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RESUMO

Alumínio e Cobre foraa determinado* ea ligas de aluaí
-> 241

nio por meio de ativação com neutrons de uma fonte de Am-Be
de fluéncia 9,8xl06n/s.

— 27 28
As atividades induzidas pelas reações Al(n,y) Al e

Cu(n,y) Cu, foraa medidas coa ua detetor de Nal(Tl) acopla

do a ua sistema monocanal . Para se obter amostras e padrões*

de coaposições suficientemente próximas, o material a ser i£

radiado foi pulverizado. Devido a baixa fluência de neutrons»

foi necessário se trabalhar com amostras de até 50g. Uma sjé

rie de irradiações preliminares foram realizadas para se g£

rantir geometria de irradiação e de contagem, reprodutíveis.

Os resultados obtidos foram comparados coa resultados obtidos

por método químico, para se ter uma idéia da exatidão do mét£

do. Considerando que os resultados obtidos pelo método quíini

co eram exatos, obteve-se um erro relativo máximo de 3,62. 0

método apresentou também uma boa reproducibilidade.

0 tempo gasto para uma análise de alumínio foi de

18min e de 2h e 40min para uma análise de cobre.

Foraa analisadas 4 amostras diferentes. A média de 5

determinações para uma delas foi: 88,02 para Al e 10,0% para'

o Ca. Os desvios padrões e coeficiente* de variação, foraa -

rtspectivamcntas, 0,8 e l,0Z para o Al e 0,2 e 2,0Z para o Cu.
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ABSTRACT

Aluminium «nd copper have been determined in aluminium

alloys by the method of activation with neutrons from an -

Am-Be source of intensity 9,8x10 n/s.

27 28
The activity induced due to reations Al(n,y) Al '

ond Cu(n,y) Cu have been measured with a Nal(Tl) detector'

coupled to a single channel systtá. In order to obtain the saa

pies and standards of about the same composition, the material

to be.irradiated was powdered. In view of low intensity of '

neutron source it was necessary to use samples of uplto 50g. A

series of preliminary irradiations were carried out to ensure

that the geometry for the irradiation and for the counting '

are reproducible. The results have been compared with those *

obtained by chemical methods. Assuming that the results obta^

ned by chemical method is exact, a maximum relative error of

3t6Z is obtained by this method. The method has a good repro-

ducibility.

The time needed for analysis of aluminium and copper*

are 18min and 2hours 40 minutes respectively.

Four differenf>amples were analysed. The average of '

five measurements for one of the samples was: 88.Ot for alumi,

nium and 10.0Z for copper. The standard deviation and coeffi-

cient of variation were 0,8 and 1.0Z for aluminium and 0,2 '

and 2.0Z for copper.
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INTRODUÇÃO

O alumínio é um metal largamente empregado em indús_

trias: químicas, elétricas» construção civil, nucleares etc.

Cada uma dessas industrias requer um determinado tipo de

alumínio. A característica de cada tipo é dada em função da

quantidade de determinados elementos nele presente. Por

exemplo Fe, Si e Cu aumenta sua dureza e Ti, V, Cr e Mn pr£

vocam mudanças em sua condutividade elétrica (31).

Na fabricação de alumínio o produto final é obtido*

de acordo com especificações determinadas por sua destina -

çâo. Por isso é necessário adicionar, durante o processo, o

elemento ou elementos, que vão dar a característica deseja-

da. Esses elementos são adicionados em forma de liga.

A análise do produto final pode ser feita simultânea^

mente-para-diversos elementos, por meio de espectrometria '

da emissão, usando-se padrões que possuam as mesmas caracte_

rísticas do produto que se quer obter. Jã as ligas que são

adicionadas durante o processo, nem sempre são analisadas .

Isso por qua para JCilizar o mZtoâo acima citado necessita-

st da um padrão para cada tipo de liga. Como esses padrões1

são importados, vai introduzir um acréscimo no custo da pr<j



dução. B como se sabe • determinação desses elementos ea li-

gas d* alumínio por métodos químicos por via úmida consome '

bastante tempo.

0 objetivo deste trabalho S estudar um método instrti

mental para determinar alumínio e cobre em ligas de alumínio,

que seja simples, rápido e de boa precisão. 0 método propôs-
- - 241

to e o de ativação com neutrons de uma fonte de Am-Be. Pa_

ra deteção das atividades será usado um sistema monocanal £

copiado a um detetor de No^(Tl) . Como a fonte a ser utiliza-

da é uma fonte de baixa fluência de neutrons 9t8xl0 neu

trons/seg., vai ser preciso se trabalhar com amostras de mas_

sas grandes. Isso vai introduzir uma série de erros na medi-

da que devem ser estudados >e controlados. Entre esses erros

os dois mais característicos são os erros devido a autoblin-

dagem do fluxo e a atenuação de raios gama. Ainda para compen

sar a baixa atividade induzida nas amostras será necessário*

utilizar a técnica de contagem integral, visando obter uma

melhor estatística de contagem.

1.1 - Síntese Bibliogrãfica

1.1.1 - Alumínio

Depois do oxigênio e do silício o alumínio é o el<s

mento mais abundante da crosta terreste (14.23.27). Não e eii

contrado livre na natureza. Seus compostos são numerosos e

se encontram largamente distribuídos. Sua principal fonte é

a bauxita. £ um metal de grande utilidade, t empregado em i£

dústrias: químicas, elétricas, de construção civil, nuclea -

res; na fabricação de tintas, tubulações de caldeiras, uten-

sílios domésticos, aeronaves etc. Em face dos programas de

economia de energia, por ser um metal leve, é o alumínio, ua

fort* candidato a substituir outros natais mais pesados, daí

sua utilização tende a crescer cada vez mais.



1.1.1.I - Análise Química

O alumínio é ua dos elementos mais difíceis de serea

deterainados quiaicaaente. Sua deterainaçao, geralaeate é

feita por graviaetria (14,23,27). Esse método da bons resul-

tados, quando se toaa os devidos cuidados» para eliainar as

interferências e fontes de erros. Quando os cuidados devi -

dos não são observados, pode-se coaeter grandes erros. As

principais fontes de erros desse método são:

- coprecipitaçao de ua grande número de elementos ,

juntamente coa o alumínio.

- Absorção de elementos existentes na solução, pelo

precipitado, uma vez que esse é tlcruloso e bastai»

te volumoso.

- Absorção de água, após a calcinação, pelo AI2O3 '

que é altamente higroscõpico. (20)

Como se pode ver, todas essas fontes de erros devem*

ser bem controladas para se obter bons resultados.

No controle de processo de fabricação de alumínio ,

usa-se as vezes a volumetria (27). A absorção atômica também

S usada na determinação de alumínio (8) . Esse método contudo

só da bons resultados em baixas concentrações de alumínio.

