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1. INTRODUÇÃO

Durante os estudos preliminares sobre o "LAY-OUT" das
instalações do Reator Produtor de Radioisótopos (RPR), foi
necessário verificar a possibilidade de se construir u m cé
lula de recepção de radioisótopos no próprio prédio do rea-
tor. 0 fator determinante para a construção ou não deste
compartimento*seria a dose de radiação no operador da célu-
la. 0 objetivo deste trabalho é obter uma estimativa da ta-
xa de dose num indivíduo que operasse a célula durante 8 ho-
ras diárias.

No reator existem varias fontes de radiação que devem
ser levadas em consideração. Deste modo, estimou-se a taxa
de «dose devido aos seguintes fatores:

• • • - *

i) fluência dos neutrons e radiação gama proveniente de
produtos de fissão e materiais ativados no interior
do reator;

ii) produtos de fissão voláteis como gases nobres e io-
detos;

'iii') trítio, proveniente'de fissão ternãria.
Para a estimativa da taxa de dose devido aos gases no-

bres e iodetos, dois métodos ftíram utilizado»: "Método por
Comparaçãom\- que relaciona linearmente os dados obtidos pa-
ra o edifício de combustível gasto de Angra I com o RPR em
função das suas potências térwdcas, e o "Método do Balanço
de Atividade", que estuda a passagem dos gases nobres e io-
detos do núcleo para a água e posteriormente para o ar do
prédio do reator.

2. ESTIMATIVA DA TAXA DE DOSE DEVIDO A FLUÊNCIA DOS NEUTRONS
E A RADIAÇÃO 6AMA.

Devem ser consideradas as seguint.es hipóteses:
Hipótese 1: Para facilidade de calculo, projetou-se o

ponto de calculo de taxa dè dose, verticalmente, de 1 para 2
conforme figura abaixo. Dessa forma, a taxa de dose obtida
tm 2 terã maior quo a taxa d« dose «sptrada no ponto 1* Lo-



H, < (2.1)

• H • H
p r

* (2.2)

onde: H «• a t«xa de dose devido aos neutrons;
• n

H • a taxa de dose devido a radiaçio gama;

í a taxa de dose devido aos produtos de fissão.

ti

»»t

Fig. 2.1. - Visão esquemática do tanque do reator com o posi-

cionamento do compartimento da célula;

A) CÉLULA, B) NOCLEO DO REATOR.

- Cotas em centímetros.



Hipótese ?: Supõe-se que a taxa de fluência de nêu-
• *

trons, <A , atue èa uma scçio transversal no núcleo do rea-
tor, atuando assiat como feixe paralelo, incidente no ponto
2 (fig 2.2.).

(RPR) * •-••V1
(2.3)

Consequentemente, a taxa de fluência de nêutrQns em 2 se
ra dada por:

onde: £ í a seção de choque macroscópica de remoção (cm~i);
t i a espessura do material absorvedor (água + concre-
to • ar).

0 Quadro (2.1) fornece os dados ' necessários ã ob-
tenção do fluxo de neutrons no ponto 2.

Quadro 2.1

Absorvedor

Água

Concreto

Ar (oxigênio)

Seção de Choque de
Remoção lr,(cm"

1)

0,1

0,0912'

0

Espessura do Material
Absorvedor t(cm)

100

2S0

100



Então, o valor da taxa de fluência de neutrons será, r£

gundo a expressão (2.1)

-? -l
= 0,27 cm s. • (2.5)

Hipótese 3: Assume-se que a energia dos neutrons produ-

zidos na fissão * ' seja de 2 MeV. Consequentemente, o fator

que relaciona a taxa ce fluência dos neutrons com a taxa de

•dose, t^ 7» 1 1) Será de 2,86wSv.h~ /cm" .
s"

. 2,86 <2.6)Hn = lâ

H = 0,77 jiSv.h (2.7)
n

Hipótese >t: Supõe-se que a taxa de dose devido a radia-

ção gama seja da mesma ordem que a taxa de dose devido aos

neutrons t

Assim,

H * Hn - 2.0,77 = 1.5UpSv."h' <2.8)

3. ESTIMATIVA DA TAXA DE DOSE DEVIDO AOS GASES NOBRES E COM-

POSTOS DE IODO

3.1. MÉTODO DE COMPARAÇÃO

Para. o cálculo de taxa de dose devido aos gases nobres

e compostos de iodo, tomou-se como referência os dados do

trabalho "Cálculo das doses de radiação associados à manu-

tenção do sistema de ventilação do edifício do combustível

de Angra-I Furnas" .

