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CONSTRUÇIO E TESTES DE TRÊS PROTÓTIPOS DE CÂMARA DE IONIZACXO DE
TECIDO EQUIVALENTE CCITE3

D.L.Te ixe ira . D. O. Cardoso. E. S. Pere ira . L. S. N. F i lho e T. S. Cabral.

LADET/SUFIN^CDEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA NUCLEAR/CNEN

RESUMO
A construçío * testes de 3 protótipos

CITE. foi totalmente nacionalizada. a
exceçXo de alguns componentes eletrônicos
do eletrometro.

Neste trabalho apresentamos os
resultados obtidos pelos protótipos. Estes
tem a finalidade de determinar os
parâmetros de operação. definidos pela
norma IEC 386. tais como: condições
ambientais. linearidade, dependência
energética e angular e o fator de
calibraçXo.

INTRODUÇXO
A CITE e um monitor de taxa absorvida,

devido a campos de radiação gama e raios X,
e beta dentro de certas condições,
como: energia da partícula e angulo de
detecçSo em relação ao feixe de radiação

O detector consiste de uma câmara de
ionizaçXo com capa protetora equivalente ao
tecido humano: volume útil de SISem .
contendo como melo ionizante o prôorlo ar.
com o invólucro externo de SOOmg/'ciu .

RESULTADOS
Os testes aqui apresentados t*m como

objetivo mostrar o comportamento dos
monitores CITE nod.7021 e classificá-los
segundo a norma IEC 385.

- Testes *m Relação as Variações
de Temperatura e Umidade

Consiste em variarmos a temperatura e
a umidade utilizando uma câmara de testes
ambientais.
Condições Definidas Pela Norma IEC 306

a.Influência da Temperatura e Umidade na
Deriva de Zero
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Nesta condição de testes, houve uma
variaçío máxima de OK. resultado este que
se enquada na norma.
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Temperatura
Ambiental

a. uso interno:
-1O5C a S-fc

b. uso externo:
-10CC à 40°C
-1O°C 4 SO°C

Unidade
Relativa

36* a 8554

Variações das indicações
condições pad.de ensaios
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Variações das indlcaçOes
condições pad.de ensaios

ílOJí

ntponnw< o
OCIK 1 icin » tem 1

Nesta condição de testes, as malore»
variações ocorreram nas temperaturas de
40*C a SO°C, ambas de acordo com a norm».
Apenas a CITE 2 variou negativamente com o
mesmo percentual de variação das CITES 1 •
3.
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b. Influência da Temperatura
IndlcaçSes com RadiaçXo

e Umidade nas

RADIAÇÃO UUMK M l
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As maiores variações ocorreram nas
temperaturas de 4S°C • SO°C. onde a CITE 2
variou negativamente, e a 1 positivamente,
ambas apresentando uma variaçXo aceitável
pela norma.
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As maiores variações se deram nas
temperaturas de 40 a 90 C. onde as CITES 2
e 3, variaram negativamente e a 1
positivamente, variaçXo aceitável pela

— Teste de Dependência Angular
As leituras foram obtidas girando o

instrumento em um plano horizontal de apoio
e em torno do ponto de referência Ccentro
geométrico da câmara?. sendo este o ângulo
zero.

Condições Definidas Pela Norma IEC 306
- A indicaçXo a radiaçXo Incidente segundo
um ângulo nXo superior a 45> com relaçXo â
direçXo de calibraçXo, deve ser menor do
que BOH da indicaçXo obtida segundo â
direcuo de calibraçXo; para um ângulo nXo
superior a 00 . a IndicaçXo nXo deve ser
menor do que 505Í da indicaçXo obtida
segundo â direçXo de calibraçXo.
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- Teste de Dependência Energética
Condições Definidas Pela Norma IEC 308

- Para todas as classes de instrumentos, a
indicaçXo do instrumento para radiaçXo com
energias entre SOKeV a 3MeV nXo deve
diferir em mais do que iSSH da IndicaçXo
obtida com a radiaçXo de referencia.
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Nas condições disponíveis d* testi
32KeV * 1250K*V. a CITE apresenta
dependência energética d* 20H. o que
aceito pala noraa.

COMPARATIVOS ENTRE A CÂMARA CITE E A
BABYLINE 81
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and

ESCALA -°°Co
10 mRadVh

20* da «seal a
30% da escala
BOX da «seala

ESCALA - 1 3 7 Cs
1OO mRad/h

2OX da escala
409c da escala
SOX da escala
80* da escala

ESCALA - 1 3 7 Cs
1 Rad/"h

20SC da « s e a l a
3OX da e s c a l a

CITE
RC1O.O1

0.12
0.18
O.27

CITE
RC+O.O1

O . l l
0.21
O.3O
O. 44

CITE
RC10.01

0.14
0.20

BABY
RB10.01

0.22
O.54
0.84

BABY
RBiO.Ol

0.24
0.30
0.53
0.77

BABY
RBtO.Ol

0.23
0.32

X

55
34
33
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46
se
57
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KNOLL. G.F. - Radiation Detection
Measureaaent, John Wiley and Sons.
York. 187S.

I EC - Recowwndatlon 386 C1972D - Portable
X and fi«— Radiation Exposure Rate Meters
and Monitors for use in Radiological
Protection.

International Standard I so 4O37 - 1078 C O
- X and an—t reference radiations for
calibrating dosa—ter and dose rateeeters
and for determining their r«
function of photon energy.

A porcentagem • obtida da seguinte
for nula:

Módulo CRB - RO
RB

x ÍOOX

CONCLUSÕES

0s resultados obtidos com os 3
protótipos, apesar de divergirem entre s i .
s lo reprodutlvels dentro da classe I de
equipamentos de radloproteçXo da norma IEC
90S. Ao nosso ver as divergências obtidas
entre os protótipos deveu-se ao eletrômetro
das mesmas, mais exatamente ao fet ADB1S.
Testes preliminares com o fet ICH8BOO,
indicam um acerto desta hipótese.

Estamos fazendo um lote de 80 câmaras
para testes e verificaçSo da
reprodutlbllidade, esta construção deve-se
a excelente resposta das 3 câmaras testadas
com o eletrômetro KEITHEY 010.

Na próxima fase visamos uma serie de
testes dos equipamentos em campo, ou seja,
em condições normais de operação.
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