Tantos os métodos gravimétricos como os métodos volji

métricos, são bastante trabalhosos e requer uma serie de c^i

dados para evitar erros grosseiros.

1.1.1.2 - Análise por Ativação

0 alumínio S um dos elementos que tem se prestado '

auito a análise por ativação com neutron. Vários pesquisado-

res já o determinaram tanto com neutrons térmicos, produzin-
.» 28 "

do o isótopo Al de meia vida 2,24 min., através da reação'
Al(n,Y> Al, como com neutrons rãpidos.prodsindo oísõtopo Mfr



27 í 7
d« meia vida 9,45 min. através da reação Al(n,p) Mg;us«£

do neutrons produzidos nua reator (12) ou por fontes

cas (1,2,5,11,16,22) ou mesmo por geradores de neutrons (24).

Alaerts et ai. (1.2) fizeram determinações simultâ-

neas de alumínio • silício em liga alumínio-silicio (1) e em

ferro-cilicato de alumínio (2), utilizando uma fonte de '
227 - -

Ac-Be, obtendo bons resultados. Determinações simultâneas
d* alumínio e silicio em rochas e minerais, também foram fe^

tas por Curna et ai. (16), utilizando neutrons de uma fonte

de Pu-Be. Borsuru et ai. (5) determinaram alumínio em mine
252 ~

rais utilizando uma fonte de Cf. Kuusi (22) utilizou uma
241 - »

fonte de Am-Be na determinação de alumínio, silicio e cr£
mo, em controle de processo>na indústria.

Pelo fato de ser a fluência de neutrons das fontes '

isotõpicas relativamente baixa comparada com um reator, e a

seção de choque do alumínio também relativamente pequena, as

massas das amostras utilizadas nessas experiências foram na

ordem de gramas (1,2,5,16) e ate Kg (5).

1.1.2 - Cobre

0 cobre é um metal encontrado na natureza tanto em

estado livre como em combinação com outros elementos, formai)

do vários compostos (14,23,27). Sua principal fonte é a pirî

ta de cobre. Depois do ferro, é o cobre o metal mais útil de

que dispomos. Ele é empregado em indústrias: elétricas, uteii

sílios domésticos, fornalhas das caldeiras das locomotivas '

e t c , além de ser um constituinte de muitas ligas (14,23,27).

£ também adicionado na fabricação de alumínio para aumentar*

sua dureza (31).

1.1.2.1 - Análise Química

0 cobra, tanto pode ser determinado por métodos grit

vimétricos como por métodos volumétricos (14,27). São também



usados métodos colorimétrico (14,27), polarogrâfico (14),po_

teacioaetrico (14) • absorção atôaica (8), sendo o método ele_

trolitico o sais largamente utilizado (27). A determinação de

cobre em ligas de Alumínio ê feita pelo método do iodeto e p£

Io método fotométrico, entre outros (27).

1.1.2.2 - Análise por Ativação

A análise por ativação de cobre, normalmente se ba

seia no isõtopo Cu de seção de choque 4,5barn produzindo o

isõtopo Cu de meia vida 12,74h através da reação Cu(n,y)

Cu (4,4,17,26). A determinação de cobre em minérios e em lî

gas por meio de ativação, é menos freqüente que a do alumínio.

0 Cu apesar de ter uma seção de choque bem mais elevada que

« do alumínio Cu(4,5b). Sua determinação não é seletiva uma

vez que sua identificação í feita através do gama de aniqui-

lação de 0,511MeV. E como se sabe, esse gama é também produz^

do por qualquer radionuclídeo que emita gama de energia igual

ou superior a 1.02MeV. 0 Cu apesar de ter também uma seção

de choque mais elevada que a do alumínio (2,2b) o limite de '

deteção para esse nuclídeo é muito elevado, devido a baixa a_

bundância de gamas.

A determinação de pequenas quantidade de cobre em ta

terial biológico por Desai et ai. (9) e Hardar et ai.(17) e

em rochas por Akborov et ai. (4) foram feitas usando fluxos '

de neutrons produzidos por reatores e empregando separação r£

dioaquímíca Rao e Sudhakar (26) determinaram o Cu e La em
241

La.CuO, utilizando uma fonte de neutrons de Am-Be empregati

do o método de adição de padrões. Gilmore (15) determinou c£

bre em ligas antigas usando um fluxo de neutrons eptérmico e

Krivan (21) também determinou cobre com bons resultados, por

meio de ativação com protons de energia entre 11 e ISMeV. 0

Cu quando bombardeado com protons produz o zinco através da

reação Cu(p,n) Zn. A vantagem desse método é qua além do

zinco ter meia vida bastante favorável T, ,2«38,4min., a prodji

çio d* gamas é bea maior qua a produção da gama da aniquila -

-ção do Cu a a produção da gamas do Cu. Uma foot* produto*



ra de protons, no entanto, • bea aais difícil de se obter que

UB« fonte produtora de neutrons, o que torna o método pouco u

sado.



ii. ANXLISE POR ATIVAÇZO COM NEUTRONS

A analise por ativação com neutrons é um aetodo de

análise já bastante difundido. As fontes de neutrons mais
~ 11 —2 -1

usuais sao: reatores cujo fluxo varia de 10 nem s a
15 —2 —1 — «• » •»

10 nem s , fontes isotopicas cuja fluência é no máximo

10 n/s e geradores de neutrons de 14 MeV, cujo fluxo máximo 2

de 1011ncm"2s"1 (30).
A análise por ativação se baseia na determinação da

massa de um elemento através da medida da atividade induzida1

no mesmo, por meio de ativação com neutrons, fo'tons ou partí-

culas carregadas, sendo a ativação com neutrons a mais comum.

A atividade induzida numa amostra é dada por meio de

equação.

A „ mNoHo» (l-eAt) 2.1

M

onde: A • atividr.de induzida (desintegrações/seg)

m * massa do elemento na amostra (g)

No* número de avogadro (átomos/at-grama)

H • abundância isotopica (Z)

O • seção de choque (cm )

$ - fluxo de neutrons (nem s )

M • peso atômico expresso em gramas

t * tempo de ativação (s)

X • constant* da decaimento (s~ )



2.1. - Método» de Analises por Ativação

2.1.1 - Método Absoluto

A determinação de um elemento pelo método absoluto re

quer o conhecimento da atividade absoluta do mesmo. Para isso

• necessário se conhecer, alem da seção de choque e do fluxo*

de neutrons, uma serie de fatores tais como:

- tipo de energia da radiação

- tipo de detetor empregado

- geometria da contagem

- eficiência do detetor para energia da radiação medi

da etc. >

Na espectrometria gama, a atividade absoluta é dada '

pela formula

A R 2.2

e_E_
l+o

onde: R - taxa de contagem

e * fator de eficiência

p • abundância de gama (Z)

a - fator de conversão interna

Se apôs a ativação espera-se um tempo t. para se ini-

ciar a contagem, a atividade absoluta vai ser dada por:

R 2.3

(ep/l*o) • t l

- -Ati - * -
onde e e l e o fator de decaimento e tj e o intervalo de tem
po que vai do final da irradiação ate o inicio da contagem.

