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Programa : Engenharia Nuclear e Planejamento Energético

Neste trabalho, um dosimetro pessoal de neutrons

foi desenvolvido com discretizaçSò em faixas de energias de

real interesse, utilizando o polímero CR-39» para detectar

protons de recuo na faixa rápida, e partículas alfa» nas

faixas térmica e epi térmica, podendo ser acondicionado no

suporte convencional de filme dosimetrico do IRTVCNEN. SSo

apresentados, resumidamente, as dificuldades e a

.importância da dosimetria de neutrons, além dos objetivos

gerais que motivaram a execução deste trabalho. Ê

realizada uma revisão da literatura sobre os tipos de

materiais e de dosimetros mais utilizados na dosimetria de

neutrons, como também a descrição do modelo matemático do

doslmetro de neutrons proposto nas faixas rápida,térmica e

epi térmica. O detalhamento dos materiais utilizados na

confecção do dosl metro, e a metodologia experimental

empregada para a obtenção das curvas de desempenho são

apresentadas. Os resultados sobre a linearidade de

resposta do dosl metro com a dose equivalente, num amplo

intervalo de doses, e sobre a dependência angular

verificada são analisados. Quanto ás sensibilidades

mínimas do dosl metro para as faixas térmica, epi ter mi ca, Cl

a 2 MeVD, CS a 6,5 Me\O e CIO a 12 MeVO, com relação ás

irradiações frontais, verificou-se que resultarm em 0,18;

0,23; 0,17; 1,73 e 7,28 (jSv/traço/cm2, respectivamente.

Visando o aprimoramento do trabalho destacou-se a

necessidade do aprofundamento dos estudos referentes á

•dependência angular do dosl metro.
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In this work» a personnel neutron dosimeter has

been developed with discretization in a wide range of

energies of real interest, utilizing the CR-39 polymer» to

detectrecoil protons in the fast range, and alfa particles

in the thermal and epithermal ranges, with possibility to

be aconditionated in the IRD/CNEN's conventional film badge

suport. They are presented, abstractly, the difficulties

and importance of the neutron dosimetry, beyond the general

objectives that motivated this work execution. Is realized

a literature review about the types of materials and

dosimeters more utilized in the neutron dosimetry, as well

as the description of the proposed neutron dosimeter

mathematical model in the fast, thermal and epithermal

ranges. The details of the materials utilized in the

dosimeter confection, and the experimental methodology

employed to obtain the performance curves are presented.

The results about linearity response of the dosimeter with

respect to equivalent dose, in a wide range of doses, and

about the verified angular dependence are analysed. With

respect to minimum sensibilytes of the dosimeter to

thermal, epi thermal, Cl up to 2 Me\O, C5 up to 6,5 MeVO and

CIO up to 12 MeV5, in relation to frontal irraditions,

resulted in 0,18; 0,23; 0,17; 1,73 and 7,26 AiSv/track/cm2,

respectively. In order to aprimorate this work, it was

destached the necessity to make a profound study of thd

dosimeter's angular dependence.
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CAPITULO I

INTRODUCED

I.I - CONSIDERAÇÕES GERAIS

Em 1932, logo após a sua descoberta por CHADWICK

C13, o neutron despertou o interesse de cientistas

para as idéias, métodos e aplicações que poderiam ser

desenvolvidos a partir dos princípios de sua física - a

física do neutron.

Por nSo possuírem cargas elétricas, eles t*m

possibilitado a produção de novas espécies nucleares» por

intermédio de reaçSes nucleares muito utilizadas em vArios

ramos da ciência» como a Química, a Biologia e a Medicina,

além de fornecerem informações adicionais *• física nuclear

sobre os núcleos atômicos.Outra aplicaçSo marcante é a

utilizaçSo dos neutrons em reaçSes nucleares de fissSo em

cadeia, em reatores nucleares de pesquisa e potência.

Ao interagirem com o material biológico em geral,

da mesma forma que as radiaçSes alf*a, beta e gama,eles

podem produzir efeitos danosos ao homem, estocástico e/ou

n£o-estoc4sticos (Apêndice A). Portanto, cada vez mais,

tém-se tomado consciência da necessidade do aprimoramento

das técnicas de monitoração individual e ambiental, de

forma a se garantir um mínimo de segurança àqueles

indivíduos que, em sua rotina de trabalho, estSo sujeitos a

doses devidas a neutrons.Por exemplo , a partir de 1987, a

ICRP (INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION),

d« qual o BRASIL é um dos países membros, na sua publicação

n5 51 C2], recomendou a duplicado dos fatores de qualidade

(Q), para todas as energias dos neutrons (Apêndice A). Uma

conseqüência imediata desta recomendação, é a reduçSo 4

metade da fluéncia de neutrons a que agora um indivíduo

pode ficar exposto, para um mesmo valor de dose

equivalente.Neste ponto, recomenda-se a leitura do apêndice



Afpara o leitor que nZo esteja familiarizado e/ou

atualizado com as definições.unidades de Medidas e os

conceitos utilizados en radioproteçXo ,aue serXo relevantes

para a compreensão do texto daqui por diante.

Todos os fatos até aqui Mencionados» vSo ao

encontro dos problemas que envolvem a dosimetria de

neutrons, ou sejam, os processos e os Materiais a serm

utilizados na confecçXo de um dosimetro.

Por serem partículas descarregadas,os neutrons

produzem uma quantidade de ionizaçSo desprezível ao

atravessarem a matéria, o que os impede de serem detectados

em qualquer material e ou instrumento que dependa

diretamente da ionizaçXo por eles c^u^ad» . Portanto, sSo

utilizados para a detecção de neutrons, métodos que geram

radiaçSes ionizantes secundárias, sendo as reaçSes mais

utilizadas:

a) a absorçSo de um neutron, com a' VissSCo do

núcleo composto resultante;

b) a absorcSo de um neutron por um núcleo, com a

emissão imediata de uma partícula carregada

de alta energia e/ou emissSo de radiaçSo gama;

c) a absorçSo de um neutron com a formaçSo de um

nuclideo radioativo, cuja atividade pode ser

medida;

d) o espalhamento elástico de um néutron por um

núcleo leve, sendo este responsável pela innizaçXo, ao ser

recuado.

Os primeiros materiais utilizados na dosimetria

pessoal de neutrons foram as emulsSes nucleares. As

límitaçíSes, vantagens e desvantagens do emprego deste

tipo de material, serio discutidas no Capitulo II.

Outros tipos de materiais comumente empregados n»

dosimetria de neutrons, s2to os termoluminescentes e os



detectores sólidos de traços nucleares. Dentre os

detectores sólidos de traços nucleares orgânicos mais

empregados, estSo o MAKROFOL, o LEXAN, o LR-115, o CN-B5 e,

a partir de 1978, o polímero CR-39, que serão descritos e

analisados face ao que se objetiva, no Capitulo II.

1.2 - OBJETIVOS DO TRABALHO

No presente objetiva-se:

1) desenvolver—se um dosimetro de neutrons para

monitoração individual externa de rotina, que utilize o

máximo possível de materiais nacionais em sua confecçXo;

2) que o dosimetro proposto apresente uma

resposta linear com a dose, de modo que o mesmo possa ser

utilizado em instalaçSes nucleares e radioativas diversas,

tais cornos

a) reatores nucleares (produçKo de energia

•/ou pesquisa), que utilizem o isótopo urânio-235 como

elemento combustível;

b) aceleradores de partículas carregadas;

c) laboratórios que utilizam fontes isotópicas

d* neutrons ('^Cf, ^'Am-Be, térmicos, etc...).

3) o aproveitamento dos locais vagos existentes

no suporte convencional de filme dosimétrico adotado pelo

IRD/CNEN(INSTITUTO DE RADIOPROTEÇXD E DOSIMETRIA da

COMISSTO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR).para

acondicionamento do dosimetro proposto.

0 dosimetro proposto poderA ser adotado nas

seguintes instalaçSes:

a) Laboratórios da UFRJ, que possuem fontes de

neutrons, como por exemplo, o LABORATÓRIO DE INSTRUMENTAÇXO

NUCLEAR da COPPE, que possui uma font» de Am-Be e uma de

b) REATOR ARGONAUTA e CICLOTRON CV-28 do

INSTITUTO DE ENGENHARIA NUCLEAR UEN/CNEN);

c)Laboratório PadrSo para IrradiaçSes com



Neutrons do IRD/CNEN.

Aliando-se a análise dos diversos tipos de materiais

e dosimetros possíveis, feita no Capitulo II, aos

objetivos traçados, chegou-se A opção pelo

desenvolvimento de um dosímetro direcional utilizando-se o

detector de traços CR-39.



