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Resumo

Descreve-se a construção e alguns testes de um detector de neutrons
tipo "Self Powered" ("SPN") e apresenta-se o diagrama de blocos do
circuito eletrônico associado. 0 detector possui forma cilíndrica,
composto por um emissor de 9 fios de cobalto, isolador de alumina
sinterizada e coletor/revestimento de Inconel 600, com conector ti-
po "SHV" para acoplar um cabo bifilar de transmissão do sinal. Foram
feitos alguns testes preliminares, obtendo-se informação sobre as
propriedades dielétricas do detector e cabo, espectroractria gama do
detector irradiado, resposta do detector às variações de fluxo de
neutrons, estabilidade e reprodutibilidade da corrente com o fluxo
de neutrons. Estimou-se também sua sensibilidade â radiação garoa,
com auxílio de Dosímctros Termoluminescentes como referência. 0 de-
tector apresentou um bom desempenho nos testes efetuados.

Abstract

Description and testing of a self-powered neutron detector and rela-
ted current measurement electronics, in construction at Centro de D£
senvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN), are presented. The cy-~"
lindrical detector has a 9-wires cobalt emitter, Inconel 600 tubing
collector and sinterized alumina electrical insulation. The bifilar
signal cable is plugged to the detector through a SHV connector. Pre_
liminary testing has giving information about dielectrical properties
of the set and impurities of the materials (by means of activation
analysis). The main tests, done in a 100 kV Triga Reactor, allowed
the verification of the detector response to the neutron flux, the
stability and reproducibility of this response, and also the evalua-
tion oi sensitivity to gamma radintion. The detector performance is
considered good.



SUMARIO

1 INTRODUÇÃO 4

2 DESCRIÇÃO 4

3 CONSTRUÇÃO DO DETECTOR 4

4 TESTES PRELIMINARES 5

5 BIBLIOGRAFIA 6



1. INTRODUÇÃO

Os reatores PWR tipo Biblis utilizam,para monitoração do flu
xo de neutrons, ao lado do sistema "aero-ball", cerca de quarentli
detcctores miniatura do tipo "self-powered", e pareceu útil a ve-
rificação da possibilidade da sua produção no Brasil. Como prime^
ro passo, foram construídos e testados dois protótipos deste tipcT
de detector.

Este trabalho descreve a construção do segundo protótipo, a
eletrônica associada e mostra resultados de testes realizados no
Reator Triga 1PR-R1.

2. DESCRIÇÃO %

Este tipo de detector apresenta uma característica importan-
te - não necessita de tensão de alimentação. Basicamente, .seu fun
cionamento pode ser comparado ao de um diodo semicondutor: um ele"
trodo (emissor) fornecera o componente de corrente principal, cu-
jos elétrons possuindo energia suficiente irão atravessar uma bsj_
reira de potencial, estabelecida no interior de um material isolji
dor adjacente ao emissor, atingindo outro eletrodo (coletor). Es-
tabelece-se, assim, um circuito elétrico que permite medição atr£
vês de um picoamperímetro.

A corrente dos detectores com emissor de cobalto é devida
principalmente aos elétrons originados, por efeito Compton e efe^
to fotoelétrico, da auto-absorção dos raios gama de captura de
neutrons do Co-59. Como essas interações são instantâneas, o tem-
po de resposta do detector é tão somente limitado pelo circuitode
medida. Por isso são chamados de detectores de "resposta pronta".

Contudo, o isótopo Co-60, formado na ativação, emite radia-
ção beta (Eginax. - 0,31 MeV) e raios gama (Ey - 1,17 e 1,33 MeV),
que causam um "background" que cresce com a irradiação do detec -
tor. Além disso, capturas no Co-60 produzem o isótopo Co-61, que
emite raio beta de 1,20 MeV. 0 decaimento desses dois isótopos re
duz a relação sinal pronto para "background", o que limita a vid"ã
útil deste detector. Considera-se que quando essa relação atinge
cerca de 43% do valor inicial, alcança-se o fim de sua vida útil.
A desexcitação do núcleo composto do Co-60 para o estado fundamen
tal é realizada através de um espectro complexo com mais de 100~
raios gama, com energias variando de 0,06 a 7,49 NeV.

As interações de neutrons com.o material do isolador e cole-
tor/revestimento também produzirão, em última instância, elétrons
que constituirão componentes de corrente que serão somados alge-
bricamente ao componente principal de corrente acima citado, se-
gundo seus sentidos.

3. CONSTRUÇÃO DO DETECTOR

0 protótipo construído é de forma cilíndrica, formado por um
conjunto de 9 fios de cobalto de 0,381 mm de diâmetro e 150 mm de
comprimento, e grau de pureza de 99,366% para o emissor. Como iso



lador utilizou-se um tubo de alumina de alto grau de pureza, previa

mente sinterizada, con diâmetro interno médio de 1,536 am e externo

de 2,942 mm, e comprimento de 150 mm. 0 coletor (revestimento) é

constituído por um tubo de Incoael 600 com diâmetro interno de

3,353 mm, diâmetro externo de 4,763 mm e comprimento de 152,4 mm.

Um conector tipo "SHV" foi soldado (com solda branca) a uma

luva de latâo, que por sua vez foi soldada ao coletor (com solda

prata). 0 conjunto do emissor foi soldado ao pino central do cone£

tor, também com solda branca.

Esse conector permite a ligação de um cabo bifilar blindado ,

para transmissão da corrente do "SPN" ao circuito de processamento

e medição do sinal. 0 segundo condutor do cabo tem sua extremidade

inferior livre, e serve para compensação das correntes indesejáveis

originadis no próprio cabo.

0 circuito eletrônico (Figura 1) realiza as funções de ampli-

ficação, conversão corrente/tensão, compensação da corrente de

"background" e do cabo, e visualização digital e gráfica em regis -

trador contínuo.

4.' TESTES PRELIMINARES

As -propriedades de 'isolamento de detector e cabo foram aprova

das. Espectrometria gama do detector irradiado, visando identificar

impurezas nas soldas, sugere que estas impurezas não devem interfe-

rir no desempenho do detector. Também foram feitos testes de irra-

diação, visando obter a resposta do detector às variações de fluxo

de neutrons, estabilidade e reprodutibilidade da corrente com o fit»

xo de neutrons, e estimativa da sensibilidade somente ã radiação ga

ma, com auxílio de Dosímetros Termoluminescentes como referência.

Amostras do cabo ,&ffilar estão sendo irradiadas no IPR-R1 p£

ra verificação de danos de radiação.

A Figura 2 exibe um registro gráfico que compara a resposta

do "SPN" â resposta da câmara de ioniz&ção compensada, integrante

do canal linear de medida de potência ao Reator IPR-Rl, mostrando o

bom desempenho do detector, tanto no tempo de resposta quanto na H

naaridade desta.

Como este protótipo foi construído visando sua utilização no



Reator Triga (potência de 100 kW), onde não ocorrem altas temperatii

ras, por simplicidade, optou-se pelas soldas de baixo ponto de fu -

são.

Por outro lado* devido a dificuldades na obtenção de um cabo

bifilar com revestimento cerâmico» utilizou-se um cabo com revesti-

mento plástico o qual também limita as temperaturas de utilização

do detector àquelas encontradas no referido reator.

As limitações de fluxo de neutrons são, em principio, as mes-

mas dos detectores semelhantes. Porém o cabo utilizado impõe um H

mite de fluxo integrado de aproximadamente 10 nvt devido princi -

palmente a danos de irradiação no polietileno de isolamento do cabo.

0 isolador do detector (alumina) deverá suportar fluxos integrados

maiores.
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