A dificuldade que se tem, geralmente, de conhecer com

precisão todos os fatores anteriormente citados, fas com que

esse método seja pouco utilizado. Esse método, contudo tem en

contrado utilização crescente, mais recentemente, principal -

mente devido a maior precisão dos dados nucleares.



2.1.2 - Método de Comparação

0 método de análise por ativação por comparação ê o

•ais utilizado pela maioria dos pesquisadores* devido a sua

simplicidade e independência dos fatores acima relacionados.

Esse método requer unicamente irradiar uma amostra e um p£

drão de massas conhecidas, num mesmo fluxo de neutrons. Quaja

do nio é possível irradiar a amostra e o padrão num mesmo flu

xo, faz-se a correção, usando um monitor de fluxo. A amostra*

e o padrão devem ser medidos com o mesmo detetor, nas mesmas*

condições.

0 tempo de irradiação, espera (resfriamento) e contagem, de

preferência, deve ser o mesmo tanto para a amostra como para

o padrão. Quando isso nao é possível faz-se a correção das a_

tividades.

No método de comparação não é necessário se conhecer*

a atividade absoluta mas simplesmente a taxa de contagem.

De acordo com a equação 2.3 a taxa de contagem ai

ser dada por:

ePA -Ati 2.4
l+o

Substituindo A da equação 2.1 tem-se:

ep mNoHo •(!-€" *c)e"Atl 2.5R
1+a N

No caso de se irradiar uma amostra e um padrão obser-

vando-se as condições acima citadas, tem-se:

taxa de contagem da amostra.

- . maNoHO $ P (l-e"Xt)e"Xtl 2.6
* M l+o

taxa de contagem do padrão

R . "PNOHO » _P_(l-e"Xt) «"
P M l+o
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onde:

Ra • taxa d* contagea da amostra

Ep • taxa d* contagea do padrão

•a • aassa do eleaento na aaostra

ap • aassa do elemento no padrão

Dividindo a equação 2.6 por 2.7 tem-se:

5i-5£ 2.8

Sp ap

visto que os deaais valores são os aesaos para aaostra e pa_

drão.

Se a aassa da amostra e do padrão forea iguais, os *

resultados podem ser dados ea termo de concentrações, pela

fórmula

Ca - ii Cp 2.9
Rp

onde:

Ca • concentração do elemento na amostra

Cp • concentração do eleaento no padrão

0 método de comparação apesar de ser o mais utilizado

devido a sua simplicidade, está sujeito a uma série de limit£

ções que quando não observadas podea se constituir ea fontes*

de erros da medida. Contudo, se essas condições são observa -

das, e um método simples, rápido e de boa precisão.
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III. PARTE EXPERIMENTAL

3.1 - Equipamento

- Fonte de neutrons de Am-Be de 4Ci, fluência -

9,8x10 n/s e meia vida 433 anos.

- Sistema monocanal acoplado a um detetor de Nal(Tl)

3.2 - Material Utilizado para a Análise

- Liga de Al-Cu

- Alumínio com 99,52 de pureza para preparação dos

padrões.

- Cobre com 99,5X de pureza para preparação dos pa

drôes.

- Cápsulas de PVC para colocar o material a ser irra_

diado.

3.3 - Condições de Irradiação

3.3.1 - Descrição da Ponta

A produção de neutron* e proveniente de duas fontes'
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d* 241Aa-Be d* 2Ci c fluência 4,9xlO*n/s cada. aedindo cada

ina 3,8ca d* coapriaento • 2ca d* diâaetro, encerradas sepa-

radaaentc, ca ua invólucro de PVC de 7ca de coapriaento •

2,9ca de diâaetro.

Esae conjunto í colocado dentro de ua tubo de PVC de

70ca de coapriaento e 4ca de diâaetro, no centro de ua ta£

que cilíndrico de aetal, de SSca de altura e 60ca de diâae -

tro, tendo água coao aeio aoderador. A fig. 3.1 aostra a

fonte dentro do tanque.

Os neutrons são produzidos através da reação

A aaioria dos neutrons são eaitidos coa energia en

tre 3 e 5 Mev, conforae aostra a fig. 3.2 representativa '

do espectro de neutrons de uaa fonte de Aa-Be. Coao as ree

ções se processaa coa neutrons téraicos, esses são aoderados

através da água.

3.3.2 - Posição de Irradiarão

A posição de irradiação foi fixada através de ua tu

bo de PVC, ajustando-o a posição de aaior fluxo. 0 tubo.aléa

de fixar a posição e servir de suporte para a amostra, evita

o contato direto da aaostra coa a ãgua. Neste trabalho,foraa

irradiadas aassas de 20,00g e de 50,00g. Testes preliminares

indicaraa que quando eraa irradiadas aassas de 50,00g a ge£

aetria d* irradiação dentro do tubo não era boa. Poi então '

necessário fixar uaa posição fora do tubo, diretaaente de ti

tro da água para se obter aelbor geoactria de irradiação, p£

ra essas aaostras. Nesse caso a posição de irradiação foi H

xada por acio de duas hastes de aluainio, presa a uaa pran -

cha de acrílico que serviu de assento para a colocação da

aaostra. A aaostra foi presa ao assento por neio de uaa br£

cadeira, de aodo que esta ficasse fixa. Uaa tábua colocada '
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POSIÇÃO DE IRRADIAÇÃO
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Fig. 3.2

E3PECTR0 DE NEUTRONS DE UMA FONTE DE

241
Am-Be (RETIRADO DE 29)
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na parte superior do tanque, serviu de sustentação às hastes,

permitindo apenas o movimento vertical das mesmas. Para evi

tar o deslocamento da prancha na descida e na subida, fez- se

um furo circular na mesma, de modo qua ela pudesse subir e

descer entrelaçada ao tubo que continha a fonte, mantendo- se

assim fixa, a posição de irradiação. A fig. 3.1 mostra a pos^

ção de irradiação dentro e fora do tubo.