CAPITULO II

REVISZO DA LITERATURA

Geralmente, utilizam-se trôs tiDOS de materiais

na dosimetria pessoal de neutrons em proteçSo radiológica:

a) os tipos filmes (emulsSes nucleares), na

dosimetria direcional;

b) os materiais termoluminescentes, na dosimetria

de Albedo; e,

c) os de*-<?ctores sólidos de traços nucleares, nas

dosimetrias direcional e de Albedo.

Cada material possui características próprias

quanto ao processo de detecçSo dos neutrons, que serSo

abordadas em seus aspectos relevantes, de forma a

Justificai—se a escolha, do tipo de dosimetro estudado.

11.1 - DOSIMETRIA DIRECIONAL

Na dosimetria direcional, detectam-se os neutrons

que incidem diretamente na superfície do corpo humano.

Dispondo-se de uma curva de desempenho que relacione a dose

equivalente a informação fornecida pelo dosimetro, pode-se

obter a dose equivalente recebida pelo usuário do mesmo.

Uma das características deste tipo de dosimetro • sua

resposta ser sensivelmente dependente das energias dos

neutrons. Portanto, para desenvolvei—se um dosimetro

direcional, faz-se necessário a utilização de materiais que

sejam sensíveis aos neutrons, nas faixas de energia de

interesse.

11.2 - DOSIMETRIA DE Al BEDO

A dosimetria de Albedo baseia-se na detecçSo de

neutrons térmicos e epitérmicos na superfície da pele do

corpo humano, após os processos de moderaçXo e espalhamento

dos neutrons rápidos incidentes no corpo. Este tipo de

dosimetro apresenta, como principal característica,uma

forte dependência angular de sua resposta» tornando-se



necessária a sua utilização aos pares,conforme mostra a

figura II.l,nu<na disposiçSo simétrica de 180°,

independentemente do tipo de material utilizado na sua

confecçSo. Na prática, embora qualquer tipo de material

capaz de detectar neutrons térmicos e epitérmicos possa ser

utilizado na confecção deste dosimetro. os

termoluminescentes s2o os freqüentemente utilizados

(Apêndice B>. Como a dosimetria de Albedo é realizada com

detectores ans pares e porque neste trabalho visa-se

utilizar o suporte convencional de filme dosimétrico

adotado pelo IRD/CNEN, descartou-se a hipótese de

desenvolvei—se este tipo de doslmetro.

FIGURA 11.1 - Doslmetro de? Albedo desenvolvido oelo IRD em

colaboração com o "Institut für Strahlen-

schutz", GSF, de Munique.

II.3 - DOSIMETRIA DE NEUTRONS COM EMULSCES NUCLEARES

EmulsSes nucleares s3o materiais aue se

assemelham muito As emulsSes fotográficas, com a diferença

de também serem sensíveis a neutrons rápidos. Nas emulsSes

nucleares, os protons de recuo produzidos pelo

espalhamento elástico dos neutrons rápidos com os átomos de

hidrogênio presentes na emulsXo, provocam a ionizaçSo do

meio. Ao longo dos caminhos que os ions percorrem,

formam-se imagens latentes (traços latentes), resultantes



das interações daqueles com os grãos de prata que

constituem a emulsão. Após a revelação do filme, os traços

latentes oodem ser observados com o auxilio de um

microscópio ótico.

Na monitoração individual e direcional de

neutrons, os -filmes NTA do tipo A, fabricados pela KODAK,

são os mais utilizados. No entanto, os filmes NTA,

apresentam limitações C3-7} que os impedem de serem

utilizados de uma maneira geral, a saber:

a) nSo sSo sensiveis a neutrons com energias

inferiores a 0,7 MeV;

b) apresentam sensibilidade à. radiação

eletromagnética em geral e, principalmente, As radiaçSes

gama e raios-X, que se fazem sempre presentes num

campo de neutrons;

c) apresentam desvanecimentos acentuados e

rápidos das imagens latentes formadas, em funçSo da

temperatura e umidade relativa local do ar, conforme

mostra a figura II.2.

Devido sua sensibilidade energética minima para

detecção de neutrons e & radiaçSo eletromagnética em

geral , esse tipo de material torná-se apropriado para

utilizaçSo em ambientes onde a população neutrônica de alta

energia, grader»!ine a contribuçSo devida a radiação gama,

por exemplo, nas instalaçSes que contenham aceleradores de

partículas de altas energias.Portanto,o filme NTA é

inadequado para este trabalho,uma vez que objetiva-se o

desenvolvimento de um dosimetro de neutrons para utilização

geral.

II.4 - DOSIMETRIA DE NEUTRONS UTILIZANDO OS DETECTORES

SÓLIDOS DE TRAÇOS NUCLEARES

Um detector sólido de traços nucleares [8-11]

consist* de um material isolante elétrico, orgânico ou

inorgânico( que, ao ser atravessado por um ion pesado.
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sofre uma série de danos ao longo do caminho percorrido por

Ul

LEGENDA:

• MAKROFOL K6 (FISSÃO)

o MAKROFOL E (RECUO)

V ACETATO DE CELULOSE

A KOOAK HTA

TEMPERATURA 50° C

UMIDAOE REL. S3*C

10 20 90

TEMPO DE ARMAZENAMENTO (dia»)

FIGURA II.2 - Desvanecimento do número de traços de alguns

tipos de detectores, em função do tempo de armazenamento

C4 3.

este, tornando esse caminho em uma regiSo muito reativa

quimicamente, denominada traço latente. Dada a grande

quantidade de ions e radicais livres que se formam, o traço

latente pode ser observado com o auxilio de um microscópio

eletrônico de transmissão (Apêndice C). Quando se submete

o material a um agente quimico de ataque conveniente, sob

determinadas condições de normalidade, temperatura e tempo,

os traços latentes slfo ampliados, de forma que podem ser

observados com o auxilio de um microscópio ótico. Para os

detectores orgânicos, utilizam-se, geralmente, as soluçSes

de hidróxido de potássio e hidróxido de sódio C12-17] como

atacantes químicos.

Além do ataque quimico convencional» pode-se



atacar os detectores de traços eletroauimicamente C1Q-27],

O ataque eletroquímico consiste em se aplicar um campo

elétrico intenso de alta freqüência, perpendicularmente Às

faces do detector, durante o ataque químico convencional.

Consegue-se com esta técnica um aumento considerável nas

dimensSes dos traços revelados, relativamente Àquelas

obtidas para um mesmo tempo de ataque químico convencional.

Estudos ja realizados £111 mostraram que ,para o

registro de partículas carregadas,os de tec tores -feitos de

materiais orgânicos são mais sensíveis que os detectores

inorgânicos.

Embora se empregue os detectores de traços em

diversos campos científicos como Medicina. Biologia, e

Ensaios NSo Destrutivos, eles se encontram mais divulgados

na dosimetria das radiaçSes, do Radônio e de

neutrons [28-40]. As razSes dessa popularidade, frente aos

outros materiais e/ou tipos de detectores, devem-se aos

seguintes fatos:

a) apresentam menor custo, relativamente aos

outros tipos de materiais;

b) dispensam aparelhos e circuitos

eletrônicos, para auxilia-los na detecçSo das radiaçSes;

c) podem ser manuseados normalmente nos

ambientes de uso, por nSo serem sensíveis à luz C41];

d) apresentam boa seletividade de resposta,

pois sSo praticamente insensíveis a baixas doses de

radiaçSo gama e beta;

e) os traços decorrentes de protons, partículas

alfa e fragmentos de fiss2o Dodem ser diferenciados

utilizando-se um microscópio ótico C42-44];

f) durante o processo de leitura, os traços

revelados nSo s2to destruídos, acarretando que a informação

obtida possa ser preservada;

g) os traços latentes desvanecem-se bem mais

lentamente, em face das condiçSes ambientais,

comparativamente as observações feitas para outros tioos de

materiais, como as emulsSes nucleares, conforme mostra



a figura II.2.

Os detectores de traços sSo empregados tanto na

dosimetria direciona! ouanto na dosimetria de Albedo.

Pelas razCSes expostas anteriormente, relativas As emulsSes

nucleares e a dosimetria de Albedo, optou-se pelo

desenvolvimento de um dosimetro direcional. utilizando-se

um dos tipos de detectores sólidos orgânicos.

Os materiais orgânicos mais empregados na técnica

de detecção de traços nucleares s3o aqueles à base de

policarbonato e de celulose. Dentre os policarbonatos,

todos constituídos unicamente de carbono, oxigênio e

hidrogênio, destacam-se:

a) MAKROFOL (marca de comércio da BAYER);

b) LEXANÍmarca de comércio da GENERAL ELETRIC):

c)a partir de 1978, o polímero CR-39 [45].