Hipótese: Para- levantamento do inventário do núcleo do

RPR, assumiu-se um fator linear baseado na relação de potên-

cia entre o RPR e Angra-I e na relação de volume de ar entre

os edifícios dessas unidades.

Os dados de Angra-I foram obtidos para 40% de carga

do núcleo (quantidade de combustível irradiado estocado na

piscina) e, deste modo, foram linearmente corrigidos para

carga total.



Outra consideração feita ê a igualdade entre os fatores

de descontaninaçao da água (associado ao sistema de circula-

ção da água), entre os dois sistemas (RPR e piscina de cceib.)-

Finalmente, deve-se ressaltar que os valores de taxa de

dose no edifício de combustível gasto de Angra-I foram obti-

dos, considerando-se que o sistema de ventilação não estava

em funcionamento, o que será também assumido para o RPR. De£

ta foxma, os resultados encontrados são bastante conservati-

vos.

0 Quadro (3.1) fornece os valores de taxa de dose no

edifício de combustível de Angra-I, já corrigidos para carga

total.
Quadro 3.1

Taxa de dose gama para corpo inteiro devido a

gases nobres (mSv.h )

Taxa de dose beta para corpo inteiro devido a

gases nobres (mSv.h** )

Taxa de dose na tireóide devido compostos de iodo

radioativo (mSv.h )

1,25

2,50

1,00.

Taxa de dose em Angra-I

"ANGRA ' l|'75 mSv*h
-1

Então, fazendo a correção para o RPR, temos:

H(RPR)

onde: •.

HANGRA

Rp é a relação de potência:

R =
1875 MW(th)

(3.1)

(3.2)

(3.3)

375



R £ a relaçto de volume

v 10000m3

Logo, a taxa de dose no RPR devido aos gases nobres e iodo

seria, por esse método igual a:

ftpr = 21l8wSv.h"
1 (3.5)

Este valor em virtude das hipóteses assumidas, é bas-

tante conservativo, ou seja, espera-se um valor de taxa de

dose real'bem menor que este encontrado aqui, principalmente

em virtude da presença do sistema de ventilação.

3.2 MÉTODO DO BALANÇO DE ATIVIDADE

Para o cálculo, foi feito um balanço de atividade no e-

difxcio do reator da seguinte forma: Assumiu-se uma relação

linear entre o inventário (I) do núcleo de um FWR-1875 HW(th)

e o RPR-5 MW(fh). Assumiu-se também que o fator de escape

(f ) -• fuga do combustível para a água - e o fator de parti-

ção (fD) " transferência da água para o ar, sejam os mesmos

adotados em Angra-I, deste modo, a quantidade de material

que passa para o ar é (If f ), Esta taxa de entrada é cons-

tante (admitindo o equilíbrio de 650 dias do inventário) e,

uma vez que o material passa para o ar, o mesmo é decremen-

tado de dois modos: pelo decaimento natural e pelo sistema

de ventilação.

Logo:

dq(t)
" Ifaf_ - *q(t) - X,,q(t> (3.6).dt 8 P v

onde:

q(t) e quantidade de determinado nuclídeo em um instan

te t,

X * constante de desintegração do nuclídeo em quês»

tão,



X = fator de ventilação (transferência do prédio do
RPR para o ambiente externo)

Resolvendo a expressão tem-se;
If.f,

q(t) = -
P (1 - e~Cx * Xv}t>

Assumindo o sistema em equilíbrio

Vp
q = I( ) C3.t)

X*X y

A concentração no prédio do salão é então

C s I( _ ) (3.9)
Q • XV

onde:

Q
X = ) Q vazão do sistema de ventilação e V volume

" útil do prédio.