Para se determinar a posição de maior fluxo térmico ,

fez-se uma série de medidas,usando-se um pequeno bastão de

V. 0 V tem seção de ch que 4,88barn e na presença de neu
— 52 — ""*

trons térmicos produz V te meia vida 3,75min através da rea
- 51 52

çao V(n,Y) V. Se fez sucessivas medidas, deslocando-se o

bastão na vertical e depois' na horizontal até encontrar a p£

sição em que esse adquiria a maior atividade, determinando *

desse modo a posição de maior fluxo térmico. A fig. 3.3 mos_

tra a variação de fluxo com a distância horizontal da fonte ,

sendo fixa a posição vertical.

3.4. - Metodologia

3.4.1 - Preparação dos Padrões

Foram preparados padrões de concentrações 89,6Z de

alumínio e 9,9% de cobre,utilizando cobre de pureza 99,5% e

granulometria muito fina,adquirido na Merck, e alumínio de pu

reza 99,5)1 sob forma de tarugos, cedido pela Indústria de Alu_

mínio S/A - ASA. 0 alumínio foi pulverizado a uma granulome -

tria menor que 120 mesh (0,125mm) para se obter uma boa homo-

genização do material, A utilização de padrões,sob a forma de

põ,também se fez necessário para se preparar padrões de con -

r.entraçôes diferentes. A mistura dos padrões foi feita dentro

da própria cápsula de irradiação para evitar perdas do materi^

ai, pr incipalcan' e de c-'..re que é muito aderente. Para facilí_

tar a homogenização, misturou-se inicialmente quantidade* '

iguais da Al e Cu e em seguida se fez a adição gradativa do

alumínio restante, previamente pesado, fazendo-se a homogeli-

zação da mistura & cada quantidade adicionada.
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3.4.2 - Preparação da» Amostras

As amostras de Al-Cu fora* cedida» pela Indústria d*

Alumínio S/A - ASA, taabéa ea foraa de tarugos. Do u n o •£

do que o alumínio puro, as amostras foraa pulverizadas a uaa

granulometria de 120aesh.

3.A.3 - Ativação

0 padrão e a amostra foram irradiados ua após o ou

tro. Durante o tempo t esperou-se um tempo t. e se fez a con

tagem durante um tempo t~. As posições de irradiação foram '

mantidas fixas. A escolha dos intervalos de tempo t, t. e t,

foi feita de acordo com a meia vida do nuclídeo que se queria

determinar. Na determinação do alumínio, o tempo de ativação

foi de lmin., o tempo de espera lmin e o tempo de contagea *

5min. Na determinação de cobre o tempo de ativação foi de

60min( o tempo de espera 65min e o tempo de contagem de

30min.

3.4.4 - Medidas das Atividades

A determinação do alumínio foi feito através do gama
2 8

de energia l,78MeV emitido pelo nucluídeo Al, de meia vida
27 28

2,24mint produzido pela reação Al(n.Y) Al. 0 cobre foi d£

terminado através do gama de 0,511MeV proveniente da aníqui-

lação de $ emitido pelo Cu. 0 Cu que é produzido atr£

vés da reação Cu(n,Y) Cu e decai por fi",3 e captura ele_

trônica com uma meia vida de 12,74b.

Como tanto o alumínio como o cobre foram medidos £

través de gamas produzidos direta ou indiretamente, o método

de medida utilizada foi a de espectrometria gama.

A medida da atividade de um radionuclideo por maio

cí-sise método é feita normalmente, através da medida do seu

fotopico. Devido a baixa atividade induzida tanto no alumí -
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nio coso no cobre, foi aais conveniente fazer-se • contagem

Integral de todo o espectro para se obter uma melhor esta -

tística de contagea.

0 detetor usado foi o Hal(Tl) sendo que a amostra '

foi colocada diretamente e« cisa do mesmo.

Foram consideradas todas as reações mais importan -

tea, que poderiam ser induzidas na amostra e produzir ativi^

dades signi'icativas, as quais poderiam interferir na medi-

da.

Essas reações com as respectivas energias dos gamas

e meias vidas estão testadas na tabela 3.1.

TABELA 3.1

DADOS NUCLEARES

Reação

27Al(n,Y)
28Al

27Al(n,p)27Mg

27Alín,Y)24Na

63Cu(n.Y)
64Cu

65Cu(n,Y)66Cu

Mn(n,Y) Mn

Abundância
isotõpica

100

100

100

69,09

30,91

100

Seção de
choque
(nfr) (1)

231

0,65

4400

2170

13300

Meia vida
(D

2,24 min

9,45 min

15,02 h

12,74 h

5,10 min

2,582h

Energia
KeV (13)

1778,80

843,73
1014,44

1368,55
2754,10

511,00

1039,20

846,60
1811,20;2112,60
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3.5 - Fontes de Erros do Método

3.5.1 - Erros Devidos a Diferentes Fluxos na Amostra

e no Padrão

Esse 2 um tipo de erro que pode ocorrer com frequen -

cia, quando a ativação é feita em reatores. Quando se traba -

lha com fontes isotópicas, esse tipo de erro pode ser faciJL̂

mente eliminado, bastando para isso irradiar a amostra e o pa_

drâo a uma mesma distância da fonte, uma vez que o fluxo de

neutrons emitido pela fonte é* constante no intervalo de tempo

observado.

Neste trabalho essa fonte de erro foi eliminada irra-

diando-se a amostra e o padrão um após o outro numa mesma po_

sição fixa.

3.5.2 - Atenuação Gama

Quando a massa que esta sendo contada í relativamente

grande, parte dos raios gamas emitidos por ela, são retidos '

dentro da própria amostra, não alcançando o detetor. Esse efei

to é denominado atenuação gama. Quando se conta massas iguais,

de amostra e padrão com concentrações próximas umas das oii

trás, esse efeito não vai influenciar na medida, mas se a

amostra e o padrão tiverem massas diferentes ou mesmo massas

iguais e concentrações diferentes, a atenuação gama pode se

constituir numa fonte de erro significativa. A influência da

concentração na atenuação gama é devido ao fato de ser a inte_

ração dos raios gama com a matéria, função do numero atômico*

do material e da energia da radiação.

Devido a baixa fluência de neutrons, foi necessário '

utilizar neste trabalho maasaa de até 50g. . Para eliminar '

essa tipo de erro, irradiou-se sempre massas iguais da amostra

e de padrões com concentrações as na is semelhantes possíveis.
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3.5.3 - Autoblindagem

0 fluxo de neutrons ao atravessar uma amostra pode •£

frer uma redução, não ativando-a uniformemente. Isso porque

parte dos neutrons podem ser removidos do fluxo por absorção*

ou por espalhamento dentro da própria amostra. Esse efeito é

denominado autoblindagem.

