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0 Ciclolron do Instituto Uu C»f|c:thorifi Nuclror c utilizndo principoltucntc

pura produção üt- rodioisútopôs, produção de neutrons c auáiisc de denos por

Irradiação. As atividr.ilesrotineiras dos laboratórios de operação e Rgtmilrnçr.o

éo CÍclotron c do proihçZo i!c rad í oi só topos» aprei-entcai» rif-cot de expos írüo

Bs radiações betr, garoa c ncutront <!c amplo espectro de energia, alem de ris*

CO» de contaminação extern.-» c interna.

0 ProgranKi de Radioproteçao atfotacío nentes laboratórios c apresentado etn

resumo c &ão mostrados os resultados da análise de contam!noçõo do ar e de S£

perfícic, de efluentes líquidos e an doses equivalentes recebidet pelos ira-

bdih&dorcs ei» lifBC nos diversos setores de atividade.

ABSTRACT

The Cyclotron of the Instituto de Digcnltaría Nuclear Is operated mainly

for rftdiolsotopc production, neutron production studies and irrr.Uiction d.-:nnr;c

analysis. The risks associated to the activities developed in these labora-

tories ftre exposition to t>ctn, neu.tron and Qama radiation and contamination.

The rodíoprot;!Ctipn prorjrnm adapted ere presented briefly and the results

D-f the air and sur'nte cont.nmist.'tf for. ,»n.ilyr.I&, Ji<|u!(i v?):.*:uiu end close

equivalent of the wurfcerr. ID Ifííífi nrr r.lxnvn.



O tfcletron CV-?S, compacto, isõcrono, de energia variável acelera parti-

carregodn% ate os Unites indicados na Tabela I. A operação do Cíclo-

trvn» s«a Manutenção, o M C M W A M O C processamento quíaico dos alvos irr.tdi.idos

procedimentos especiais de radinproteção.

Tabela 1. - DcscRpcnlto do Cíclolron

Partícula

Protons

Dcuterons

Ncllo-3++

Ilelio-^

Limites de
energia (KcV)

3-1*

5-38

6-28

Limite de corrente
externa (pA)

70

100

70

50

0 Cfclotron por.&ui sete saídas de feixe, sendo que duas não estão cai uro.

Rs caverna principal, com blindagem de 1,8m de concreto estão situadas o Cí-

(lotron e duas saídas de feixe (nf 2 c n? 6). Na área cxpcrictcntal do DEFi

exísten outras tr?s cavernas cotn blindagem de 0,6n» de concreto, onde estilo as

saídas de feixe n?s 3, * e 5.

As ãreas restritas do DEFI podem ser divididas úc acordo cocn o tipo de

trabalho realizado e das fontes radioativas presentes: Caverna principal do

Cíclotron e Sala de Manutenção, Laboratórios de Produção de Radioisótcpos c

Are» ExperfMcntak

n<fura I. - (Ventilo T.^\wv\h:t\\co dar, Pepcndcnclas do

it.» rí



0 Cícloiron ncccsslt* o.-» rvtnu torção preventiva c corretiva, A Maioria
<*o Cíc!otron são de Cobre. Outros materiais também oneon-

são o F»Mio, Tint;vtento c Alfeaínlo. Logo após uma operação do Cíclo-

troa, as peças ca-npjwu-ntcs ficam altamente radioativas devido a nuclíücns tfe

w*l*~vttfa curta. Apôs a~ro\tend.iicente 6 horas, encontra-se principalmente

;2t«co~6$ c Gâlto-67 (*»)• N J mniorin dan veies, a manutenção consiste de troca

de catado do lon-«.ource. \c::.tmciilos de áijua de refrigeração, problemas coe» o

vãcui» e limpeza (t!cr.oxtt>.ç3o) de iicças cocaponcntcs.

A produção'de radio! só copos, c feita nos laboratórios de Química Quente c

Morna. 0% radioUõiepos produrldos com P O I S freqüência são: lodo-123.

* Coballo-57, la^lo-lll. Outros radionuclídcos tambem encontrados dc-

rentes da proiuçBo sõa: \oiio-\7.k. Zinco-6?, Cobalto*56t CSdmto-509. etc.

9 »ívo c irradiado r..i r.oí»!o n? 6 c trazido para o Químico Quente por U M

Istea» de tranüporie automático, Cnda tipo de alvo c processado quiwícaawntc

células quentes totalmente fcclmdas c que não necessitam de intervenção

il. Alguns procesianviHos ainda são feitos era capelas c o risco de conta-

nação auwenu um pouco, principalmente durante processos de aquecimento óo

to radioativo.

