
4.3.Ç. CÂMARA DE FISSÃO PARA MONITORAÇÃO DE FEIXES DE NÊUTSOMS

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

Foi desenvolvida uma câmara de ionização de placas para-

lelas para a determinação de fragmentos de fissão a ser u-

sada para monitoração do fluxo na linha de neutrons rápidos

implantada no laboratório da Divisão de Física Nuclear do

IEN . Um esquema do detector e mostrado na figura 4.3.6.1.

Fig. 4.3.6.1. Câmara de Fissão: 1. conector sinal/tensão; 2.

parede externa da câmara; 3. eletrodo coletor ;

4. deposito de material físsil; 5. entrada/saída

de gás; 8. espaçador de PVC

Tendo geometria cilíndrica, a cariara opera com nitrogê-

nio a pressão atmosférica e fluxo de gas constante. A parede

da câmara, sobre a qual há uma placa de platina com 16,0 ora de
238

diâmetro e 0,125 mm de espessura com U depositado sob a for

ma de Uo0_, atua como eletrodo terra, sendo a tensão aplicada

em um segundo eletrodo que atua como coletor, com 52,0 nun de

diâmetro, isolado do primeiro por intermédio de dois espaçado-

res de PVC. Tanto as paredes da câmara como o eletrodo cole-

tor têm 0,3 mm de espessura.
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A quantidade de U contida no deposito foi determinada

a partir da medida da atividade específica alfa para a amostra,

utilizando-se um detector barreira de superfície. 0 valor de
238 ^

(1,80 ± 0,01 mg) de U representa um valor médio ponderado
dos resultados obtidos em várias contagens e calculado por in-



termidio de um programa de analise de significancia estatist i
(3,4) A f£gU r a 14.3.6.2. apresenta um espectro de energia

ca
de partículas alfa para a amostra obtido com o detector bar-

reira de superfície.
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Fíg. 4.3.6.2. Espectro a de energia das partículas etlfa da fon

te de urânio obtido com detector barreira de su-

oerfície.



As figuras H.3.6.3. é I.3.6.H. mostrara curvas caracterís-

ticas da câmara de fissão utilizando-se como gás nitrogênio e

P-10 (90<iAr+10%CHl|). Em ambas as situações observarse a exis-

tência de um plateau considerável e como tensão de operação

foi adotado o valor de 300 volts.

Fig. f.3.6.3. Curva característica da câmara de fissão utili-

zando-se
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Fig. 1.3.6.1. Curva característica da câmara de fissão utili-

zando-se P-10



238
Considerando a quantidade de U depositado na amostra

e as características geométricas da câmara de fissão, as cur-

vas características demostram ter a câmara uma boa eficiência

para registro de partículas ionizantes (96,7 ± 4,6) % pois na

região do plateau a atividade alfa da amostra obtida a partir

da taxa de contagem registrada é" concordante com a atividade

alfa determinada com o detector barreira de superfície.

0 espectro alfa obtido com a câmara ê mostrado na figura

4.3.6.5. Há nítida discriminação entre o ruído, e as partícu-

las alfa detectadas acima do canal 10.
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Fig. 4.3.6.5. Espectro alfa da fonte de 238U obtido com a câ-

mara de fissão com tensão de operação de 300

volts e N«

Medidas foram realizadas varias vezes e resultados idên-

ticos, dentro dos limites estatísticos da contagem, sempre fo-

ram obtidos.



A câmara foi também submetida a feixes de neutrons prove-

nientes de uma fonte de Am-Be (1 Ci) nas mesmas condições de

operação. 0 espectro de altura de pulsos é mostrado na figura

U.3.6.6. No presente estágio a câmara esta sendo submetida a

testes com neutrons rápidos produzidos pela reação D(d,n) He e

na figura 4.3.6.7. tem-se um espectro dessa situação.
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Fig. f.3.6.6. Espectro de altura de pulso obtido com a câmara

de fissão submetida a neutrons rápidos da fonte

Am-Be
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Fig. 4.3.6.7. Espectro de altura de pulso obtido com a câmara
de fissão submetida a neutrons rápidos provenien-

3
tes da reação D(d,n) He com dêuterons de 14 MeV
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4.4. DADOS NUCLEARES

4.4.1. DETERMINAÇÃO DE RENDIMENTOS E ESQUEMAS DE DECAIMENTO

DOS PRODUTOS DE FISSÃO NA FISSÃO DE ACTINÍDEOS INDUZIDA

POR PARTÍCULAS CARREGADAS. .

A.V. Bellido e S.C. Cabral

Está sendo utilizado o sistema de transporte a jato de hé-

lio, existente nos laboratórios da Divisão de Física Nuclear,

que permite transportar os núcleos de recuo da câmara de irra-

diação ã câmara coletora em 300 ms para medir rendimentos e in

vestigar o esquema de decaimento dos produtos de fissão, part_i

cularmènte os de meia vida muito curta, na fissão de actiní-

deos induzida por partículas carregadas aceleradas em ciclotron.

A identificação e medida da atividade dos diversos nuclídeos

são feitas por espectrometria gama, sem separação química.
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Alvos de actinideos (tem-se começado por U) são irradia

dos com partículas carregadas (p,d, a ou He) aceleradas no ei.

clotron de energia variável CV-28 do Departamento de Física.

Os núcleos dos produtos de fissão que recuam, devido a grande

energia liberada na fissão, sâo imediatamente extraídos da câ-

mara de irradiação e transportados por meio de um jato de hé-

lio (a 2 atm, de pressão) num tubo capilar de 1,16 mm de diâme

tro interno, até a câmara de coleta situada a 15 m de distân-

cia na sala de contagem dos laboratórios da Divisão de Física

Nuclear. Na câmara de coleta (pressão: 10 Tbrr) os átomos se de-

positam sobre uma fita magnética formando uma mancha de-2 mm de

diâmetro elogo após, mediante acionamento pneumãtico da fita,os