Levando-se em conta a relação de potência Angra-I/RPR tem-
se:

. £»fp 5 MW(th)
^ ) e K = (3.10)) K

Q • W lt?S MW(th)

As taxas de dose» devido a imersao en atmosfera contami-
nada» de um indivíduo são dadas por:

Gases nobres (corpo inteiro)*8*

Ht6H
 s ri Ci < D C ^ ) i (3.11)

Ci ( D C F« )i

Iodetos (tireóide)(8>

H « BR^ C£ (DCFI)l (3.13)



Os parâmetros são os seguintes:

*-'
C. ~ concentração no prédio do reator (RPR) do nuclídeo
• J » • 2

de interesse em Bq/m

(DCF ). - fator de conversão de dose para exposição ga-

na em uSvh^/Bqm" 1na em

CDCFa). - fator de conversão de dose para exposição be-
™ — 1 tr. — 3 •

ta em »»Sv.h /Bq.ra »
(DCFT). - fator de conversão de dose devido à inalação

I i _ i
de íodetos em pSv.Bq »

BR - taxa de respiração do homem padrão em m *h •

Para o calculo das respectivas taxas de dose seria ne-

cessário calcular as concentrações individuais de cada um

dos nuclídeos envolvidos. Para simplificar o processo de cá̂ l

culo, baseado nos dados de Angra-I, utilizou-se as seguintes

relações.

H ru = 2 H (Kr-88) (3.1H)
vtoH Y *

= 3

Hj = 1,5 HCI-131) (3.16)

Obs.': As taxas de dose de corpo inteiro devido à iodetos fo-

ram consideradas desprezíveis.

Chegou-se então as expressões seguintes:

VP

>-Bcr,(ia-B8)>-Bcr,



sp
Hi = 1»5 hi-ui)'***«<-Zl -).Dcra-i3i> 0

Usando os dados do Apêndice A, tem-se:

H = l.HiiSv.h"1- (3.20)
Y6

H = S.OiiSv.ir' (3.21)
BGN

HJ = 3,0|iSv.h~! (3.22)

Então a taxa de dose devido aos gases nobres e iodetos, cal-
culado por. esse método é:

H p r = 7

«f. ESTIMATIVA DA TAXA DE DOSE DEVIDO A TRÍTIO

Segundo a compilação feita por Phillips.e Easterly
as fontes de produção de trítio em reatores LWR são as se-
guintes: -

- fissão ternãria no combustível (U-233, U-235, Pu-239);

- ativação da barra de boro: 10B(n ,«)7Li(n,n«)3H;

- ativação de venenos queimáveis (B20_);

- ativação de refrigerante borado;

-•ativação do deutério (% natural do H~)

No caso de RPR, a fissão ternária serã a responsável pe
Ia maior parte desta produção visto que a barra de controle
serã de A • In • Cd, não serão usados venenos queimáveis e
podemos considerar que a produção devido ao deutério seja
desprezível.

A mesma literatura fornece uma estimativa da taxa de
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produção de trítio por fissio ternária como variando entre
0,H22 e 0,921 TBq/MW(e)~ano e um percentual de fuga do com»
bustível para o cladding de Zircaloy variando entre 0,013% e
1%. Os casos mais conservatives foram utilizados neste tra-
balho.

A maior parte da liberação de trítio em reatores LWR é
na forma de vapores de HTO e HTO líquido porque os átomos de
trítio interagem com as moléculas de água do refrigerante a-
través da troca iônica em H+ e H .

0 modelo utilizado para a estimativa da taxa de dose d£
vido a produção de trítio foi o especificado na publicação
Regulatory Guide 1.109*8'» que como no caso dos halogênios
envolve o uso de fatores de conversão de atividade para do-
se. A determinação da concentração de trítio no prédio do
reator se baseou no esquema mostrado na Fig. 1.1.

Piscina Prédio

V»lt) v ( t )

Fig H.l Modelo para a estimativa da concentração de trítio
no prédio do reator

onde os parâmetros utilizados são os seguintes:

I - taxa de trítio que escapa do combustível para a pis-

cina;

X q<t) - taxa de trítio que escapa da piscina para o ar;

XTq(t) - taxa de desintegração de trítio;



1 1

qCt) *> quantidade de trítio presente na piscina em um

. instante t qualquer,

Xy^'ft) ~ taxa de trítio removida do prédio pelo siste-
ma de ventilação;

q'(t) - quantidade de trítio presente no ar no interior

do prédio em um instante t qualquer;

Supondo einética de Ia. ordem em todos os processos de

transferencia, chegamos aos seguintes balanços de atividade:

dq(t)

ot
- (X

dt

(M.la)

(M.2a)

daí:

IX,

q'(t) . 1 [l- *,2b)

- X
te"

aT

No equilíbrio (t •*• • ) , estas duas expressões fornecera:

I
q =(- (H.lc)

q»

A expressão 4.2c fornece então a quantidade de t r í t i o

no ar:
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Sabendo que;

X- = —£- (1.3)

onde Q ê a taxa de evaporação da piscina»

V é o volume da piscina.

xv s . («.»)

onde Q é a razão imposta pelo sistema de ventilação

V e o volume útil do prédio.