0 efeito da autoblindagem aumenta com a massa e é bastante _a

centuado em materiais que possuem alta seção de choque de

absorção. A autoblindagem pode se constituir numa fonte de ejr

ro bastante grande quando a amostra e o padrão possuem compo-

sições significativamente diferentes. Quando se trabalha com

massas iguais de amostra e padrão, com composição suficiente-

mente próximos, esse efeito, torna-se desprezível.

Neste trabalho, como foi citado anteriormente, foram*

irradiadas massas iguais de amostras e de padrões de composi-

ções suficientemente próximas, a fim de que o erro devido a

esse efeito fosse menor que o erro estatístico da medida.

0 estudo da influência da autoblindagem e da atenua -

çao gama na determinação de alumínio e de cobre, neste traba-

lho, foi feito, irradiando-se uma série de padrões previamen-

te preparados, de massas iguais e variando-se as concentrações

de alumínio e de cobre. Os resultados obtidos foram colocados

em um gráfico, atividade especifica versos concentração fig.

3.4

Observando os gráficos, nota-se que a atividade espe-

cifica do alumínio variou pouco dentro da faixa de concentra-

ção estudada (80 a 100Z), enquanto a atividade específica do

cobre em comparação com a do alumínio, variou bastante com a

concentração correspondente (0 a 20Z) . Era de se esperar que

a atividade específica tanto do cobre como do alumínio dimi -

níssem com o aumento da concentração de cobre. Isto porque o

aumento de concentração de cobre causa, consequentemente, o

aumento da seção de choque médio e um aumento da densidade mi?

dia do material. Esses dois fatores atuam no sentido de auaen
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tar os efeitos d* autoblindagem a atenuação gama respectiva -

mente, de modo a fazer com que a atividade especifica do mate

rial diminua. Observando ainda o* gráficos, nota-se também '

que a atividade especifica do cobra se comportou da acordo '

com o esperado, isto â, diminuiu com o aumento da concentra «

ção de cobra, enquanto que a do alumínio sofreu um ligeiro au

mento dentro do intervalo estudado, apresentando desse modo

um efeito contrário ao esperado. A explicação para esse com

portamento está provavelmente no fato de ser o alumínio um

emissor de gama de l,78MeV e por ser a interação de raios g£

mas com a matéria, nessa faixa de energia, por formação de p£

res bastante significativa. Como se esta trabalhando com ma£

sãs grandes, esse efeito deve ser bastante significativa, den

tro da própria amostra. Assim sendo, aumentando.se a concen -

tração de cobre aumenta-se a densidade do material, fazendo -

se com que a probabilidade de interação da radiação gama ajj

mente e consequentemente aumente a produção de gamas de ener

gia mais baixa (gamas de conversão), principalmente gamas de

O.SllMeV de aniquilação. Como a eficiência do detetor usado '

Nal(Tl) é bem maior para gamas dt energia mais baixa e como -

está se procedendo a contagem integral, esse efeito vai inflii

ir significativamente, no acréscimo da taxa de contagem.

Em análise desse tipo quando se trabalha fazendo a con

tagem integral, não se tem interesse em estudar os efeitos de

atenuação gama e autoblindagem separadamente. O que interessa

nesse caso é saber como se comporta a atividade especifica do

elemento que se quer determinar, com a variação da concentra-

ção do mesmo na amostra. Dai ser conveniente antes de se iní̂

ciar uma série de análises, construir-se curvas de atividade1

especifica versos concentração para poder se trabalhar com s£

gurança dentro da faixa desejada.

3.5.4 - Interferências

O tipo de interferência mais escudado ã aquele no

qual dois nuclldeos diferentes produzem um mesmo radionucll -
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deo. B o caso por exemplo de uma aaoitia de alumínio que cont£

nha silício. Se uma amostra desse material for irradiado numa

região onde o fluxo não esteja completamente termalizado, vai

ocorrer aa seguintes reações: 27Al(n,Y)2*Al 28Si(n,p)28Al. Co

mo o produto de ambas as reações S o Al, não há como destin-

guir, somente com ajuda da aparelhagem de contagem, qual

dade ê produzida pelo alumínio e qual a produzida pelo ailicio.

Em casos como esses tem que se discriminar as duas diferente ta_

xas de reação para poder se conseguir a destinção. Outros tî

pos de interferências comuns, são aqueles provenientes de ati-

vidades produzidas por outros nuclideos diferentes daquele que

se quer determinar. Essas interferências na maioria das vezes

podem ser eliminadas com ajuda de uma analisador de pulso.Quait

do se faz a contagem integral, essas interferências podem ser

eliminadas escolhendo-se adequadamente o tempo de ativação e o

tempo de espera.

Na determinação de alumínio e de cobre em ligas Al-Cu'

ocorre poucas interferências, uma vez que a amostra é consti -

tuida, praticamente pelos dois elementos. Além do Al e do Cu

pudem ser encontrados na liga Al-Cu os seguintes elementos:Si,

Mn, Mg, Cr, Fe e Ti, todos eles porém se encontram em concen -

trações inferiores a 1Z. Com exceção do Mn, todos esses elemei»

tos, mesmo se encontrando em concentrações em torno de 1Z não

vão interferir na determinação de alumínio nem de cobre, uma

vez que todos eles têm seção de choque pequena e ou meia vida

bastante grande.

0 maganês apesar de se encontrar em baixas concentra -

ções, interfere na determinação do cobre devido a seção de '

choque, para a reação Mn(n,y) Mn ser relativamente grande '

13,3b e a meia vida do Mn ser relativamente curta T. ., "

2,58h- Concentrações de manganês em torno de O,1Z é capaz de

provocar interferência significativa na determinação de cobre.

A maneira de eliminar essa interferência é esperar que o 56 Mn

decaia.

A interferência qut está sempre p;«»ente na determina-



ção do cobre e • proveniente do alumínio, uma ves que o alu-

•tnio 5 praticamente a matrix desse tipo de liga. 0 alumínio

alia de produzir o Al de aeia vida 2,24ain produz taabéa

o 27Mt de se ia vida 9,45ain e o 24Ha de 15,O2aia. A ativida-

de do Ha nas condições da analise i desprezível. A ativida^

de do Mg, porca, S considerável, necessitando-se assia es
27 - ~"

perar que o Kg decaia para então se deterainar o cobre.

0 alualnio 5 deterainado, ativando-se apenas lain pa

ra evitar interferências dos deaais eleaentos. A aaostra p£

de ser irradiada, e contada logo ea seguida.

0 cobre apesar de ser ua dos principais componentes*

da liga nâo vai interferir na determinação do alumínio. Isso

porque o Cu tea aeia vida bastante grande 12,74h e o Cu

apesar de ter uma meia vida curta 5,10min seu limite de dete

çâo é bastante elevado.