Dentre os detectores a base de celulose citam-se:

a) o LR-115;

b) o CA8Q-1S e,

c) o CN-S5,

fabricados pela KODAK e constituídos unicamente de carbono,

oxigênio, hidrogênio e nitrogênio.

A ) - Dosimetria dos Neutrons Rápidos

Basicamente,há duas formas de se fazer a

dosimetria direcional dos neutrons rápidos, utilizando-se

tanto os detectores feitos à base de policarbonato, quanto

a base de celulose,analisando-se os traços que se originam:

a) dos recuos dos átomos constituintes do

material( aDÓS sofrerem colisSes elásticas), e/ou dos

traços gerados pelos produtos das reaç&es nucleares (n,p) e

(n,ct) ;

b) nas reaçSes nucleares de fissSo de um material

conversor.
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A técnica de análise -nencionada no item (a)

consistia inicialmente em utilizar—se um contador de

centelhas (SPARK COUNTERS) [46-50], Apêndice C, após o

detector ser revelado por ataque químico convencional.

Como os alcances dos lons de recuo s2o curtos,

relativamente às esoessuras mínimas obtidas comercialmente

para os detectores utilizados, este tiDO de técnica nSo foi

bem sucedido. Mais tarde, no entanto, mostrou-se que este

tipo de dosimetria seria bem sucedido, se os detectores

fossem atacados eletroquimicamente, resultando em traços

revelados de dimensSes suficientes para serem observados

numa leitora de microfichas, menos capazde ampliar imagens

do que um microscópio ótico [51].

A técnica descrita no item (b) consiste em

utilizar um material com elevada secçSo de choque de

fissSo, sendo mais utilizados os 292Th, 298U e 23*Np,

conforme ilustra a figura II.3.Um contacto direto com o

detector de traços seguido de umataque químico convencional

ou eletroquimico, permite a contagem dos traços de fissão

gerados, emum microscópio ótico. Entretanto, este processo

apresenta duas desvantagens marcantes:

a) os custos destes conversores são elevados; e

b) por serem elementos pesados, sSo

naturalmente radioativos (emissores de radiação alfa, beta,

gama e fragmentos de fissSo), fazendo com que a radiaçSo de

fundo aumente, em decorrência de partículas alfa e de

fragmentos de fissSo no detector de traços.Resulta assim

uma diminuição da sensibilidade do dosimetro, relativamente

ao valor mínimo de dose equivalente detectável.Além disso,

uma exposição localizada no usuário do dosimetro, devida is

radiaçSes beta e gama, 4 indesejável ,tendo-se em vista os

princípios básicos da radioproteça*o.

Dentre os tipos de conversores mencionados, o

Np é o mais eficiente, mas por ser radioativo e pelos

fatos mencionados anteriormente no item (b), o mesmo 6

utilizado em doslmetros pessoais ,somente em cacos de

emergência.No caso de acidentes,o at7Np pode ser utilizado,
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desde que o acidente tenha um tempo de duraçXo

suficientemente longo .0 23*Np tem grande utilidade em

casos de tarefas planejadas envolvendo campos de n*utrons.

0.01
0.01 0.1 1

ENERGIA DO NEUTRON .(MeV)
10

FIGURA II.3 - Valores das secçòes de choque microscópica de

fissão em funçSo da energia, para os

elementos mais utilizados como conversores na

dosimetria de neutrons rápidos C3].

A partir de 1978 C45], graças à descoberta do

polímero CR-39, a técnica de registro de traços nucleares

ganhou um grande impulso, porque esse detector e altamente

sensível, tanto a pròtons de recuo gerados em seu interior

quanto a partículas alfa, numa ampla -faixa de energia,

mesmo ao se usar um ataque químico convencional. A figura

II.4 mostra uma comparação entre as sensibilidades

energéticas de alguns detectores de traços mais utilizados

e o CR-39.

Embora o polímero CR-39 detecte orótons com

energias variando entre 10 KeV e 20 meV ,BENTON e WHEELER

[52], relataram que a visualização dos traços revelados,

para protons com energias abaixo de 200 KeV, fica muito

prejudicada devido à grande perda de contraste dos traços,
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podendo levar o microscopista a dúvidas quanto A

diferenciação para os traços decorrentes de defeitos no

Tipo de detetor
de traços

POLÍMERO
CR-39

NITRATO
DE

CELULOSE

POLICAR-

BONATO ^

0 2 4 6 8 10 12

Energia das partículas alfa (MeV)

FIGURA II.4 - Limites energéticos de detecçSo de partículas

alfa para alguns detectores de traços.

próprio CR-39. Por esta razão, caso haja a necessidade de

identificações de protons com energias inferiores a 200

KeV,recomenda-se utilizar o ataque eletroquimico que, além

de alargar mais os diâmetros daqueles traços, tornaos

contrastes sensivelmente melhores, possibilitando

diferenciá-los daqueles devidos Às imperfeições do CR-39.

0 material biológico é composto de elementos

leves, tais como hidrogênio, oxigênio, carbono e

nitrogênio, que sSo bons moderadores de neutrons rápidos.

Na dosimetria dos neutrons rápidos, a importância de se

detectar os prótons • os núcleos de recuo, reside em sua

semelhança com a situaçSo real, pois grande parte da dose

efetiva se deve A interação desses neutrons com o material

biológico. Ela é devida á perda continua de energias dos

neutrons ao colidirem elasticamente, principalmente com os

átomos de hidrogênio presentes. Por isso, pensou-se na

possibilidade de se usar o CR-39 n* dosimetria de neutrons

rápidos, via detecçSo dos prótons de recuo.



Em 1980, BENTON e WHEELER [52] desenvolveram o

primeiro doslmetro direcional de neutrons, utilizando o

CR-39. Este dosl metro apresentou sensibilidade superior à.

do mais sensível na época, que utilizava o MAKROFOL para

a detecção dos núcleos de recuo gerados,com ataque

eletroqulmico, conforme se observa na tabela II.1.

B) - Dosimetria dos Neutrons Térmicos e Epitérmicos

A dosimetria direcional dos neutrons térmicos e

epitérmicos, independentemente do tipo de detector de

traços a ser utilizado,é feita basicamente com o auxilio de

materiais conversores, ou sejam, materiais compostos por

elementos que possuem elevadas secçSes de choques para

produçSes de fragmentos de fissSes ou partículas alfa. Na

Na prática, são geralmente utilizados os conversores feitos

de:

a) UrAnio-235, enriquecido ou não, para as

produções de reaç&es nucleares de fissSes:

b)BORO-10 e/ou Lítio-6, enriquecidos ou nSo,

que geram partículas alfa através de reaçSes nucleares

(n,a),sendo um dos mais utilizados o conversor de

TETRABORATO DE LÍTIO (Li B O ).

0 Urânio-235, por ser um elemento pesadof é um

emissor alfa natural, além de se fissionar esp<.7ntanpamf?nte.

Consequentemente, o uso do U aumenta a radiação de fundo

no detector, além de criar uma exposição localizada no

usuário devida à radiação gama que acompanha a

desintegração alfa.

Independentemente do tipo de detector utilizado,

policarbonato ou celulose, os traços latentes produzidos

pelos fragmentos de fissão do Urânio-235 podem ser

observados com o auxilio de um microscópio ótico, após o

ataque químico convencional, tornando opcional a utilização

do ataque eletroquimico.

Os elementos BORO-10 e LITIQ-6, além de possuirem
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TABELA II.1 - Algumas características de dosimetros de

neutrons utilizando núcleos de recuo em

detectores de traços [ 4 ].

1

CARACTE-
RÍSTICAS

Ataque
Químico

Sensibi-
lidade
(Am-Be)
(traços.

cm a.
*JSV~*)

Faixa
Energé-
tica

Limite
Mínimo
de Oetec
çSo
(pSv)

Técnica
de Con-
tagem
dos
Traços

PrA-Ata-
que e
Ataque
Eletro-
quimico

MATERIAL DQ DOSIMwTRO

MAKROFOL

Normal +
Eletro-
qulmico

0,018

> l,5MeV

2'.