Ka arco experiocntfil, o risco de contaminação 5 menor porque as peças cow

itas da saída de feixe são qunse todas de Alumínio o o decaimento é mais

fápido. Ha maioria dos canos não h5 necessidade de manipulação do alvo logo

a Irradiação,

Esta Srca oferece o risco de irradiação externa por neutrons c gon» duron

t operações do Cíclotron, por isso, o acesso durante operações não c per-

Htfdo,

)CRAHA DE RAOIOPROTCÇAO

v 0 progrnno de proteção radiolôgica nestas arcas objetiva controlar os ní-

ti» de radiação de acordo c«vn as normas da CNCM (1, 2) o o sistema de limita,

2b de doso da ICfiP (3).

A monftoraçõo pessoal externa é feito através de filmes dosimetricos, o-

tU TLP, itosímctros de nC-mrvjns albedo e dosímetro de leitura direta (jawa R

tipo Cf»nctn. Cotn cxce<;f.,"o do últlino, a frcqwcncla de'troca do dosímniro é

èntal, Wi no caso Ue (uspclta de acidente, a leitura 6 feita imediatamente,

I Aiwmlior.i<r..» I-^-MM! ii,u-rnn v ftrftn rm contador de corpo into fro CPÍ.:

r^qurncl.t íimwl .,« L.•.'f::(.t!!;,.f,i,. ,,n cucpcito de Incorporação do riulir,imc!í-



|ÈM. Evse exMiic pode ser complementado pela análise de excreta.

I 0 controle de contaminação externa c feito através do controle de «tcesso

V ârtas sujeitas a cotttaain^rio. lies tos áreas são usadas vestimenta» exclusj^

tais ceco: cpttrda-pá, RKicacõo, s.i|>alilhas, luvas, gorro» e tc . tia saída,

toto-sc a pele c a roupa coa monitores de contaminação.

! A maultoraçã»» de ãr%*a v íritn cuw levantamento radlom'trico diário, <-;frc^
semanal com papel de f i l tro e anostraticm de ar cm f i l tro de fibra <!c vi-*

Purante as operações do Cíclotron c feita a monitoração de radiação "g.-r-
\

Durante o processamento de radioisôtopos c feita a nonítoraçHo o^

etfréfaços c anostra^cai do ar com filtro de fibra de vidro para aerosol

carvw ativado impregnado coat Kl para análise de lodo no ar. Durante & laa-

enção de Ciclotron c feito levantamento radiomútrico da maquina c dos |>c-

retIradas, alew de esfreçn^o c anoslragcM de ar.

laboratórios

Ha monitoração pessoal externo são apresentados nos histogranas abaixo os

ÍS de rodiação recebidas pelos profissionais cm cada área de atividade.

DE WÃ,

U1TAOOS OBTIDOS £H

Os resultados do proQrsm.1 Ce nodioproteção do Cíclotron e

obtidos CRI 1953 são os seguintes:

ira 2, • Doses rfj«!v.>lcnier, Aiiu.il& Recebidas petos Trabolluidorc» Durnntu
t o hoco&c.vvHio d». P.,ul!ofsóli>j)os.
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Kt «Bnitorarão pcsnrcl intern.'» não fui delctada contaminação cai nenhum

trabalhador.

tf» «onitoração rotineira as taxa» «Ic exposição mediam encontradas no te*

vantaocnto rodimeetrico cstão apresentadas na Tabela 2.

Tabela 2. - Resultado do levantamento

RadiooK-trico Rotineiro

Lorn!

Caverna do Cíclolron

Sala de Manutenção

Química Quente

Química Homo

Arca Experimental

Caverna 3

Caverna k

Ceve roa -5

Taxa de dose
equivalente (uSv/l$

7,2+ 2,1

0,9 A 1,3

11 + 29

*±5 .

0,6 + 0,9

7.h 1 23

As taxas de dose equivalente encontradas no levantamento rodiomclrico opc

racional do Cfclotron estão apresentadas na Tabela 3* Cm 1905 foi construída

tuna blindagem odiciorul na área experimental de nodo a reduzir ns taxas de do-

te devido ã .gama e ã neutrons c permitir a operação do Cíclotron a maiores va

lores de corrente.

Durante o processamento de rod!oisútopos d taxa de dose equivalente no o*

peredor foi cm média 16 - 22)tSv/li.

As tnxas de dor>c típicas n.is peças componentes do Cíctotron encontrados

durante A maitutonçito co:» n wnquina aberta estão mostrados na Figuro 5.

NSo foi detectada contaminação do ar durante a in.inutenc.5o ào Cíclotron ou

RS firco expcrimcninl, no entanto, durante o procv&sar.icnto de rodíoísôtopos

detoctou-se leve contaminação tio nr, IÍHIÍlu abaixo do nível de Investigação

(Tebclo k).