0 manganês <]ue quando presente na amostra vai produ-

zir interferência na determinação de cobre, não interfere na

determinação de aluaínio. Isso porque, aléa de se encontrar '

ea baixas concentrações, sua meia vida 2 relativamente grande

Mn(T- . ,«2,58h), não adquirindo atividade significativa com

ativação de apenas lmin.

3.5.5 - Cápsulas de Irradiação

3.5.5.1 - Espessuras da» Cápsulas de Irradiação

Para a irradiação das amostras e dos padrões foram '

usadas cápsulas de PVC de 5cm de diâmetro e 6cm de altura,fe^

tas manualmente em um torno. Essas cápsulas apesar de terem '

sido feitas com »M mesmas dimensões, constrolando-se a espes-

sura das paredes com um paquxmetro, quando padrões de mesma

concentrações» previamente preparados foram irradiados ea qu£

cro cápsulas diferentes, notou-se que os resultados obtidos '

eraa ligeiramente diferentes. Levantou-se então a hipótese da

possibilidade das cápsulas apresentarem uma leve variação de
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espessura capas de produzir ua efeito de atenuação gaaa. As_

sia sendo, esse efeito iria explicar a variação observada nos

resultados. Fez-se então uaa serie de experiências para tes_

tar essa possibilidade. Foi usada nessas experiências uaa foj

te eaissora de gaaè de baixa energia, An(E*60KeV). A expe_

riência foi feita coa as caixas vazias, colocando a fonte S£

bre o fundo da cápsula ea ciaa do detetor e fazendo a conta -

gea da radiação que atravessava a aesaa nua intervalo de tea

po de 30s. A experiência foi repetida dec vezes para cada cáj>

sula e coaprovou que havia diferença de atenuação gaaa entre'

elas Tab. 3.2. Tal efeito confiraava a hipótese de que exis -

tia diferença de espessura entre as cápsulas. Por aeio de uaa

lixa fina se corrigiu a diferença de espessura e repetiu-se s

contagea observando-se as mesmas condições anteriores. Os rc

sultados se encontram na Tab. 3.3. Esse teste demonstrou que

ligeiras variações na espessura da parede da cápsula de irra-

diação poderia levar a ua erro de até 7Z.

TABELA 3.2

VALORES MÉDIOS DAS CONTAGENS DA RADIAÇÃO

QUE ATRAVESSA A CÁPSULA ANTES DA CORREÇÃO

Cápsula

Média de 10 conta-
gens

Cl

159345

C2

162849

C3

152183

C4

153602

Diferença entre o maior a o aenor valor * 10666
Erro 7,0%



TABELA 3.3.

VALORES MÉDIOS DAS CONTAGENS DA tADIAÇiO

QOE ATRAVESSA A CA>SPLA DEPOIS DA COIKEÇlO

cápsula

Media de 10 conta-
gens

Cl

166981

C2

167059

C3

166854

C4

167130

Diferença entre o maior e o menor valor • 276

Erro >. 0.2Z

3.5.5.2. - Atividade Induzida na Cápsula de Irradia-

ção

A cápsula de irradiação foi irradiada previamente,cons

tatando-se que essa adquiria atividade induzida. Como a cãpsti

Ia era de PVC e na sua composição havia cloro, suspeitou-se *

que a atividade induzida era proveniente do Cl.

Para identificação da atividade induzida na cápsula ,

irradiou-se uai tarugo de 300g do mesmo material, durante 2h e

em seguida construiu-se a curva de decaimento Fig.3.5. A meia

vida encontrada foi de 37,5ain, comprovando astia que a ativ^

dade induzida era proveniente do Cl, produzido através da
37 38

reação Cl(n,y) Cl, uma vez que a neia vida tabelada, desse

nuclídeo, é 37,l8min.
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Fig. 3.5

CURVA DE DECAIMENTO DA ATIVIDADE INDO

ZIDA NA CÁPSULA DE IRRADIAÇÃO



IV. CONCEITOS ESTATÍSTICOS

Sendo a emissão e a deteçao fenômenos estatísticos,

a interpretação da medida dá massa de um elemento através da

medida da atividade induzida no mesmo, requer um tratamento '

estatístico adequado. Para isso é necessário se aplicar a^

guns conceitos básicos de estatística, que são fundamentais '

para esse procedimento, tais como: média, desvio padrão, coe_

ficiente de variação etc.

>.l - Média

A m é d i a d e um c o n j u n t o d e N v a l o r e s X . , X _ . . . X n é de_

f i n i d a p o r :

Í - P L 4.1

4.2 - Desvio Padrão

0 desvio padrão de um conjunto de valores X.,X2...Xn'

i dado por

A(X* -X)2 4.2
* r N-l

onde: X é a média dos N valores e X£ são esses valores.



O desvio padrão ateia definido, representa • incerta,

sa que acompanha cada um dos M valores. Existe uma probabiH

dada 68,271, de que o valor da grandeza medida esteja no iii

tervalo X-a a £•».

4.3 - Variância

A variância de um conjunto de dados e definida como*

sendo o quadrado do desvio padrão.

4.4 - Desvio Padrão Relativo ou Coeficiente de Variação

0 desvio padrão relativo ou coeficiente de variação,

i calculado pela expressão

.,- -f
onde: a é o desvio padrão e -X é a media.

0 coeficiente de variação fornece informação a cerca

da precisão da medida. Ele indica o grau de dispersão da me-

dida. 0 coeficiente de variação geralmente é expresso em po£

centagem.

4.5 - Erro Relativo

0 erro relativo 2 dado por:

Er - X -M 4.4

V

onde: X ã a média e y o valor real da grandeza.

0 erro relativo indica a exatidão da medida a só p£

da sar calculado quando sa conheça o valor real da grandeza'

medida.
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4.6 - Limites da Confiança

0 Unite de confiança para uma série de medida*

do por

V - X ± t ;•_ 4.5

onde: V • media populacional

X - media amostrai

é • desvio padrão

N • número de amostras

t é ui valor tabelado da distribuição de estudent, e depende*

do nível de confiança desejado e do tamanho da amostra.

4.7 - Critério de Chauvenet

Quando se faz uma série de N medidas e necessário,mui^

tas vezes, fazer o refinamento dos dados, para,rejeitar valo-

res que se distanciam muito da média, não sendo representati-

vo da grandeza medida. Essa rejeição, não deve ser feita ale£

toríamente. Para isso existem critérios estatísticos. Um dos

critérios de rejeição de dados mais usados é o critério de '

Chauvenet.

Na aplicação desse critério, escolhe-se um nível de

confiança desejado, normalmente 95% e se faz a verificação ,

usando-se a seguinte fórmula:

P• X í Ki 4.6

onde: V - valor representativo da grandeza medida

X • média

a • desvio padrão

K * valor tabelado qua dependa da N « do nível da

confiança desejado (25)

Usando esta critério, qualquer valor qua estiver fora



do intervalo

X - r«>u> X • KB

sera rejeitado como não representativo da grandeza medida.