Leitora
de
Microfi-
chas 45x

2horas a

20°C

3KHz e
23KV/cm

5horas a

20°C

: POLIMERO CR-39

com PEAD
(lmm)

Normal

2,3

> 140KeV-
14MeV

200

Microscó-
pio

-

com PEAD
(lmm)

Normal *
Eletroqul
mico

0,8

> 140KeV-
14MeV

50

Leitora
de Micro—
ficha 45x

3h a 60°C

3KHz e
31,5KV/cm

5h a 20°C

sem PEAD
(lmm)

Normal +•
Eletro-
qulmico

0,18

> 140KeV-
14MeV

600

Leitora
de Micro-
f.ich,, 4bx

3h a 20°C

5KHz e
29KV/cm

3h a 20°C

com PEAD
(lmm)

Eletroqul_
mico

5

50KeV-
15MeV

Microscó-
pio

50Hz e
40KV/cm

5h a 60°C
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e'svadas secçSes de choques para reaçSes (n,a), contorne

mostra a figura II.5, nSo s3fo emissores alfa espontâneos »

evitando assim as desvantagens citadas do UrAnio-235. Pelos

fatos expostos, h4 uma tendência de se adotar a

isótoDO BQRO-10 como conversor de nôutrons térmicos e

epitérmicos.

— S

2 '
o
•o "o

•s -
o w-
ã <
40

i i i i ml t i i i mi l % i 111

* Li-6 (n.oipho)

O B-X)(n,oipho)

1 t 10"* 1 i 10 -1 I t IO1 1 i 10l l i 10» 1 i 10* l i 10*

Energia (eV)

FIGURA II.5 - Valores das secçSes de choque microscópicas em

função da energia para os elementos B e Li

Para fins de dosimetria, relativamente aos

policarbonatos (à exceçSo do polímero CR-39), e aos

detectores à base de celulose, nos limites de energia

constantes da figura II.4, a visualização dos traços

gerados por partículas alfa tem sido obtida com o auxilio

do microscópio ótico. No entanto, o polímero CR-3? permite

que os traços revelados sejam observados com o auxilio de

um microscópio ótico, apóz o ataque químico convencional
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para uma ampla faixa de energia de partículas o ifa,

inclusive a energia média gerada nas reaçSes * B(n,a) Li e

II.5 - AVALIAÇÃO DA REVISTO DA LITERATURA

Em resumo,como:

1) há necessidade do dosímetro de Albedo ser

utilizado aos pares,

2) as emulsSes nucleares n2o sSo sensíveis a

neutrons com energias in-feriores a 0,7 MeV;

3) os detectores de traços (à exceção do CR-39),

necessitam de ataque eletroqulmico para que possa ser feita

a dosimetria de neutrons rápidos, através de núcleos de

recuo;

4) há inconveniência de se utilizar elementos

pesados nas dosimetrias de neutrons térmicos e rápidos, com

relação à monitoração de rotina;

5í o detector CR-39:

a) permite a visualização de traços gerados

tanto pelos prótons de recuo no seu interior, como pelas

partículas alfa oriundas das reaç&e* loB(n,«)7Li e

b) tem a vantagem de usar o ataque químico

convencional;

c) demonstra maior sensibilidade relativamente

aos demais detectores de traços;

optou-se,assim, pela utilização do CR-39, para a confecção

de um dosimetro a ser empregado na monitoração individual

de rotina.
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CAPÍTULO III

FUNDAMENTOS TEôRICQS

III.1 - DOSIMETRIA DE NEUTRONS UTILIZANDO O CR-39

O primeiro dosimetro de neutrons a utilizar o

CR-3? foi desenvolvido por BENTON e WHEELER C523- 0

dosimetro consiste numa 1Amina de CR-39 justaposta a uma

chapa de polietileno de alta densidade (pead), que age como

um conversor (n,p) , ambas com 1 cm de área. Os neutrons

rápidos incidentes interagem tanto com os átomos de

hidrogênio presentes no pead quanto no CR-39, gerando os

prótons de recuo. Esses protons dão origem aos traços que

serão contados apus o CR-39 ser submetido ao ataque químico

convencional, com uma solução de NaOH 6,25 N à temperatura

de 70 °C, sem interrupção e sem agitação térmica. BENTON

obteve, experimentalmente, que a máxima densidade? de traços

ocorre, quando se utiliza uma fonte de Am-Be, para uma

chapa de pead com 1 mm de espessura e um tempo de ataque

químico do CR-39 ,nas condiçCSes acima descritas que pode

variar entre 12 e 20 horas, conforme mostram a figura III.l

e a tabela III.l.

De imediato, este novo dosimetro mostrou uma

sensibilidade superior àquela do doslmetro mais sensível da

época, que também utilizava a técnica de detecção de

núcleos de recuo, em detectores de traços à base de

policarbonato atacado eletroquimícamente. Para uma fonte

de neutrons padrSo de Am-Be ,as sensibilidades s£o de 227 e

0.14 traços cm" pSv~ , respectivamente.

Para avaliação da resposta em energia do

dosimetro, BENTON utilizou métodos computacionais

desenvolvidos previamente [53,54],que requeriam como dados

de entrada ,o número de traços contados com os seus

respectivos valores de diâmetros/
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F I G U R A I I I . l

a» 10 1.3 2.0
é» Irradiador é* pdictilw» ( * • )

- Densidade Mixima relativa de Traços no

dosimetro de BENTON em funcXo da esoessura

de pead C5Z3.

TABELA III.l - Sensibilidade do dosimetro de BENTON em

função do tempo de ataque químico [52].

' TEMPO DE ATAQUE <h>

DENSIDADE MAXIMA
RELATIVA DE TRAÇOS

4

0,5

e

0,83

12

0,99

16

1,00

20

1,00

24

0,90

48

0,76

II 1.2 - DOSIMETRO DE NEUTRONS PROPOSTO

II 1.2.1 - A Idéia Básica

Conforme foi dito na INTRODUCED (SecçSo 1.2), a

presents tese tem como objetivo o desenvolvimento de um

dosimetro individual de neutrons que apresente uma boa

resposta em energia e que possa ser utilizado em

instalaçSes nucleares e radioativas diversas, além poder

ser acondicionado no suporte convencional de filme

dosimAtrico do IRD/CNEN.O estudo do dosimetro desenvolvido

por BENTON mostrou a possibilidade de desenvolver-se um

dosimetro direcional de neutrons que pudesse apresentar

respostas em faixas rápidas e discretas de energia de real

interesse, como também nas faixas térmica e epitérmíca.

Além dos reatores nucleares e aceleradores de



partículas, na prática, utilizam-se muito as fontes de

CALIF<5RNI0-252(252Cf) e a de AMERICIO-BERILIOCAm-Be) ,dentre

outras, para a obtenção das curvas de desempenho dos

dosi metros de neutrons, cujos espectros sãío mostrados nas

figuras III.2 e III.3 .Os valores ABo/AlníE/Eo) Cs"1],

ordenadas das figuras II1.2 e II1.3 referem-se a

intensidade da fonte por intervalo logarítimico de energia

e podem ser encontradas na referência C4J.Esses valores

foram extraídos da Norma ISO.Neutron References

Radiations for Calibrating Neutron Measuring

Devices,mencionada em 19B1 no estado de preparação para

publicação e, em 1986,em forma de DRAFT.As energias médias

dos neutrons emi.tidos pelas fontes de

MeV e 4,6 MeV, respectivamente.

« 5 a Cr e Am-Be s3o 2

0.12

10-6 10* «-4 -2 -110"' 10'» 10** 10

ENERGIA DO NEUTRON (MoV)
IO1 10

FIGURA II 1.2.a - Espectro de uma fonte d» 252Cf, moderada

numa esfera de D 0 com 15cm de diâmetro
2

C43.

Ao se observar os valores dos fatores de

qualidade (Q) para os neutrons em função de suas energias

(tabela III.2), verifica-se um valor máximo para os

neutrons com energia média de 1 MeV. Paio comentário feito

anteriormente na secçSo 11.4,A,referente à visualização por

microscópio dos traços provocados pelo prótons de recuo no
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FIGURA II1.3 - Espectro de uma fonte de Am-Be [43.

CR-37 r levando-se em consideração o valor máximo do

fator de qualidade (Q) para os neutrons rápidos,

estabeleceu-se o valor de 1 MeV para a energia dos prótons

d* recuo gerados pelos neutrons, independentemente dos

valores das suas energias iniciais que se pretenda medir,

como o valor para a energia padrXo.
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TABELA 111.2 - Valores do fator de qualidade (Q) para

feixes de neutrons monoenergéticos , da

energia térmica a 2000MeV [611.

