melhores e tecnologias mais avan

çadas para a deposição da camada de boro enriquecido, otimizan-

do- se as dimensões da câmara, bem como a camada de boro isotópjL

co pode-se obter um detector para neutrons térmicos com eficiên

cia pelo menos 40 vezes maior que o construído nesta tese.Oalu

minio pode ser utilizado como parede ou cátodo devido sua baixa

secção de choque, ̂ uer de absorção ou espalhamento, emboraé pos

sivel aparecer neste material uma certa atividade devido as rej*

ções dos núcleos de Al e o fluxo de neutrons térmicos.

Das considerações feitas no capitulo VI, e diante da

facilidade do manuseio do detector projetado neste trabalho, é

possível projetar um detector como um instrumento portátil de

conveniente uso com uma resposta à dose absorvida num intervalo

de energias térmicas (0,0253 eV) até energias mais altas. Para

isto, basta envolver a câmara de ionização de eletretoE. de pare

de de polietileno ou alumínio, forrada internamente com 10B, com

um cilindro cocêntrico de polietileno. A parede externa de po-

lietileno deve ser espessa o suficiente afim de termalizar os

neutrons de energias mais altas.



8.5 - Trabalhos Futuros

1. Utilizando técnicas mais adequadas, para depositar boro enri

quecido na parede interna do detector, por exemplo eletrofo-

rese, construir um detector de neutrons térmicos com espessu

ras de boro desde 0,1 a 1 mg/cm2. Realizando medidas compara

tivas com outros detectores convencionais num meio difusor

calibrá-lo desde fluxos baixos até fluxos mais altos.

2. Construir novos detectores com eletrodos externos de alumí-

nio forrados internamente com outros materiais com secções de

choque para energias térmicas, intermediárias e rápidas ou

seja: detectores para todo espectro de energia dos neutrons.

Maior ênfase deve ser dada na construção de uma "câmara de

fissão com eletreto" através da reação do neutron térmico com

materiais fisseis.

3. Construir um monitor de neutrons ("rent meter") envolvendo a

câmara de ionização construída com cilindros cocêntricos de

polictileno. Através deste monitor será possível medir a do-

se absorvida de neutrons altamente energéticos até mais bai-

xas energias.

4. Além dessas sugestões referentes a detecção e dosimetria de

neutrons, pode-se construir um detector de partículas a , atr<*

vés do qual, seria possível fazer medidas na atmosfera e am-

bientes com alta concentração de radônio.



' APÊNDICE I

I.I - Estudo da estabilidade da câmara de ionização de eletre-

tos.

Apesar dos inúmeros trabalhos publicados apôc o surgi

mento da câmara de ionização cilindrica (1978), um estudo mais

criterioso foi necessário para verificar sua estabilidade de car

ga durante um longo período de tempo. Assim nossa primeira preo

cupação foi verificar a variação da carga do eletreto conside-

rando diferentes tratamentos, quer em atmosferas naturais ou arti

ciais.

I.l.l-Preparação dos Dosimetros

O eletreto foi montado no eletrodo central de oito do

simetros de geometria equivalentes. Esses dosimetros foram se-

cos em estufas cuja atmosfera encontrava-se a uma temperatura

de 120°C. A medida de carga neste estágio mostrou sua completa

ausência. Os dosimetros foram então carregados como descrito ari

teriormente (capitulo VII). Apôs o carregamento e uma leitura pré

via, os dosimetros foram divididos em três grupos de quatro, a

fim de receber o tratamento adequado, mostrado no quadro abaixo.

GRUPO I

GRUPO II

GRUPO III

Dois dosimetros receberam tratamento de calor.

Dois dosimetros receberam tratamento térmico quan-

do o eletreto era coberto com uma folha de alumínio.

Dois dosimetros foram irradiados e dois outros não

receberam nenhum tratamento.

Dois dosimetros foram irradiados e depois de recebe-

rem o tratamento de calor, enquanto que os outros

dois somente receberam o tratamento de calor.



Os òosímetros, do grupo I foram observados por dois anos

e meio (30 meses) enquanto que os dosimetros dos grupos II e III

foram observados por sete meses.