4.9 - Tratamento Estatístico» do» Dado»

Os resultados obtidos receberam um tratamento estati£

tico adequado, para se ter uma melhor apresentação e interpr*

tação dos mesmos.

Foi aplicado o critério de Chauvenet para rejeição de

dados, para cada série de contagem da amostra e do padrão.

A percentagem do elemento na amostra foi calculado _a

través da fórmula 2.9. A média, o desvio padrão, o coeficien-

te de variação e o limite de confiança, foram calculados atra

vés das fórmulas 4.1, 4.2, 4.2 e 4.5 respectivamente.

Nas tabelas 4.1, 4.2 e 4.3 estão os exemplos ilustra-

tivos do tratamento estatístico aplicado aos dados obtidos.

Na tabela 4.1 encontra-se uma série de contagens de

uma amostra e de um padrão,que são representantivos das medi-

das efetuadas neste trabalho. E nas tabelas 4.2 e 4.3 encon -

tram-se os valores percentuais de Al e Cu de cada série de de_

terminação.
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TABELA 4.1

CONTAGEM DE Al EM 5 MIH

Numero de Determinação

1

2

3

4

5

6

Média

Desvio Padrão

Coeficiente de Variação

Padrão

2093

2150

2140

2101

2110

2131

2122

25

1.2Z

Amostra 2

2062

2022"

2094

2079

2107

2102

2078

32

1.5X

(-) dado* rejeitados pelo critério de Chauvenet



TABELA 4.2

VALORES OBTIDOS NA DETERMINAÇÃO DE Al EM LIGAS Al-Cu

Numero
d«

Determinação

1

2

3

4

5

Média

Desvio Padrão

Coeficiente de
Variação

Limite»de Confiança

Concentração de Alumínio em Z

Amos tra
1

87,9

88,7

87,9

89,1

87,5

88,2

0.9

1,OZ

88,2*1,0

Amostra
2

88,3

87,3

88,7

89,5

87,9

88,3

0,8

0,91

88,3*1,0

Amostra
3

84,8

85,0

84,6

83,7

-

84,5

0,6

0,7Z

84,5*1,**

Amostra
4

87,6

88,3

86,8

88,3

89,2

88,0

0,9

l,0Z

88,0*1,0
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TABELA 4.3

VALORES OBTIDOS NA DETERMINAÇÃO DE Cu EM LIGAS Al-Cu

Numero
de

Determinação

1

2

3

4

5

Media

Desvio Padrão

Coef ic iente de Variação

Limites de Confiança

Concentração de Cobre em Z

Amostra
3

9 . 7

9 , 3

9 , 6

9 , 7

9 , 4

9 , 5

0 , 2

2,IX

9,5Í0,3

Amostra
4

10,0

10,1

9 , 8

10,2

-

10,0

0 , 2

2,0Z

10,OÍO,4
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V. RESULTADOS

Os resultados da determinação de alumínio se encontram

na tabela 5.1.

Os resultados da determinação de cobie se encontram na

tabela 5.2.

Nas tabelas 5.3 e 5.4 se encontram ao lado dos resultjs

dos obtidos por analise por ativação, os resultados obtidos '

por métodos químicos, para se fazer uma comparação entre os

dois métodos.

A atividade especifica do alumínio e do cobre, bem co

mo o limite de deteção dos mesmos, se encontram na tabela 5.5.

0 limite de deteção aqui adotado 2 o definido por

Currie (6)
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TABELA 5.1

DETERMINAÇÃO DE Al EM LIGA Al-Cu

Amostra

1

2

3

4

Concentração
X

88,2

88,3

84,5

88,0

Desvio
Padrão

0,9

0,8

0,6

0.9

Coeficiente
de Variação

1.0

0,9

0,7

1,0

Limites de
Confiança

88,2±l,0

88,3*1,0

84.5Í1.0

88,0±1,0

TABELA 5.2

DETERMINAÇÃO DE Cu EM LIGA Al-Cu

Amostra

3

4

Concentração

9,5

10,0

Desvio
Padrão

0,2

0,2

Coeficiente
de Variação

2,1Z

2,0Z

Limites de
Confiança

9,5*0,3

10,0*0,4



TABELA 5.3

ANÁLISE DE ALUMtNIO

COMPARAÇÃO ENTRE O MBTODO QÜIMICO E POR ATIVAÇÃO

Concentração de Al eu X

Amostra

1

2

3

4

Análise por
Ativação

88,2

88,3

84,5

88,0

Análise
Quiaica

91,5

89,8

87,0

88,3

TABELA 5.4

ANALISE DE COBRE

COMPARAÇÃO ENTRE 0 MgTODO QUÍMICO E POR ATIVAÇÃO

Concentração de Cu em X

Amostra

3

4

Análise por
Ativação

9.5

10,0

Analise
Química

9,56

10,25
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TABELA 5.5

VALORES DAS ATIVIDADES ESPECIFICAS E DOS LIMITES

DE DETEÇÃO DO ALOMlWIO E DO COBRE

Material

Aluaxnio

Cobre

Tempo de
Ativação

(•in)

1

60

Tempo de
Contagea

(-ia)

5

30

Liaite de
Deteção

(s)

4

2.5

Cont.

60

95
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• I . DISCUSSÕES E CONCLUSÕES

6.1 - Discussõe»

6.1.1 - Exatidão do Método

A exatidão de um método analítico, como ja foi expli-

cado no item 4.5. é dada através da avaliação do erro relati-

vo, e esse por sua vez só se pede calcular conhecendo-se o va

lor real da grandeza medida. Como neste trabalho o valor real

da grandeza não era conhecida, para se ter uma idéia dessa '

exatidão, comparou-se os resultados obtidos por ativação com

os resultados obtidos por métodos químicos. Teria-se uma com-

paração melhor se se tivesse também para a analise química ,

uma série de medidas para a mesma amostra, como se tea para

•étodo por ativação. Da posse dessa série de valores poderia-

se aplicar um teste estatístico para verificar a igualdade eii

tre as médias. Uma vez que não se dispõe desses dados, o* re_

sultados obtidos pelo método químico,serve para dar uma idéia da

exatidão àa método.