ENERGIA DOS
NEUTRONS

[MeV]

2,5

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1.0

1,0

5,0

1,0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10-8

10~7

10-*

10-'

10-4

10-3

10-2

10- *

10-1

10°

FATOR DE
QUALIDADE

CQ3

4,6

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

14,8

22,0

21,2

ENERGIA DOS
NEUTRONS

CMeV]

2,0

5,0

1,0

2,0

5,0

1,0

2,0

5,0

1,0

2,0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10°

10°

101

101

10*

102

102

102

103

103

FATOR DE
QUALIDADE

CQ3

18,6

15,6

13,6

12,0

10,0

8,8

7,6

6,4

5,6

5,2

0 dosimetro proposto consiste basicamente de duas

lâminas de CR-39, dispostas em espaços vagos existentes no

suporte convencional de filme dosimétrico do IRD/CMEN,

conforme mostram as figuras III.4 e III.5. Na lâmina que

fica localizada na regi3o 3, além das medidas de neutrons

térmicos e epitérmicos, são feitas também as medidas dos

neutrons rápidos com energias de 2 MeV e 4,6 MeV,

correspondentes aos valores das energias médias das fontes

de Cf-252 e Am-Bo, respectivamente. Na llmina que fica

localizada na regi3o 2, sSo feitas as medidas dos neutrons

rápidos com energias de 8 MeV, 1W MeV e 14 MeV.

Para a detecção dos neutrons térmicos e

epitérmicos, optou-se pela utilização de um conversor feito

de TETRABORATO DE LI TIO (Li B O ) com abundância natural de

BORQ-10 e L1TI0-6, pelos motivos expostos na SecçXo

II.4.B. Para a discretizaçíXo das energias térmica e

epitórmica, foi utilizada uma lâmina de cádmio, por este
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FIGURA II 1.4 - Distribuição interna de regiões no suporte

convencional de filme dosimétrico adotado

pelo IRD/CNEN, região lt filme dosimétrico;

regiSo 2: dosimetro proposto (energias de

8 MeV, 10 MeV e 14 MeV); r«gl£o 3i dosimetro

proposto (faixas térmica, epitérmica, 1 MeV

e 4,6 MeV); roglSo 4* dosimetro de

criticaiidade.

material possuir uma elevada secçffo de choque de absorçSo

(figura III.6)além de também permitir uma melhor fixaçSo do

conversor junto ao detector CR-39. A avaliação da dose

devida a neutrons epitérmicos, pode ser feita por meio de

uma curva de desempenho que relacione o número de traços na

regiSo sob a chapa de cádmio ,em funçSo da dose

equivalente.A avaliaçSo da dose devido a neutrons térmicos

é feita por meio de uma curva de desempenho que relaciona o

número de traços na regiSo sem a chapa de cádmio, subtraído

daquele sob esta regiSo.

Para as faixas rápidas de energias dos neutrons,

observou-se a possibilidade de serem feitas suas

discretizaçSes, interpondo-se entre as lâminas de pead e de

CR-39, lâminas com diferentes espessuras de um mesmo

material, com a finalidade de frenarem os prótons de recuo

gerados nos peads. Os neutrons, independentemente de suas

energias, possuem massas praticamente iguais as dos átomos

d* Hidrogênio e , por isso, s2o capazes de, numa única

colisSo elástica com estes, pmrúmrmm toda sua energia,

mantendo-se os prótons ou ions hidrogênio úm recuo gerados
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no pead e no CR-39, na mesma direçSo e sentido de

incidência. As espessuras dos materiais a serem utilizados

nas diversas faixas de energia devem ser calculadas de

forma a forçarem os prótons de recuo gerados nos peads

pelos neutrons que perderam toda energia, a chegarem ao

CR-39 com a energia pad r 3o de 1 MeV. A espessura do
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material frenador correspondente a nôutrons com energia

média de 4,6 MeV emitidos por uma -fonte de AmBe. deve ser

suficiente para fazer os prótons de recuo chegarem ao CR—37

com a energia padrSo de 1 MeV. Os neutrons com energias

inferiores a 4,6 MeV, embora produzam prótons de recuo no

pead, nSo conseguirão alcançar o CR-39, porque o material

frenador funciona como uma blindagem.Os neutrons com

energias superiores a 4,6 MeV produzem prótons de recuo que

alcançarSo o CR-39 com energias bem superiores ao valor da

energia padrSo de 1 MeV. Como os valores dos diâmetros dos

traços sSo inversamente proporcionais aos valores das

energias das partículas que os produziram, para uma mesma

condiçSo de ataque químico, eles serSo facilmente

diferenciados dos traços devidos aos prótons de recuo de 1

MeV. Este mesmo raciocínio deve ser empregado na analise

das outras faixas rápidas de energia. Neste ponto, cabe

ressaltar a diferença fundamental entre o doslmetro

desenvolvido por BENTON e o aqui prooosto. No dosímetro de

BENTON,os traços dos prótons de recuo foram contados

m«dindo-se também os valores dos seus diâmetros «, após a

utilização de um método computacional [32,53*1, as doses por

faixa d* energia foram obtidas.Neste trabalho, a analise

dos traços contados para uma dada faixa úm energia dispensa
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cálculos sofisticados,pois a distribuição dos valores dos

seus diâmetros está relacionada somente com a faixa de

energia em questSo.

II1.2.2 - 0 Modelo Matemático

III.2.2.1 - Faixas Térmica e EDÍtérmica

A resoosta teórica do dosimetro direcional

proposto, expressa oelo número de traças versus dose , é

obtida por um modelo matemático baseado na atenuaçKo oela

matéria de um feixe manoenergético de neutrons. Na figura

II1.5, observa-se que os traços correspondentes ás

partículas alfa, só ser2o registrados no CR-39 se os

neutrons atravessarem as seguintes regiSes do

porta-dosimetro:

1) a tampa superior com espessura média de

1,4 mm (Reg iSo 3);

2) as duas camadas de ar de 3,6 mm e 1,6 mm,

respectivamente. localizadas entre essa tampa e o

conversor, e entre a tampa e a placa de cádmio;

3) a superfície do conversor, com 0,05 mm de

espessura média.

Ao chegarem ao conversor, somente a interação daaueles

neutrons com 1OB e "Li na subcamada do conversor,

denominada camada efetiva, produzirão as oartícuias alfa de

interesse. As demais partículas alfa produzidas ser 3 o

absorvidas pelo próprio conversor.A interação dos neutrons

com os materiais utilizados pode ser representada

matematicamente pela fluéncia de neutrons que atravessa a

tampa sem sofrer qualquer tipo de interação, 5 , chegando á

camada de ar. dada por :

-(IX sece)
* » * • e * * (III.1)

onde: i é a fluéncia de neutrons na suoerficie externa

da tampa do suporte convencional [néutron/cm ]:

$ é a fluéncia de neutrons no inicio da camada

ar [néutron/cm2]»
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Z é a secçSo de choque macroscópica total do

material que constitui a tampa do suporte

convencionai (poliproDileno) em Cem * ] ;

X é a espessura do suporte convencional [cm];

o 6 o Angulo de incidência da fluAncia de n*u-

trons com relação à normal da suoerflcie do

detector.

As fluéncias nas superfícies do conversor e da

placa de cadmio serSof respectivamente:

-(S X sece)
*^ = $ . e

 2 2 ÍIII.2)

- i n sec©)
*3 * *i * e (III.3)

onde: $ 6 a fluéncia de neutrons no inicio da suoer—
2
 2

flcie do conversor Cnéutron/cn» ]:

* 6 a fluéncia de nâutrons na superfície da Dlaca

de cAdmio [n*utron/cm ]:

é a secçSo de choque macroscóoica total do Ar

Cem"*];

X é a espessura da camada de ar a ser atraves-

sada pela f iuAncia 2 f at* atingir o conver—

for Cem]:

X * a esDessura da camada de ar a ser atraves-

sada pela fluéncia * , até atingir a placa de

cAdmio Cem];

Na superfície da camada efetiva do conversor, as

fluéncias de neutrons sSo:

-ir ÍX -x )«ecel
• . • . • l * 9 « J (III.4)
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-<Z X seco) -fz (X -X ) sec el
« = * e = « . e I* = * J (in.5)
5 3

ande: $ é a fluencia de rè^trons na suoerflcie da cama-

da efetiva do conversor Cnôutron/cm ]:

§ é a -fluéncia de neutrons na camada efetiva

sob a olaça de cádmio Cnéutron/cm ]:

Z é a secçâo de choaue macroscòDica total do
4

conversor Li B O Cem ]i

Z é a secçSo de choque macroscòDica total da

placa de càdmio Cem ];

X é a esDessura da camada efetiva do conversor

Cem];

X é a espessura total do conversor Cem];s

X é a espessura da placa de cádmio Cem].
o

Na camada efetiva, as auantidades de partículas

alfas geradas sSo:

[ -(Z X sec©) 1
i - e 7 7 J

[ -(Z X seed)'
Q 2 » *_ |l - e ' ' I (II 1.7)

onde: Q A a auantidade de oartlculas alfas oroduzidas

na camada efetiva do conversor sem cÁdmio:

Q ó a auantidade de partículas alfa oroduzidas

na camada efetiva do conversor sob o cAdmio:

Z é a secçâo de choaue macroscóDica de absorção

de neutrons térmicos e epitérmicos pelos ele-
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men tos B e Li Cem ]:.