O objetivo desses tratamentos foi encontrar condições

de otimização de modo a estabilizar a carga. O tratamento de ca

lor foi de 120° C por 30 minutos. O tratamento pela radiação foi

uma exposição de 0,18 mC kg"1 (700 mR) com uma fonte de raios-X

de 60 kVp e uma diminuição de até 10% por mês na carga. A tabe-

la 1.1 mostra os valores do decaimento da carga média dos dosi-

metros por mis num período de 28 meses. A figura 1.1 mostra a

curva típica da perda de carga de um dosímetro que recebeu tra-

tamento térmico.

Tabela 1.1 - Decaimento médio de cargas por mês (ea C)

Período de decalaento

(aeses)
Sea tratamento de calor Com trataaento de calor

29

29

19

a

e

79

289

1

0

.0 x

,08 x

10

10

-10

-10

0,8 x 10-10

-10
0,04 x 10

0,05 x 10"10

1,5

o

O 1.4
o
o»
o
o
1.3

150 300 450 600
Tempo (dios)

750 900

Figura 1.1 - Curva típica mostrando a perda de carga de ua dosíaetro que re-
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Os resultados na tabela 1.1 apresentam um resumo do

decaimento de carga média por mis mostrando os valores médios

para os diferentes grupos. Em suma:

- A carga perdida durante o primeiro mis sem nenhuma exposição

ã radiação foi de aproximadamente 3% para todos os dosímetros

com uma pequena dependência para aqueles que receberam trata-

mento de calor.

- A carga perdida apôs o primeiro mês foi muito pequena 0,3% ao

mês sem o tratamento de calor é de 0,2% ao mês com tratamento

de calor.

- Irradiar o dosímetro antes de carregá-lo não mostrou efeito

significativo quanto a estabilidade de carga.

- A figural.lmostra ainda que a carga perdida deppis do primei-

ro mês pelos dosimetros é comparável com a radiação ambiental

de fundo.

1.2 - Estabilidade de carga e a umidade

Um estudo sistemático do decaimento de carga com os

dosímetros foi realizado. Os dosímetros após terem apresentado

uma grande estabilidade num longo período de tempo como foi mojs

trado pelas experiências anteriores, foram ainda testados em at-

mosferas úmidas e secas. A medida de carga ao longo do tempo varia

com a umidade conforme pode ser visto na figura 1.2.

Esta variação atinge valores dentro de um intervalo

de 10 a 30% para uma carga inicial de 3 nC. Na mesma figura po-

de ser visto um decaimento quase nulo de carga, quando a atmos-

fera é mantida seca (reta b).
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1.2.1 - Adaptação de uma câmara seca ao dosimetro

Pela grande instabilidade de carga notada pela expe-

riência descrita acima,e para que houvesse uma utilização ade-

quada dos dosimetros num ambiente de condições de temperatura e

pressão, câmaras secas foram adaptadas as extremidades dos dosime

tros originais, como mostra a figura 7.1. Estas câmaras secas

contém silica-gel que ê separada da região interna do dosimetro

por uma fina membrana de nylon. A silica-gel pode ser trocada

quando necessário mantendo a atmosfera interna dos dosimetros

com mínima umidade possível mesmo em ambientes de muito baixas

temperaturas.

A medida da carga ao longo do tempo varia com umidade

conforme mostra a (reta a)da figura 1.2 obtida em atmosfera com

10% de vapor d*água. Esta variação atinge de 10 a 30% para uma

carga inicial de 3 nC. Na mesma figura pode ser visto um decai-

mento muito baixo de carga quando a atmosfera é mantida seca (r£

ta b). Decaimento este de 0,02% por mês para uma carga inicial

de 3 nC que é comparável a queda que seria esperada devido a xa

diação de fundo do meio ambiente. Para uso mais adequado do do-

simetro em diferentes condições físicas do meio ambiente a cama

ra seca adaptada ao dosimetro mostrou-se útil e estável.
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o
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o

câmara úmida
câmara seca
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Figura 1.2 - Variação da Carga do Doslaetro: sea ualdade (a); coa 100Z de ualdade (b).



APÊNDICE II

II.1 - A Fonte de Neutrons

A fonte de neutrons utilizada é a de Am-Be. Neutrons

são produzidos pelo bonbardeamento do berilio pela partícula a

segundo a reação

Ja + *Be •• *Jc + Jn + 5,41 Mev.

