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'JETETOR PROPORCIO:^.L ML'LTIFILAR PARA LSTUDOS MOSSBALER DE SUPERFÍCIES 

Jeanne X. Rousselet Contar, Bernard Marechal, Sidney A. da Silva e 

F. de Souza Barros-Instituto de Fisica-L'FRJ-219^1-Rio de Janeiro - RJ 

A determinação de espectros Mossbauer pela deteção da radia_ 

çãò retroespalbada tem sido aplicada com sucesso, para investigar super 

fície de sólidos. Estes estudos penaitua analisar certas propriedades 

dos materiais, específicas ãs camadas superficiais de 50 a 3000 

angstrons. Uma analise através da radiação gania ou de raios-x atinge C£ 

nadas oais profundas. 

Em nosso laboratório, estamos empenhados no projeto e cons

trução de um detetor proporcional con as seguintes características bãsi^ 

cas : a) Permitir a deteção de elétrons de conversão ou de radiação ga-
(1) '- • -

ma ; b) Versátil no sentido de permitir a analise de amostras, com 

formas que atenda» aos interesses de laboratórios metalúrgicos; c) Alto 

poder de discriminação de elétrons na faixa de energia de 5,6 a 7,3 Kev. 

0 dispositivo estã baseado no princípio de detetores prcpor_ 
(2) cionais multiíilares . 0 prototipo,cora volume de deteção caracteriza 

do por um diâmetro de lOcm e profundidade máxima de Í,5cm, possui um 

plano anõdíco constituído por 50 fios de lí^a Cungstenio-ouro, com 

20 micra de diâmetro, espaçados de 2 ailíciêtros. 0 plano citódico, com 

o mesmo número de fios, fica entre a amostra e o plano anódico. Esta 

disposição foi adotada para maximizar a uniformidade do campo elétrico. 

0 gás para a deteção de elétrons é o hélio com 107, de metano e para a 

deteção de raios gama e o argônio com 10Z de metano, já comercializado 

no país. Valores relacionados com o poder de resolução, em função das 

características do gás de deteção e da distância entre os planos, serão 

apresentados. 

(1) "Oxidation study of Iron by Mossbauer Conversion Electron and Ray 

Scattering" - A. Scite Câmara e V.'. Keune, Corrosion Science, 1975, 

vol. 15, pp. 441.a 453. 

(2) "Conversion Electron Mossbauer Studies of Compounds containing Iron" 

- Frank. J. Berry, Transition Met. Chem., 1979, vol. 4, pp. 209 a 

218. 