-1 a J . - fe'suti;»*!.» Jo IcvantaMcnto lta«Iio»Str!co

Oj>«-r.irirnKil do Citloiron

Saída de

feixe

2

6

3

4

5

I'cixc

a

a

d

P

P

a

P

a

d

P

1a>a dc Pose Cquivalcntc (pSv/h.|iA)

5.»l.i tic Conlrole

n

0.2

0,2

0.2

0.2

2.0

0.3

1.2

0.2

2,0

•*

Y

1,3

0 . *

0 . *

0.2

0.5

1.2

0.6

1.7

0,3

1.7

Area Experimental

n

8.0

0.2

0.8

M

10

5*0

80 '

Y

2.4

1.7

0.4

0,5

1.0

1.9

H.O

5.0

2.7

10,4

Tabela 4. - Resultado da Monitoração dc Contaminação do Ar

. Durante o Processamento de Radioisótopos

tadioisótopos

Prece». Co-57

.. Prece». In—111

Proces. Ga-67

Proces. 1-123
•

KarceçSo coro 1-123

Kj»rc,iç5o íow l-IJJ

Alívíií.-nK' MCdia
Manipulada (Dq)

h. 107

4.io'7

2. IO8

l . !0Ô

4 . IO 0

Concentração Média (Bq/tn )

0,6 ± 0,6
nada Jruciodo

nafo detectado

I-123J 3,6 + 6,9
1-124: 0,3 ± 0 , 3

1-123: 18,4 + 35,8

1-124: 1,5 ± 2 , 7

8,1 ± 13,3
*



Figura 5. - Taxa de Dose Equivalente no Interior do Cíclotron
Durante Manutenção (mSv/h).

h exaustão e a ventilação dos áreas restritas do DCFI são feitos por
sistemas de exaustão independentes para cada arca com risco de contamina*
çao do ar. Estes sistemas estão Instalados na Sala de Manutenção, caverna
do cfelétron, area experimental, vestiário», célula mecânica, células de
processamento e capelas, sendo que estes três últimos referem-se ao pro -
cessamento .químico de radioUôtopos nos laboratórios de química morna e
química quente.

0 controle dos efluentes gasosos consiste principalmente na análise
.dos resultados de Monitoração do ar das áreas restritas, na medida eventu
ftl de radiação gama nos do sistema de exaustão apôs os filtros, medida de
radiação gama nos filtros auxiliarem de carvão ativado existentes na saí-
da d« célula de processamento de lodo e análise por espectrometría goma

filtros usfiCoz por ocasião d.i troco, os quais não indicaram o presen-
4» miclídcoí de



ftora» real iradas 61 amosttagens en várias superfícies dos laboratórios.

$s locais que «ais apresentaram contam!nação fora» as pias e bancadas da Sala

<JB JfanmtcnçSo e dos Laboratórios de Produção de Rodioisôtopos. Os principais

contamtnantes encontrados e a concentração, analisados por espectronetria 9.1-

m», estão na Tabela 5.

Tabela 5- - Resultado da Monitoração de

Contaminação dç Superfície

Arca

--

Manutenção do Cíclotron
•

m

Produção de Radioisõ-
topos

Nuclídeos
encontrados

Zn-(5, 1-123

Co-56, Ka-22

Co-57, Ca-67

Co-57, 1-123

Co-56, 1-12*

Hn-5*. In-lll

. Zn-(5. Ka-22

Te-123», Sn-113

1-131

Concentração (Bq/u )
média

10*

IO5

Fera» liberados 64.0Q0£ de efluentes líquidos durante o ano de 19G8 que

corresponde a uma fração mil vezes abaixo do limite derivado. Os principais

radleituclídeos encontrados no efluente foram Zinco-65, Crcxso-51, Cobalto-57»

Iodo-|2^, lodo-131» ftongoncs-51» c Sódio-22. Todas as análises indicavam que

as quantidades c concentrações estavam abaixo do limite diário correpondonte.

0 programa de rndioproteçõo ocupacfonal cm instalações radioativas cotn aj[

to rlfco de irradiação externa c contaminação, como é o caso do Cíclotron do

ItH • Iftborntõrios anexos» é tão eficaz quanto mais rigorosa for a aplicação

dos procedimentos estabelecidos, uma vez que o infraestrutura em termos de

equipamentos de radfoprotcção não c a ideal. Entretanto, a supervisão de ra-

dioprotcçÃo do Cíclotron conta com laboratórios de apoio» também da Seção de

Proteção fodlologien, poro mcdld.v. nucleares, testes e ensaios de

tos de rdcfioprotcçHo, |»rcp.-»rnr3o <li* nn*»r.tríw o depósito e tratamento de

tos



6»>esuUados obtidos is-u 1$C? foram bastante satisfatórios cons iderniido-

$e o llwtle priuãrio de «lose equivalente poro trabalhadores (üOmSv).

Intctou-su cm 1988 \m lovnntaiiicnto cio espectro dc neutrons oo rc-dor cio CÍ-

clotron do5 diversas condições <tc feixe» Outro estudo era andamento c o leste

operacional do dosímetro beta desenvolvido peto 1PEN/CNEN-5P.
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