As tabelas 5.3 e 5.4 mostras os resultados obtidos '

por ativação * os resultados obtidos por gravimetria. Coaparan

do-st os resultados obtidos pelos dois métodos, nota-se que '
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howve uaa ligeira tendência dos resultados quíaicos serca ua

pouca aaiores que os resultados obtidos por ativação. Mão a«

pode, no entanto, afirmar se essa tendência, í sisteaâtico o«

não usa « x que não se poda garantir quais doa dois resulta -

dos são aaia exatos» aesao porque as principais fontes d*

erros na determinação do alumínio por gravimetria levaa senpre

a se obter resultados superiores aos reais. Se se considerar *

os resultados obtidos por aétodos quíaicos coao oj representarei

vos dos valores reais das grandezas medidas, tea-se ua erro '

relativo aãxiao de 3,6Z. Erro esse que levando-se ea conta a

rapidez do eétodo (teapo aédio para uaa análise de aluaínio -

lSain) e que o aétodo e puraaente instruaeatal, vê-se que é

ua erro bastante aceitável.

6.1.2 - Precisão do Método

A precisão de ua aétodo é avaliada através do coeficjL

ente de variação da aedida, uaa vez que este da o grau de dis_

persão da aesaa, conforae foi definido ea 4.4. Da coeficiente

de variação grande indica naa baixa precisão, enquanto que ua

baixo coeficiente de variação indica uaa boa precisão. Obser-

vando-se as tabelas 5.1 e 5.2, nota-se que, os coeficientes *

de variação das aedidas estão dentro de uaa faixa que vai de

0,7 a 2,IX, o que indica una boa precisão da medida.

6.1.3 - Vantagens e Desvantagens

0 aétodo de análise estudado é ua método bastante rã

pido. 0 teapo médio para uaa análise de alumínio foi de ISmin,

tempo esse que é bastante competitivo, comparando coa outros

métodos de analise. Já o teapo médio para uma análise de co_

bre é 2b e 40min. Esse tempo apesar de não ser muito competi-

tivo, nas condições em que foi realizada a análise, pode ser

melhorado bastante. Conforae foi exposto no item 3.4.3 a amos_

tra e o padrão foraa irradiados ua apôs o outro. Isso fez coa

qua o teapo de análise se tornasse relativamente grande. Essa

teapo poréa, pode ser reduzido substancialaente, bastando pa_



ra isso alterar a posição de irradiação de modo que possa ser

irradiadas, ao mesmo tempo que o padrão três ou quatro amos -

trás e em seguida contadas uma após a outra fazendo-se depois

a correção das atividades pelo fator de decaimento. A correção

das atividades bem como o calculo da concentração do elemento

nas amostras podem ser feitos rapidamente, bastando para isso

usar um programa de calculadora de bolso de modo que entrando

com os dados obtidos, obtenha-se automaticamente os resulta -

dos. Com esse procedimentos o tempo de analise poderá ser re

duzido de um fator de 2,5, tornando a analise mais competiti-

va.

Como desvantagem se poderia citar os cuidados que se

deve ter com a proteção radíológica uma vez que a analise en

volve a utilização de fonte de neutrons e material radiotivo.

Isso poderia encarecer o custo da análise.
241

Quando se trabalha coa fonte de Am-Be, os cuidados com as

instalações para proteção radiolõgica, praticamente não vai

influenciar no custo da análise, um vez que a radiação gama
241 -

emitida pelo Am e de energia baixa (60KeV) , podendo ser

blindada facilmente. Outro fator que se poderia apontar como*

desvantagem é a impossibilidade que se tem de se fazer uma

análise multielementar, uma vez que se trabalha fazendo a cem

tagem integral, Isso porém não e problema no caso de analise'

de poucos elementos, como é o caso deste trabalho, uma vez

que a distinção das atividades envolvidas pode ser feita esco

lhendo-se adequadamente o tempo de ativação e de espera.

6.2 - C o n c l u s õ e s

0 objetivo deste trabalho foi estudar um método instru

mental, para determinar alumínio e cobra em ligas de alumínio,

simple», rápido e de boa precisão. 0 método estudado foi o de

análise por ativação com neutros de uma fonte de Am-Be de

fluêncía 9,8x10 n/s, utilizando um detetor de Nal(Tl) acoplado

a um sistema monocanai. Devido a baixa fluencia de neutrons ,

foi necessário s« trabalhar com amostra* grandes de ate 50g.
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Para se trabalhar com essas amostras foi necessário montar ins_

falações adequadas que permitisse» a ativação de tais alvos en

posição fixa, gerando geometria bem reprodutiva, os quais esta

riam situados dentro do meio moderador (água), e cujas distân-

cias vertical e horizontal da fonte, estivessem na região de

fluxo máximo (região onde se obtivesse a máxima atividade indti

zida pela reação Al(n,Y) Al). Foram confeccionadas cápsulas

de irradiação de PVC, que possibilitaram um posicionamento ÕtjL

mo para essas amostras. Duas fontes de erros foram introduzi -

das por meio das cápsulas de PVC e tiveram que ser eliminados*

para completo êxito deste procedimento. A primeira fonte a i£

troduziu um erro aleatório e se deveu ao fato de que leves d^

ferenças de espessuras, impossíveis de serem controladas no

processo de confecção, causava efeitos mensuráveis de atenua -

ção gam». A devida correção para este efeito foi descrita no

item 3.5.5.1. A segunda fonte de erro foi sistemático, introdij

zido por meio da atividade induzida no cloro existente no mate

rial da cápsula. A maneira de eliminar essa interferência está

descrita no item 3.5.5.2.

Mesmo trabalhando-se com grandes massas, a atividade '

induzida foi ainda relativamente baixa e para se conseguir uma

taxa de contagem, cujo erro ficasse dentro do limite requerido

foi utilizado a contagem integral. Essas duas medidas tomadas*

para melhorar a taxa de contagem, introduziram uma série de er_

ros que tiveram de ser estudados e controlados. Trabalhando '

com massas de 50g, naturalmente o efeito de autoblindagem do

fluxo de neutrons seria bastante elevado. A atenuação gama Cam

bém seria importante nesse caso. Foram feitas uma série de ex

periencias para se determinar as condições Ótimas de trabalho'

para minimizar o erro devido a esses dois efeitos.

As interferências que podem ocorrer em qualquer méto-

do de análise por ativação, nesse caso elas se constituiriam *

numa fonte de erro bem mais importante, una vez que fazendo-se

a contagem integral, toda « qualquer radiação que atingisse o

detetor seria contada. 0 fato do fluxo de neutrons ser baixa

contribuiu para qua ocorressem menos interferências. As ativi-
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dades induzidas que iriam produzir interferências foram mini^

mizadas, escolhendo-se adequadamente o tempo de ativação •

de espera.

Controladas as fontes de erro, o método foi aplicado

na determinação de alumínio e cobre em ligas de alumínio,com

bons resultados. £ um método rápido, de boa precisão, poden-

óo ser explorado economicamente devido a sua versatilidade e

simplicidade do equipamento utilizado.
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