A tabela 11,1 mostra um sumário das características da

fonte de Am-Be e outras fontes de neutrons que são usadas comu-

mente.

A linha interrompida na figura II. 1 mostra o espectro

de neutrons da fonte de Am-Be.

A figura II.2a mostra a fonte dentro da blindagem e

II.2b mostra o corte vertical interno onde está localizada a ca£

sula de Am-Be» cuja atividade é de 5Ciea sua intensidade quando

de sua fabricação era de 0,9xIO7 n/s.

A figura II. 3 mostra a taxa de exposição da fonte em

função da distância radial â fonte num plano horizontal. A figu

ra II.4 mostra a taxa de exposição também em função da distância

radial â fonte num plano vertical. As'figuras II.5 e II.6 mostram

a taxa de exposição quando a fonte está inserida dentro da blin

dagem.

Utilizando um detetor Na I Ti durante um tempo de 25 mi

nutos foi feito um espectro de radiação y da fonte de Am-Be con

forme mostra a figura II.7.

A curva obtida da medida de dose equivalente em função

da distância entre o centro da fonte e o centro do detetor, po-

de ser visto na figura 11.8. Foi utilizado para obtenção dessas
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medidas um contador "Nuclear Enterprises" - LTD do IPEN de São

Paulo.

Tabela I I - 1 - Propriedades dos ftadioisotopos usados para produzir fontes de
neutrons através da reação Be(a.n).

tadlotsnfnnin

ta226

Po210

PU236

PU235

A.2*1

Heia-Vlda

1600 «nos

134,4 dias

80 anos

24360 anos

458 anos

atividade

Especifica

(Ci/g)

0,988

4,50x103

17,4

0,0617

3,23

Eaergiada

partícula
(Hev)

4,8j 5,3;

5,5; 6,0;

7,7

5,30

5,50; 5,46

5,15; 5,13;

5,10

5,48

•eadiaento de

Neutrons

n/seft x 10~*

Ci

20

2,5

2,7

2,2

2,7

Razão de exposição de

raios~Y por curie

(ca aft/b a l a )

835

0,03

-0,03

-0,03

0,03

N(E)
12

10

8

6

4

2

0

mar» 9*4 Baker P«-B»

and
>, Pu 2 3 9 -» , (SOg Pu)

4 6 8
Energia do nturron

10 12
(MeV)

Figura II. 1- Espectro de neutrons da fonte de Aar-Be.
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Figura II.2a - Blindages contendo a fonte Aa-Be.



Cápsula de
Am e Be

Fonte

Blindagem

Figura II.2b - Corte vertical da fonte de Neutrons contendo a cápsula de

A H e Be»
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DISTANCE /N INCHES^

; NSR-D (Neutron Logging Source)
Horizontal Radiation Pattern

Around 0.9 x IO7
 n/sec Í5 CD 241Am-Be

Figura I I . 3 - Taxa de exposição da fonte en função da d i s tânc ia radial à fon

te nun plano horizontal .



DISTANCE IN INCHES

NSR-D (Neutron Logging Source)
Vertical Radiation Pattern
Around 0.9 x 107 n/sec (5 Ci) 241Arn-Be Source

Figura II.4 - Taxa de exposição em função da distância radial â fonte nua

plano vert ical .
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DISTANCE IN INCHES

NSR-D (Neutron Logging Source)

Horizontal Radiation Pattern

Around 0.9 x 10' n/see (S Ci) 2 4 1Am-Be Source :

In NCS-S (Carrying Shield)

Figura II.5 - Taxa de exposição quando a fonte está Inserida dentro da blín

dagea (nua plano horizontal).



^DISTANCE IN INCHES ̂ S & :

NSR-D (Neutron Logging Source)
Vértice! Radiation Patterns
Around OJ x 10 n/scc (S Ci) " ' A m - B e Source
In NCS-S (Carrying Shield)

WDL 8-12-63

Figura II.6 - Taxa de exposição quando a fonte está inserida dentro da blin
dagem (nua plano vertical).
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Figura II. 7- Espectro da radiação y da fonte de Aa-Be.

