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1 - OBJETIVO 

 

Descrever o procedimento para abastecimento de nitrogênio líquido - LN2 no Dewar 

(reservatório térmico) do detetor do espectrômetro gama de alta resolução, assim como 

como a recarga do Dewar reservatório do laboratório de Radônio. 

 

2 - CAMPO DE APLICAÇÃO 

 

Aplica-se ao abastecimento de nitrogênio líquido no Dewar do detetor e recarga do 

Dewar reservatório do Laboratório de Radônio.  

3 – REFERÊNCIAS 

 

3.1 – Canberra.  Manual - Instructions Model NTD-30/NTD-50. LN2 Withdrawal 

Device.2006. 

3.2 - Canberra. Germanium Detectos. User’s Manual. 2003. 

 

4 - DEFINIÇÕES 

 

4.1 - Nitrogênio líquido – LN2: N2 em temperatura inferior 72 K, utilizado para resfriar 

o detector semi-condutor de germânio hiperpuro - HPGe .  

4.2 - Dewar do detetor: Reservatório térmico acoplado ao HPGe. 

4.3 - Dewar reservatório: Reservatório térmico de estocagem de LN2 com capacidade 

para 50 l. 

4.4 - Dispositivo de retirada de LN2 – NTD-50: Dispositivo de retirada de LN2 do 

Dewar reservatório.  

 

 5 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

 

5.1 - FT-LAPOC-8004-01 - Registro manual de abastecimento de LN2 do Dewar do 

detetor do Espectrômetro Gama de alta resolução  

5.2 - FT-LAPOC-8004-02 - Registro manual de abastecimento de LN2 do Dewar 

reservatório do Espectrômetro Gama de alta resolução.   

 

6 - ROTINAS 

6.1 - ESCOPO 

6.1.1 Este Procedimento Normativo (PN-LAPOC-8004) abrange o abastecimento de 

nitrogênio líquido - LN2 no dewar (reservatório térmico) do detetor do espectrômetro 
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gama de alta resolução do laboratório de Radônio, visando o seu resfriamento e a 

recarga do dewar reservatório de 50 l.  

6.1.2 Este ensaio envolver material perigoso, com risco de queimaduras. Não são 

abordados todos os quesitos de segurança associados ao seu uso. É de responsabilidade 

do usuário do PN-LAPOC-8004 estabelecer os cuidados necessários e práticas seguras 

antes da utilização. 

 

6.2 - RESUMO PN-LAPOC-8004 

 

6.2.1 Detetores de germânio hiperpuros necessitam ser resfriados à temperatura inferior 

a 72 K para o seu perfeito funcionamento. Normalmente isto é realizado utilizando 

Nitrogênio líquido, embora já exista dispositivo elétrico/eletrônico (efeito Peltier) para 

tal aplicação.    

6.2.2 A produção de LN2 é realizada em instalações externas ao laboratório e o seu 

transporte é realizado por empresas especializadas.   

6.2.3 O espectrômetro gama de alta resolução deve ser reabastecido no período máximo 

de 4 (quatro) dias, transferindo o LN2 do Dewar reservatório para o Dewar do 

espectrômetro.    

 

6.3 - IMPORTÂNCIA E USO 

 

6.3.1 O sistema de espectrometria gama possui dispositivo para verificar o nível de LN2 

no Dewar do detetor. O dispositivo desliga a alta tensão quando o nível de LN2 está 

abaixo do especificado. No entanto, falha neste sistema assim como no abastecimento 

do Dewar pode levar à perda em definitivo (queima) do detetor.   