X é a esoessura da camada efetiva do conversor

em [cml.

A DÓS a substituição da eouaçtto (III.l) nas eauaçSes

(III.2) e (III.3).e os resultados obtidos após manioulaçSes

algébricas,respectivamente nas equaçSes (III.4) e (III.5)

obtem-se:

so

- (Z X seco) - (Z X seco) - f ( Z (X -X )sec©)1

(III.8)

- (Z X sec©) - ( Z X sec©) - ( Z X seco)
? * * e 2 3 e 3 a

-f(Z (X -X )seco)l
, l 4 5 * J CHI.9)

Substituindo-se as equaçSes I I I . 8 e I I I . 9 . nas

equaçSes I I I . 6 e I I1.7. obtém-se:

- ( £ X seco) - (Z X seco) - Í ( Z (X -X )s*ce)1
e 1 4 e 2 2

 e l * s * J

J,. / 'V^-'J cm. 10)

- ( £ X seco) - (Z X M C » ) - ( T X seco)

.-( íS:* (vx4 )5ec<>)] r . ^ s vf - ( S X s«c»)l

j l - e 7 7 j- ( I I I . 1 1 )

0 fato mais importante expresso palas eauaçSes III. 18

III.11 * a quantidade da partículas alfas produzidas ser uma

função linear mm fluancia a. consequentemente am dosa

aquivalante.



A) - Fluencias de Neutrons Térmicos e Eoitermicos oara as

Doses Eauivalentes Referenciadas

Com os fatores de conversSo de fluAncia de

neutrons térmicos para doses eauivaientes numa situação de

irradiação frontal fornecidos oela figura II1.7.

obteve-se as fluencias de neutrons térmicos Dará as doses

eauivalentes referenciadas mostradas na tabela II1.3.

TABELA II1.3 - Fluencias de neutrons térmicos oara as doses

referenciadas .

DOSE
CmSv]

FLUÊNCIA

x 107Cn/cma3

.0.2

2.5

0,4

5,0

0,6

7,5

0,8

10,0

1,0

12,5

2,0

25,0

3,0

37,5

4,0

50,0

1000

800

600

400

200

Fator de conversão
neutron x dose (x lO"'*Sv.cm*)

0 - FRONTAL
D - POSTERIOR

A - LATERAL

V - ROTATIVO

14 160 2 4 6 8 10 12

Energia do neutron (MeV)
FIGURA II1.7 - Fatores de conversão (fluência de neutrons

x dose eauivalente) oara várias geometrias

de incidência .num simulador antrooomórfico

C2].

B) - Cálculo da Camada Efetiva de Conversor

As reações nucleares que geram um núcleo composto

podem ser representadas por C55J:
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Aolicando-se as leis de conservação de energia e

momentum, tem-se aue:

Q = E. + E.. - E.. « ÍM.. • m.. - M.. - m.l C2 (III. 13)y E y - M - m 1y yj

I m vl f m v l 2 f

1 ••- ÍJÜ- - E 1 - s*- - T£- IE E m mM l x | M l M l x y x
yj l vj v *• T

0 - E y |1 • BX.| - E.. |1 - B^-I - ŝ - lE.E .m.m.l " coso

(III.14)

onde: X * o núcleo alvo:

é a partícula que bombardeia:

é o núcleo produto;

é a partícula produto;

E , E sSc as energias cinéticas das partículas

x e y ,respectivamente;

m , m sSo as massas atômicas das partículas aue
x y

bombardeiam e dos produtos, respectivamente;

M * a massa atômica do núcleo do produto:

Q é o balanço massa-energia da reaçSo.

6 é o Angulo que a partícula produto faz ao

recuar.com a direção da partícula aue

bombardeia o núcleo alvo.

Considerando-se as reaçSes nucleares loB(n.a)7Li e

*Li(n.a)sH * a* massas atômicas dos elementos envolvidos

[S3], os valores de Q- dados pela «quaçSo III.13 s8o 2,78
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MeV e 4,78 MeV, resoecti vãmente. Na reação Bin,a)'Li. a

orobabilidade do elemento 'Li ficar num estado excitado *

96 X. diminuindo o valor Q para 2.30 MeV e liberando

radiação gama de 0.48 MeV na desexcitação do 7Li. Da

equação II1.14, conclui-se aue as valores máximos das

energias das oarticuias alfa Dará as reaçSes B(n.a) Li,
1OB(n,a)7Li*. e tfLi(n,a)9H s3o 1,78 MeV. 1.47 MeV e 2.05

MeV. resDectivãmente.

0 alcance de uma oarticula num meio material A

dado pela regra de BRAGG-KLEMAN C56]:

R p. / A
con _ desc / con_ (HI.15)
R. p y A.

desc con desc

onde: R é o alcance conhecido da oarticula a umacon
dada energia nu<n meio qualquer:

R é o alcance a ser obtido para a oarticula

com a mesma energia daquela cujo alcance *

conhecido:

p é a massa esDeclfica do meio conhecido;con

p. è a massa especifica do meio com alcance
desc

desconhecido:

A é a massa atômica do elemento do meio conhe-con
cido:

A é a massa atômica do elemento cujo alcancedesc
da oarticula é desconhecido.

Para misturas, o valor da massa atômica efetiva

Dará o meio é calculada Dar:

-2

Aef

Wi
(111.16)
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N.A.
w. = — ^ — (III.17)
1 M

onde: L 6 o número de elementos no comDosto ou mistura;

u. é a porcentagem mássica do i-4simo elemento:

A. 6 a massa atômica do i-ósimo elemento:

N. é o número de átomos do i-ésimo elemento na

mistura:

II é a massa molecular do comoosto ou mistura.

Os alcances das oartlculas alfa no ar. nas

condiçCes normais de temoeratura e pressSo. em funçXo de

suas energias podem ser calculados pelas exoressSes semi-

en»DÍricas

1,61 /7jRar(mm) = exp |l,6i V T | . 1 < T ü 4 (III.18)

Rar(mm) = Í0.05T + 2,851T 3 / 2 , 4 < T < 15 (III.19)

onde T é a energia cinAtica da partícula, em MeV.

A massa efetiva do ar é 14.74 g, considerando-o

composto como 22,7 V. de 02. 74,5 V. de N2, 2,6 V. de Ar. e

tendo densidade p = 1,23 Kg/m2. Pela equaçSo II 1.15.

obtem-se:

/A
R (mm) = 3.2 x ia"1 ef (desc)— R ( m m ) (III.20)

Para o tetraborato de 11 tio (Li B 0 ) com p = 2.44

x 10a Kg/m9, pelas equaçSes II1.16 e II1.17, a massa efetiva

• 13,33 g.

Os alcance* das partículas alfa com energias de

2,05 MeV, 1,78 MeV • 1,47 MeV, calculados pela èquaçSo



III.2O s3c resoectivãmente 4,8 /jm, 4r3 pm e 3.3 pm .

Como se optou pelo use de uma única lâmina de

CR-39 para a dosimetria nas faixas térmica, epitérmica, em

2 lieV e em 4.6 MeV e, porque as partículas alfa possuem

alcances no CR-39 menores do aue os protons de mesma

energia C57], o tempo de ataque químico foi adotado de

forma a obter—se um diâmetro máximo para os protons com

energias padrSes de 1 MeV. A tabela IV. 2 mostra os

alcances das partículas alfa e dos protons no CR-37. em

funçSo da energia de incidência. Após o ataque cjuimico a

ser descrito na SecçSo IV.9,o valor da camada removida de

CR-39 para a obtenção dos diâmetros máximos dos Drótons e

alfas, correspondeu ao alcance das partículas alfa com

energias mínimas de 1,2 MeV Como as partículas alfa de

1,47 MeV geradas s3o as mais abundantes, calculou-se o

valor da camada efetiva em funçSío desse valor, admitindo-se

que a energia minima da partícula alfa ao atingir o CR-39

seja de 1.2 MeV. Pela eauaçSo II 1.20 o alcance das

partículas alfa com 1.2 MeV no Li B 0 é 3.04 pm.

Descontando esse valor do alcance relativo i oarticula alfa

de 1.47 MeV, obtem-se a camada efetiva de 0,26 pm.

O - Cálculo da SecçSo de Choque Macroscópica do Li^B 0^.

na Camada Efetiva

Na camada efetiva, as reaçSes loB(n,a) Li e

Li(n,a) H são as mais importantes.