(detetor: NaI:Tl - 7,5x7,5 ca)

distância fonte detetor-fonte - 100 ca

teapo de levantamento • 25 ainutos
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Figura II.8- Medida da dose equivalente em função da distância entre o cen-

tro da fonte de neutrons e o centro do detetor ("rem counter"'

Nuclear Enterprises LTD - IPEN-São Paulo).
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100
200

300

400

500

600

PROGRAM NEUTRON3
CALCULO DE CARGA NUM DOSIMETRO DE PARADE DE ALUMÍNIO E BORO
IMPLICIT REAL*8 (A-Z)
INTEGER J,K,L,N

PARAMETERÍ R = 6.187D0, T = 3.84D-2, EI = 1.47D6, W = 35.5D0,
= 35..35D0, MU = 0.4O33DO,
PI2 = 6.283185307179586D0)

' FLUXO DE NEUTRONS (n/mm2/S):'

• TEMPO DE INTEGRAÇÃO

(H*(R+T))/2.D2

* RB = 6.9D-3, H
* DXI = 3.84D-3,

WRITE(*,*(A\)')
READ(*,*) FN
WRITE(*,'(A\)')
READ(*,*) TI

F0 = TI * FN *
RND = RANK-3)
S = 0.D0
ST = 0.D0
IP = 0.D0
ZI = 0.D0
YI = 0.D0
FI = FO
XI = DSQRT((R+T)**2 - YI**2) - DXI
WRITE(*,'(A\)')' ZI,YI,XI: '
WRITE(*,*) ZI,YI,XI
WRITE(*,'{A\)') ' CARGA:'
WRITE(*,*) 8.0D0 * 1.6D-19 * IP / TI
F = FI * DEXP(-MU*DXI)
NA = ANINT(FI - F)
N = INT(NA)
WRITE(*,*) NA
K = 1
F = FI - NA
ST = ST + NA
FI ~ F
RND = RANl(RND)
RN1 = RND
Z = ZI + RB * DSIN(RND*PI2)
RB1 = RB*DC0S(RND*PI2)
RND = RAN1(RND)
RN2 = RND
X = XI - RB1*DCOS(RND*PI2)

YI + RB1*DSIN(RND*PI2)
(X**2 + Y**2) .GE. (R**2)) GOTO 800
S + 1.D0
= (X-XD/1.D2

Y =

S =
DX
DY
DZ
XI
YI
ZI
L s 1
IF((X1**2

(Y-YD/1
(Z-ZD/1
XI
YI
ZI

D2
D2

D = DSQRT((XI-X1)**2
ER = EI - D * EI/RB

+ Yl**2) .GE. (R**2)) GOTO 700
(YI-Y1)**2 + (ZI-Zl)**2)



IF( ER .LT. W) GOTO 800
RA = 5.DO * ER * l.D-6
Z = Zl + RA • DSIN(RN1*PI2)
RBI = RA * DCOS(RN1*PI2)
X = XI - RB1*DCOS(RN2*PI2)
Y = Yl + RB1*DSIN(RN2*PI2)
DX = (X-XD/1.D2
DY = (Y-YD/1.D2
DZ = (Z-ZD/1.D2
X2 = XI
Y2 = Yl
Z2 = Zl
J = 1

610 IF(((X2**2 + Y2**2) .LE. (R**2)) .AND.
* (Z2 .GT. 0.D0) .AND. (Z2 .LT. H/2.D0) .AND. (X2 .GT. 0.D0)
* .AND. (Y2 .GT. O.DO)) GOTO 620

615 D = DSQRT((X1-X2)**2 + (Yl-Y2)**2 + (Zl-Z2)**2)
EA = D*ER/RA

620

700

IP = IP +
GOTO 800
X2 = X2 +
Y2 = Y2 +
Z2 = Z2 +
J = J+l
IF(J .EQ.
GOTO 610
XI = XI +
Yl = Yl +
Zl = Zl +
L = L + 1
IF( L .EQ.
S = S - 1.
GOTO 800
ENDIF
GOTO 600
K = K + 1
IF( K .LT.
XI = XI -
IF( <XI**2
YI = YI +
IF( YI .LT
Zl = Zl +
IF( Zl .LT