Assim, chamando de G_ a concentração de t ri tio no ar do pré-
dio, temos:

A taxa de dose devido ao trítio será:

H T = BR.CT.DCFT (M.6)

onde •

BR - taxa de respiração do homem-referência em m >h >

Cm - concentração de trítio em Bq.m" >

DCF™ - fator de conversão de dose devido a inalação de
trítio em uSv.Bq"1.

Logo
BR.I.Qp.DCFT

H s — — (i,.7>
T <Qp • * T V p

} (Q * A T V )

Substituindo os valores do Apêndice A, encontramos para a ta
xa de dose o valor de:

0,003 wSv.h"1 Ci.8>



13

5, CONCLUSÃO

O cálculo da taxa de dose no compart intento para opera-

ção da célula foi baseada em várias hipóteses, e alguns da-

dos foram obtidos do reator Angra-I, uma vez que não*se ti-

nha nenhum parâmetro do RPR. Assim sendo, fez-se um cálculo

conservaiivo do valor da taxa de dose neste compartimento,

com o objetivo somente de verificar a possibilidade ou não

de se ter um operador da célula, trabalhando neste comparti-

mento por 8 horas diárias. ' .

Tem-se então que a taxa de dose total, ou seja, a taxa

de dose devido a taxa de fluencia de neutrons e radiação ga-

na somada aquelas devido aos produtos de fissão voláteis. A

taxa de dose devido ao trítio mostrou-se desprezível.

. -Método por comparação::

"TOTAL (RPR) " 2 3» 3

-Método.por balanço de atividade:

"TOTAL (RPR) " 8'9 pSv'h"1

Estes valores são coerentes uma vez no caso do edifício

de combustível de Angra-I havia um acúmulo de radionuclideos

no prédio, devido o sistema de ventilação não estar funcio-

nando» o que não ocorrerá no reator RPR, que terã um sistema

de troca de ar funcionando constantemente e isto fará com

que a taxa de dose obtida (23,3pSv.h~ > caia para níveis

compatíveis.

Dessa forma, torna-se viável a presença de indivíduos

por 8 horas/dia, no local escolhido para a construção do com-

partimento para operação da célula de recepçlo de radioisóto

pos.



APÊNDICES ,,

A. DADOS PARA CALCULO

•» Inventario do núcleo a Í875 MW(t).

Fator K (relação de potências).

5
K s 1875

fator de escape / do combustível para piscina (fs)

gases nobres - 2,34.10~9 h"1

halogênios - U,68.io"10 h"1

Fator de partição* ''da piscina para o ar (fp)

gases nobres - 1

halogênios - 5,0.10

•» Constante de desintegração

h"1



•I

XCT-3) - 6,•.:»

- RPR

Supos^se una vazão do sistema de ventilação de

Q = 3.000m ,h~ » cerca de 1/2 troca por hora e o volume útil

do RPR como V = 58O0m3 (supondo 20% de ocupação).

Volume de água da piscina: V = 1,25.102m?

- Fatores de conversão de dose

DCFY<Kr-88) = <»,05.10"'
lpSv.h"l/Bq.m"3

DCF.(Kr-88) = 5,«»l.I0~%Sv.h~ /Bq.m"
p

DCFCI-131) = O.SBySv.Bq"1 inalado

DCF(T-3) - 4,30.10~5pSv.Bq~ inalado

- Taxa de respiração do homem-referência (ICRP-23)

BR s I,25m3.h""1

- Taxa de escape de T-3 do combustível para piscina:

!0,921.1012 < HW(!)-anO >t0>30.

— L . (ano.h"1) 0,01 (fuga)
8760

« Taxa de evaporação de HjO da piscina a M0?C

Q_ s 7,911.10'V.h"1
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