A secçSo macroscópica naguela camada pode ser

calculada oor:

„ - N(1OB) x c(lOB) + N(tfLi) x ty<aLi) (III.21)7

onde: N(1OB) é a densidade atômica de *°B (átomos/cm9);

N( Li) é a densidade atômica de Li (átomos/cm ):
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c(loB) 4 a secçSo de choque microscópica para a

reaçSo 1OB(n,ci)7Li Cbarns3;

c(n_i) é a secçXo de choque microscópica para a

reaçSo *\_i(n,a) H Cbarns].

A densidade atômica de uma substância oode ser

exDressa Dor:

N = — 5 - 2 - (III.22)
H

onde: N é a densidade atômica em [átomos/cm 3:

p * a massa especifica da substância Cg/cm ];

N- A o número de Avogrado = 6,023 x 10

átomos/mo1:

f1 A a massa atômica do elemento Cg].

A equação 111.22 pode ser utilizada para

substâncias compostas» desde que N represente a densidade

molecular [moléculas/cm ] e M a massa molecular da

substancia. Para calcular-se o número de Átomos de cada

elemento constituinte, multiplica-se a densidade molecular

pelo número de Átomos de uma mesma espécie na molécula.Para

o conversor de Li B O . contendo abundancias naturais de
2 « ?

1OB e Li as densidades atômicas são resDectivãmente 6.8 x
1021 C Átomos /cm3] e 1.3 x 1021 CA tomos /cm* 3 ,

A secçâto de choque macroscópica na camada efetiva

ú estimada em 27.33 cm *. Substituindo-se os valores de

densidades atômicas e secçSes de choque microscópicas na

equaçSo II1.21* obtôm-se o valor da secçSo de choaue

macroscóDica.

II1.2.2.2 - Neutrons Rápidos

A) - Moderadores de Prótons de Recuo

Em principio, qualquer tipo d» material poderia
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ser utilizado como moderador Dará os prõtons de recuo.

Como o doslmetro de ndutrons deve ficar posicionado junto

ao filme dosim*trico .conforme a disposição mostrada na

figura II1.4, a escolha do moderador recaiu sobre materiais

leves, de forma a minimizar—se a geraçSo de radiação

eletromagnética de frenagem. Neste" caso. o alumínio

apresenta vantagens, pois pode ser obtido comercialmente

com alta pureza <99X),é um material relativamente barato e

a probabilidade de gerar radiaçâío de frenagem é pequena.

Dor ser um elemento de baixo numero atômico.

Para a estimativa das espessuras convenientes de

alumínio, utilizou-se o modelo de Bichsel C56],

representado por:

R = 14.21T1'5874 para 1 < T < 2.7 (III. 23)

T2

R = 10,5 para 2,7 < T < 20 (III.24)
0,68 + 0.434/hT

onde: R é o alcance dos protons no alumínio

T é a energia cinética dos protons em MeV.

Na Tabela II1.4, encontram-se os alcances dos

protons no alumínio,no pead,no polipropileno e no ar,para

incidência frontal, numa ampla faixa de energia. Nas

figuras II1.8 e II1.9, mostram-se as energias finais dos

protons de recuo, que atingem o detector CR-39 com a

energia padrão,embora sejam produzidos no pead, por

neutrons mais energéticos , para uma dada faixa de energia.

B) - A Fonte de Am-Be

Por problemas operacionais,não se utilizou a
252

fonte de Cf para irradiar os dosimetros na energia de 2

MeV.Usou-se a fonte de Am-Be. adotando-se o seguinte

procedimento:

Primeiramente, ajustou-se um polinômio de grau

10 aos dados da curva da figura II 1.3 que, entretanto,
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FIGURA II1.8 - Energias finais dos protons em função do
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as camadas de alumínio correspondentes a

cada faixa de energia dos neutrons.
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TABELA III.4 - Alcance de orótons em funçSo de suas

energias, com incidAnciã a 0— .nos alumínio,

pead, poliprooileno e ar .

ENERGIA
[MeV]

1,0
1.5
2.0
2.5
3,0
3.5
4.0
4,5
5.0
5,5
6.0
6.5
7.0
7.5
8,0
9.5
9.0
9,5
10.0 j
10.5
11.0
11.5
12.0
12,5
13.0
13.5
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20,0

ALCANCE [ fM ]

ALUMÍNIO

14,2
27,1
42.7
60,9
81,7
105,1
131,1

L 159,5
190.4
223.7
259.3
297.3
337,5
379,9
424,6
471.6
520.6
571.9
625,3
680.8
738.4
798.1
859.8
923.7
989.6
1057.5
1127.5
1199,4
1273,4
1349.3
1427.3
1507.2
1589.1
1672.9
1758.7
1846.4
1936,0
2027.6
2121,1

PEAD

19,3
36.7
57.9
82,6
110.9
142.6
177.9
216,5
258.4
303.6
351,9
403.4
457,9
515.6
576.3
639.9
706,5
776.0
848,5
923.8
1001.9
1082.9
1166.8
1253.5
1342.9
1435,0
1529.9
1627.6
1727.9
1831.1
1936.4
2045,3
2156.4
2270.1
2386.5
2505.5
2627.2
2751,4
2878.3

POLIPROP

19.9
37.9
59.8
85.2
114.4
147.2
183.5
223,3
266.6
313,2
363,1
416.2
472.5
531,9
594,5
660.2
72a. 9
8w9.6
875,4
953.1
1033.7
1117,3
1203.8
1293,2
1385.4
1480,5
1578.4
1679,2
1782,7
1839.1
1998.2
21J.O.1
2224.7
2 542.1
2462.1
2584,9
2710.4.
2838.6
2969.5

AR

23.0
43.8
69,2
93.6
132.3
170.3
212.4
258.4
308.5
362,4
420.1
481.6
546,7
615,5
637,9
763.9
843.4
926.4
1012.9
1Í02.8
1196.2
1292.9
1392,9
1496.4
16-33.1
1713.2
1826.5
1943.1
2<S63.4
2135,9
2312.2
2441,7
2574,3
2710.1
2849.0
2992.2
3136.4
3284,7
3436.1

resultou em erros relativos superiores a 20 '/. para toda a

curva. Um ajuste polinomial por partes, reduziu o erro

relativo p^ra menos de 10 V.. 0 espectro foi subdividido em

oito faixas de energia, cujos ajustes polinomiais seguiram

as seguintes expressõesJ



y * 4,3494<a3xl0~2E3 - 0.1737446E* • 0,2917882E - 0.0654548

para 0,97 MeV < E < 3.32 MeV (III.25)

y « -8,477613x10~*E* + 1.192735E* - 5,3784IE • 8,365724

para 3,32 MeV < E < 5,25 MeV (III.26)

y = 0,2981426E2 - 3.658449E + 11.76214

para 5,52 MeV < E < 6.54 MeV (III.27)

y = 0,2211393E2 - 3,106195E + 11,45304

para 6,54 MeV < E < 7,82 MeV (III.28)

y = -0,5091602E + 4,695924

para 7,82 MeV < E < 8,68 MeV (III.29)

y = 0,3175342E2 - 5,815838E + 26,78277

para 8.68 MeV < E < 9,75 MeV (III.30)

y » -0,1633784E • 1,875939

para 9,75 MeV < E < 10,60 MeV (I II.31)

y = -0,2795322E • 3,10082

para 10,60 MeV < E < 11,03 MeV (111.32)

Para as equaçSes I1I.25 a III.32, os valores

máximos dos erros relativos entre os valores reais e os

interpolados encontrados foram, 10 X, 6 7., 9 '/., 3 7., 13 '/.,

4 % e 7 '/., respectivamente.

C) - A ProduçZo dos Prótons de Recuo no pead e no CR-39

Tanto no pead, quanto no CR-39, os átomos de

hidrogAnios podem ser considerados livres, para os valores

de neutrons rápidos que sSo detectados. Neste caso. a

física dos neutrons diz que a secçSo de choque de

espalhamento elástico entre o neutron e o átomo de

hidrogênio • isotrópica no sistema centro de massa. No

sistema de laboratório, pela equaçSo I11.14, obtém-se que a

energia do próton de recuo será dada port
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E = E cos2© <III.33)
D n

onde: E 4 a eneroia do or&ton ao ser recuado:
P

E é a eneraia do neutron incidente;n

© é o Angulo que o pròton faz ao ser recuado em

relação à direçSo de incidência do néutron.

A probabilidade de que o oróton seja recuado

naquela direçSo ô é dada por:

onde:

dE' illl.ZA)

A 6 o número de massa do elemento a ser

esoalhado.

E'. é a energia inicial do ndutron?

E. e E s2o o» energias inicial e final do pròton

de recuo

Para o átomo de hidrogênio.a=0. Devido ao fato

de os átomos de hidrogênio e os neutrons oossuirem massas

praticamente iguais, o ângulo total entre eles,após

sofrerem uma colisão elática entre si, é sempre igual a

90°.