EA/W

DX
DY
DZ

100) GOTO 615

DX
DY
DZ

100) THEN
DO

N) GOTO 400
DXI
+ YI**2) .GT. (R*
(R+T)/2.OD1
. (R+T)) GOTO 200
H/l.Dl
. H/2.D0) GOTO 100

800
IF( K .LT. N) GOTO 400
XI = XI - DXI

(R**2)) GOTO 300
YI = YI + (R+T)/2.OD1
IF( YI .LT. (R+T)) GOTO 2

900

IP = 8.DO * IP/TI * 1.6D-19
S = S*8.D0/TI
"ST= ST*8.D0/TI
OPEN(1,FILE='PRN')
WRITE(1,'(A\)') ' NUMERO DE ALFAS CAPTURADAS:'
WRITEC1,*) G
WRITE(1,'(A\)') ' NUMERO DE ALFAS PRODUZIDAS:'
WRITE(1(*) ST
WRITE(1.'(A\)') ' TOTAL DE CARGA (COUL):'
WRITEd,*) IP
CLOGE(l)



END

11

,IA1=7141,
IA2=8121,
IA3=4561

IC1=54773)
IC2=28411)
IC3=51349)

IFF .EQ. 0) THEN

REAL*8 FUNCTION RANl(IDUM)
GERA UM NUMERO ALEATÓRIO ENTRE 0 E 1
REAL*8 R.RM1.RM2
DIMENSION R(97)
PARAMETER*Ml=259200
PARAMETER(M2=134456
PARAMETER(M3=243000
RMU1.D0/MÍ
RM2=l.D0/M2
DATA IFF / O /
IF(IDUM .LT. O .OR.
IFF=1
IX1=MOD(IC1-IDUH,M1)
IX1=MOD(IA1*IX1+IC1,Ml)
IX2=MOD(IX1,M2)
IX1=MOD(IA1*IX1+IC1,Ml)
IX3=MOD(IX1,M3)
DO 11 J=l,97

IX1=MOD(IA1*IX1+IC1,M1)
IX2=MOD(IA2*IX2+IC2,M2)
R(J)=(DBLE(IX1)+DBLE(IX2)*RM2)*RM1

CONTINUE
IDUM=1
ENDIF
IX1=MOD(IA1*IX1+IC1,M1»
IX2=MOD(IA2*IX2+IC2
IX3=MOD(IA3*IX3+IC3
J=l+(97*1X3)/M3
IF(J .GT. 97 .OR. J
RAN1=R(J)
R(J)=(DBLE(1X1)+DBLE(1X2)*RM2)*RM1
RETURN
END

,M2)
,M3)

.LT. 1) PAUSE



APÊNDICE IV

DADOS UTILIZADOS B CALCULADOS NA PRESENTE TESE

•R « fluxo de neutrons do feixe monoenergéti

co do reator 9,0 x IO3 n/cm*.s

•D = fluxo de neutrons no meio de difusão

(água) calculada 3,8 x 10* n/cm2.s

•P = fluxo de neutrons no meio de difusão me

didas pela ativação do ouro 4,2x10* n/cm2. s

X*1 (cm) « Espessura da camada de verniz na

parede do Al 3,84 x IO"3 cm

X*1 (cm) = Espessura de boro na parede de Al

o

do detector 2,43 x 10"* cm =»
••0,567 mg/cma

XB<P) " Espessura de boro considerando somen-

te boro na parede do P do detector .. 3,15 x 10"4 cm

«*0,739 mg/cm3

X*1 - Espessura de verniz na parede de alumí

nio 3,84 x IO"3 cm

•»4,72 mg/cm*

Xy » Espessura de verniz na parede de poli£

tileno 5,30 x 10° c

••6,69 mg/cm*

Mv • Massa de verniz depositada na parede de

Al do detetor 65,15 mg

MB • Massa de boro no verniz depositada na

parede de Al 7,85 mg



NAu* Massa de folha de ouro ativada ........ 0,01151 g

N * Massa da parede de polietileno 3,376146 g

Av * Massa atômica do verniz (base T.D.I.

