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1 - INTRODUÇÃO

Bauser e Ronge (1978), Ikeya (1972) e Ykeya e Miki (1980),

mostraram que a câmara de ionização usando eletreto servia como

dosímetro integrador. Mascarenhas e Zimmerman (1979) introduz^,

ram a câmara de ionização cilindrica. Gross (1980) fez uma revi

são do uso de eletretos para dosimetria de radiações. Cameron e

Nascarenhas (1980) relataram resultados com a câmara de ionizjj

ção cilíndrica. Caldas, Suarei e Mascarenhas (1982) descreveram

o uso da câmara de ionização cilindrica para neutrons rápidos. A

resposta de um dosímetro de eletreto para o trítio foi mostrada

por Miki and ai (1984), bem como uma análise teórica dos dosíme

tros de eletretos planos e cilindricos foi apresentada por Miki

e Ikeya (1985). A estabilidade desses dosímetros tem sido estuda

da nos últimos anos por nosso grupo, Pela et ai (1987).

Este trabalho mostra a estabilização de carga e como elinu

nar os efeitos de umidade no dosímetro de eletreto.

II - A CÂMARA DE IONIZAÇÃO DE ELETRETOS - PREPARAÇÃO, CARGA, LE^

TURA - ELIMINAÇÃO DA UMIDADE.

A câmara de ionização cilindrica usada para esta pesquisa

tem um eletrodo central revestido por um eletreto (Teflon) (fig.

la). 0 volume efetivo do dosímetro é de aproximadamente 5 cm .

0 campo elétrico entre os eletrodos depende do eletreto. Quando

o dosímetro é exposto 3 radiação ionizante, a separação das

cargas positivas e negativas, formadas no ar, pelo campo elétrico

compensa a carga no eletreto. O decaimento de carga é uma função

da exposição.

Tubos de Teflon são cortados e lavados com tetracloreto de

carbono e álcool metílico. São montados em agulhas de injeção e

secas em torno de 120°C. Medidas neste caso mostraram uma ausên

cia completa de cargas. Os dosímetros então são carregados usan

do a descarga corona (fig. Id). 0 eletrodo central (agulha + te

flon) foi conectada a um pequeno motor o qual gira dezenas de ro

tações/minuto por 2 minutos próximo a um potencial de aproximada

mente - 10 kV. A carga resultante no eletreto foi de aproximada
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mente 2.50 ± 0,03 nC.

A carga do eletreto da câmara de ionização é medida remo.

vendo a capa externa e introduzindo o dosímetro (fig.Ia) num ca.

pacitor cilindrico (fig. lb) o qual é conectado a entrada de um

eletrômetro (Keithley model 610C). A carga induzida no capacitor

é proporcional a carga do eletreto. Esta medida é feita antes e

depois da exposição. Notou-se uma grande instabilidade de carga

no dosímetro quando este estava exposto a atmosfera úmida. Depois

de cada leitura o dosímetro era mantido dentro de uma câmara de

vidro contendo sílica-gel. Para evitar este prcblema uma câmara

seca doi idealizada e adaptada a extremidade do dosímetro do Ia.

do onde existe a tampa (fig.lc). Dentro desta câmara sílica-gel

é colocada podendo ser trocada quando for necessário.

III - CONCLUSÕES

A medida de carga ao longo do tempo varia com a umidade

conforme mostra a reta a da fig.2 obtida em atmosfera com 100%

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 decaimento

muito baixo de carga quando a atmosfera é mantida seca (reta b).

Decaimento este de 0,2% por mês para uma carga inicial de 3 nC,

que é comparável a queda que seria esperada devido a radiação de

fundo do meio ambiente. Para um uso mais adequado do dosímetro

em diferentes condições físicas do meio ambiente a câmara seca

adaptada ao dosímetro mostrou que o torna muito mais útil e est£

vel.
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Fig. la - Dosímetro de Eletreto
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Fig. lb - Guia Metálico com Capacitor Cilindrico
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Fig. lc - Dosímetro de Eletreto com a Câmara Seca Adaptada
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Fig. Id - Carregamento Corona
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Fig.2 - Variação da Carga do Doaimatro:

Com 1001 umidade (a)

Sem umidade (b)