 

6.4 - INTERFERENTES 

 

6.4.1 A umidade do ar é o principal componente a ser removido no abastecimento de 

nitrogênio líquido - LN2. Como a temperatura está muito abaixo do ponto de 

congelamento da água, a umidade leva a produção de gelo nas tubulações e no cryostat 

do detetor. Neste último caso a presença de água pode levar a problema na eletrônica do 

sistema 

 

6.5 - EQUIPAMENTOS  

 

6.5.1 - O Dispositivo de transferência de LN2 NTD-50 

6.5.1.1 O NTD – 50 (Figura 1) é basicamente o sistema de tubulação que liga a parte 

interior/inferior à parte exterior o Dewar. Na entrada do Dewar a tubulação passa pelo 
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interior de um colar de borracha expansível que permite vedação do recipiente. O 

dispositivo possui ainda uma válvula abre/fecha, sensor de pressão e válvula de alívio 

de pressão e válvula de ventilação.   

6.5.1.2 Com o Dewar fechado, a evaporação do NL2 produz aumento de pressão 

interna, que pode ser observada através do sensor de pressão. A válvula de alívio entra 

em operação quando diferença de pressão for superior a 5 psi. A expulsão do LN2 do 

Dewar ocorre quando é aberta a válvula abre/fecha. 

 

 

Figura 1. Desenho esquemático do NTD-50 
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6.6 - ABASTECIMENTO DO DEWAR DO DETETOR  

6.6.1 Antes de iniciar o abastecimento, parar a contagem em execução (se existir 

alguma), retirar a amostra em análise e travar bem a blindagem do detetor. 

6.6.1 Soltar a trava de fixação da blindagem ao carrinho de transporte e girar o 

espectrômetro saindo da posição vertical, com o detetor virado pra a cima, e chegando à 

posição na horizontal (Figura 2). Travar o detetor nesta posição. 

 

 

Figura 2. Detector em posição horizontal para abastecimento. 

 

6.6.3 Remover a tampa de acesso das duas tubulações de abastecimento e verificar se 

existe entupimento (formação de gelo), utilizando-se uma haste fina de teflon.  

6.6.4 Caso seja observado entupimento, derreter a bloco de gelo introduzindo uma haste 

fina metálica previamente aquecida.  

6.6.5 Conectar a tubulação do NTD-50 ao tubo de abastecimento posicionado no lado 

direito Dewar (a rigor com o Dewar nesta posição o abastecimento pode ser realizado 

por qualquer uma das duas tubulações). Abrir a válvula abre/fecha do NTD-50 e 

preencher o formulário FT-LAPOC-8004-01. 

6.6.6 Aguardar até que a tubulação da esquerda do Dewar do detetor comece a expelir 

LN2, indicando que o abastecimento está completo. 

6.6.7 Concluída esta fase, desconectar a mangueira plástica, retornar a tampa de acesso 

da tubulação para a posição original, deixando o tubo de escape de gás virado para a 

direita.  

6.6.8 Soltar a trava de fixação da blindagem ao carrinho de transporte e girar o 

espectrômetro saindo da posição horizontal e chegando na posição vertical, com o 

detetor virado pra a cima.  Travar o detetor nesta posição. 

6.6.9 Colocar a amostra sobre o detetor e reiniciar as contagens.  
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6.7  - RECARGA DO DEWAR RESERVATÓRIO   

6.7.1 Para recarregar o Dewar reservatório, liberar a pressão no interior do Dewar 

abrindo a válvula de ventilação. Soltar o colar de borracha expansível girando-o em 

sentido anti-horário. Remover a cabo de segurança e retire o NTD-50 do Dewar.  

6.7.2 Após a recarga fixar o cabo de segurança, fixar novamente o colar de borracha 

expansível girando em sentido horário. Finalmente, fechar a válvulas abre/fecha e de 

ventilação permitindo o aumento de pressão no interior do Dewar. 

6.7.3 Preencher o formulário FT-LAPOC-8004-02.  

 

7 - QUADRO DE EDIÇÃO 

 

REVISÃO PÁGINA DATA ELABORAÇÃO OBSERVAÇÕES 
-  
 

 

Todas 20/02/2014 Nivaldo C. da Silva Versão preliminar do 

documento 

apresentada para 

comentários 

 

 

8 - ANEXOS 

 N/A 
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