C,H6N2O2) s 12,7 g

Zef(ar) = número atômico efetivo do ar a 7,64

A(«r) ~ Massa atômica do ar * 14,52 g

Rv *= Alcance médio da partícula a no verniz 7,0 x IO"1* cm

R*r = Alcance médio da partícula a no ar com

energia emitida na reação B(n,a) 0,824 cm

RB « alcance médio de partícula « no boro .. 4,50 x 10"* cm

aa(
uB) = Secção de choque microscópico de ab

sorção do boro-11 5,5 mb

°«(B) ~ Seccão de choque microscópica de ab-

sorção do 10B neutrons térmicos de

energia 0,0255 eV 3837 b

o4(B) * secção de choque microscópica de ab-

sorção do 10B para neutrons térmicos

com energia de 0,0633 eV ............ 2411 b

C«(H) ** secção de choque microscópica de espa

lhamento do hidrogênio 38 b

°*(O " secção de choque microscópica do espa

lhamento do carbono 4,75 b

°»(o) " secção de choque microscópica do espa

lhamento do oxigênio 3,76 b



°S(M) m secçío de choque microscópica do espa

lhamento do nitrogênio 10,6 b

°«(TDI) * secção de choque microscópica de es-

palhamento do verniz após a evapora-

ção 342,22 b

t = tempo de irradiação 151 h e 30 min

0 • tempo decorrido depois da irradiação até

o momento da medida 164 h

aãiT) « secção de choque de espalhamento mi-

croscópica do polietileno 161,5 b

°»(Ai) = secção de choque de espalhamento mi-

croscópica do alumínio 5,5 mb

°a(p) = s®ccão cie choque de absorção do po-

lietileno 1,34 b

°«<AI)
 s secção d e choque de absorção do alu-

mínio 0,230 b

Rg = alcance•médio da partícula a no verniz 7,0 x 10"* cm

AA1« massa atômica do alumínio 26,981 g

AAu * atividade de folha de ouro irradiada por

151,5 h no meio de difusão a 7,5 cm de

fonte 20, 3 Bq

p(B) - densidade de B(10'811) (mistura de nBcom

10B 2,34 g/cm»

p (V) * densidade do verniz 1,224 g/cm



pT = densidade do teflon (C2F4)n * 2,20 g/cm3

pp = densidade do polietileno (C2H4)n 0,94 g/cm3

densidade do Au 19,3 g/cm3

pA1 = densidade do alumínio 2,699 g/cm3

S = intensidade de neutrons da f onte de Am-Be 3,15x106n/s

d • distância do centro da fonte ao centro

do detetor onde foi irradiado no meio di_

fusor 7,5 cm

D = coeficiente de difusão na água (H20) ... 0,16 cm

Lj = área de difusão 8,1 cm3

CT «= idade do neutron ("neutron age") 27 cm3

LT = coeficiente de difusão 2,85 cm

SR » área lateral do cilindro (considerando

camada de verniz + boro) , 13,82 cm3

SD » área lateral do detetor 16,16 cm3

e » carga do elétron 1,602 x 10~19 C

r1 » raio do eletrodo central (0,25±0,05) mm

r2 • raio externo do eletreto (0,55±0,05) mm

r3 * raio interno do detector (6,25*0,05) mm

re • raio externo do detector (7,95*0,05) mm

r' • raio interno do eletrodo de leitura de

eletrômetro (2,37*0,05) mm



K » constante dielétrica do teflon K = — = 2

£ e comprimento do eletreto (33,45±0,05) mm

hB * altura da camada de boro no detector .. 3»535 cm

Ea = energia da partícula a emitida na rea-

ção B(n, a) 1,47 Mev

If ~ energia de ionização da partícula a ne-

cessária para formar um par de ions .... 35,5 eV

Ef = energia do feixe monoenergetico do rea-

tor 0,0633 eV

Xf = comprimento de onda do feixe monoenergé_

tico do reator 1,137 Ã

I(v) = potencial de ionização do verniz 74,2 eV

I(c) s potencial de ionização do carbono .... 78 eV

I(H)'* potencial de ionização do hidrogênio.. 19,2 eV

*(N) s potencial de ionização do nitrogênio.. 82 eV

I(o) s potencial de ionização do oxigênio ... 95 eV

f(p) " coeficiente de atenuação linear do po-

lietileno para Y ••• 0,03081 cm"1

M(A1)» coeficiente de atenuação linear do alu

minio para y 0,06742 cm"1

" coeficiente de atenuação linear da

água 0,0321 cm*1
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