Na Tabela III.6 estSo mostrados os valores das



TABELA I I I . 6 - Energias dos protons calculadas Dará
incidências frontal e oblíqua de neutrons.

ENERGIAS
DOS

NEUTRONS

(ôi)

10°

20°

30°

40°

1.0
1.5
2.0
2,5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8.0
8.5
9,0
9,5
10,0
10.5
11,0
11.5
12,0
12.5
13,0
13.5
14,0
14,5
15,0
15.5
16,0
16.5
17,0
17,5
18.0
18.5
19,0
19,5
20.0

ENERGIAS DOS PROTONS POR
ÂNGULOS DE ESPALHAMENTOS(&•)

10°

0°

10°

20°

30°

1.0
1.5
1.9
2,4
2,9
3.4
3,9
4,4
4,9
5.3
5,8
6.3
6,8
7,3
7.8
8,2
8,7
9,2
9,7
10,2
10,7
11,2
11,6
12.1
12,6
13,1
13,6
14.1
14,5
15,0
15,5
16,0
16,5
17,0
17.5
17,9
18,4
18.9
19.4

20°

10°

0°

10°

20°

0.9
1.3
1.8
2.2
2,7
3.1
3,5
4,0
4,4
4,9
5,3
5,7
6,2
6,6
7.1
7,5
8,0
8,4
8,8
9,3
9,7
10,2
10,6
11,0
11,5
11,9
12,4
12.8
13,2
13,7
14.1
14,6
15,0
15.5
15,9
16,3
16,8
17,2
17.7

30°

20°

10°

0°

10°

0.8
1,1
1.5
1,9
2,3
2,6
3.0
3,4
3.8
4.1
4,5
4,9
5.3
5,6
6.0
6,4
6,8
7,1
7,5
7,9
8,3
8,6
9,0
9.4
9,8
10,1
10.5
10,9
11.3
11,6
12.0
12,4
12,8
13,1
13,5
13,9
14,3
14.6
15.0

40°

30°

20°

10°

0°
0.6
0,9
1.2
1,5
1,8
2,1
2,4
2,6
2.9
3,2
3,5
3,8
4.1
4,4
4,7
5,0
5,3
5,6
5,9
6,2
6,5
6,8
7,0
7,3
7,6
7,9
8,2
8,5
8,8
9,1
9,4
9,7
10.0
10,3
10,6
10,9
11,1
11,4
11,7

50°

40°

30 ô

20°

10°

0.4
0.6
0.8
1,0
1.2
1.5
1,7
1,9
2,1
2.3
2,5
2,7
2,9
3.1
3.3
3,5
3,7
3,9
4,1
4,3
4,5
4.8
5,0
5.2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7.6
7.9
8,1
8,3

60°

50°

40°

30°

20°

0.3
0.4
0.5
0.6
0,8
0,9
1,0
1,1
1.3
1,4
1,5
1,6
1.8
1,9
2.0
2,1
2,3
2,4
2,5
2.6
2,8
2,9
3.0
3,1
3,3
3,4
3.5
3,6
3,8
3,9
4.0
4,1
4,3
4,4
4,5
4,6
4,8
4,9
5,0

70°

60°

50°

40°

30°

0.1
0.2
0.2
0,3
0.4
0.4
0.5
0.5
0.6
0.6
0.7
0,8
0.8
0.9
0,9
1,0
1,1
1,1
1,2
1,2
1,3
1,3
1,4
1,5
1,5
1,6
1,6
1.7
1,8
1,8
1.9
1,9
2.0
2.0
2,1
2,2
2,2
2.3
2,3

energias calculados para os prótons de recuo,utilizando-se a
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equaçSo 111.33.A figura III.10,ilustra o raciocinic

seguido.A coluna mais a esquerda,refere-se A direç2o ds

incidência do feixe de neutrons com relação à normal í

suDerflcie do detector (&\) . A primeira linha horizontal d€

ângulos,denominados(é>«) , refere-se à direçSo de esoalhamentc

do próton de recuo,com relação à direçSõ (0i) .Finalmente o?

ângulos mais internos (negrito),referem-se A direçâío que os

prótons de recuo fazem com a normal á superfície do detector

ao recuarem

•N1

NORMAL

SUPERFÍCIE 00
l\ 1 CR-39

FIGURA 111- 10 Esquema utilizado para a montagem da tabsl.

II 7 b.

D) - 0 Modelo Matemático do Dosimetro nas Faixas Rápidas

de Energias

Pelo mesmo motivo daauele referente às faixas

térmica e epitêrmica, o modelo matemático do daslmotro na

faixas rápidas de energias deve ser o da atenuação de um

feixe rápido monoenergético ao atravessar a matéria.

Na Regi2o 3. conforme mostrado na figura II1.5,

haverá produçSo de traços no CR-3? devidos a protons de

recuo, dos nôutrons que interagirem com os átomos de

hidrogôniodo pead e do CR-39. Na RegiSo 2, o mesmc

raciocínio deve ser seguido.

Estruturando-se matematicamente o dosimetro



a regi2o 3 ,obtem-se a fluôncia dos neutrons rápidos aue

atravessam a tampa do suporte convencional , dada por:

-(£ X seco)
§? = ítf • e

 8 8 (III.35)

onde: $ é a fluéncia de neutrons rApidos monoeneraí-
o

ticos que chegam Â tampa do suporte

convencional [nôutron/cm 3;

S^ ê a fluéncia de neutrons rApidos na camada de

ar tnêutron/cm ];

£ é a secçâo de choque macroscópica total do
8

material da tampa (cm * ) ;

X ê a espessura da tampa do suporte conveneio-
8

nal (cm);

e é o Angulo de incidência da fluéncia de

neutrons,com relação à normal A superfície do

detector;

Após atravessar a camada de ar entre os suportes

que prendem as chapas de pead e a tampa do suporte, a

fluéncia de neutrons na superfície do pead será:

8 7

-<S X sec©)
• e * 9 (III.36)

onde: * é a fluéncia de neutrons na superfície do

pead Cnéutron/cm ];

Z é a secçSo de choque macroscópica total da

camada de ar entre o suporte do pead e a tampa

do suporte Cem ]:

X é a espessura da camada de ar Cem].

No pead, para a faixa de energia

considerada.como somente interessa a fluéncia de neutrons

que interage com os átomos de hidrogênio pertencentes
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X camada efetiva próxima ao moderador de alumínio ,tem—se;

- ÍZjo( XM-Xio)secol
* ~ S * e

onde: *^ 6 a fludncia de neutrons na superfície da

camada efetiva de pead (nôutron/cm*):

Z é a seção de choque macroscópica total do

pead (cm );

X espessura da camada efetiva do pead Cem];

X espessura da chapa de pead temi.

Na camada efetiva de pead obtem-se:

1
l -

-(Z X sec©)')
e " I (II1.38)

onde: Q^ ê a quantidade de prótons de recuo produzidos

na camada efetiva do pead;

£ é â secçSo de choque macroscópica de espalha-

mento do hidrogênio no pead [cm }.

A produção de prótons no CR-39 será dada por:

-(Z X secen f -(Z X seco)'
0 - $ II - e a « e 1O " | (III.39)1 -(Z X sece)-) f -(Z X sec6»11 - . " - j (e » » j

onde: Q é a quantidade de prótons ~Je recuo geradas no

CR-39;

Z <4 a sec ç So macroscópica de espalhamento do

hidrogênio no CR-39 Cem"*];

X é a camada efetiva para produção de protons

no CR-39 Cem];

Fazendo-se as substituicSes da equaç3o III.35 na



equaçSo 111.36 ,o resultado obtido na equaçSo 111.37 e

logo após o novo resultado na equaçSo III.38, obtém-se:

I" -(Z X secen f -<Z X seceH f -S (X -X )secô̂e • ' j L • • j L » « - ]

Í
-(Z X

(III.40)

Para o CR-39. obtém-se:

(III. 41)

Da mesma forma que para aproduçSo de partículas alfa f

o fato mais importante expresso pelas equaçQes II1.40 e

II1.41 é a quantidade de prótons de recuo gerados ser uma

funçSo linear em fluéncia e,consequentemente em dose

equivalente.

E) - Cálculo das Fluéncias de Neutrons para as Faixas

de Energia de Interesse

Conforme já mencionado, o valor médio das

energias dos neutrons para a fonte de Am-Be * 4,6 MeV .

Aplicando-se o fator de conversSo (fluéncia x dose

equivalente),para as doses de irradiações

utilizadas,obteve-se os valores dos fluxos médios .

Os valores das áreas sob a curva do espectro,

utili2ando-se os polinômios ajustados, para as faixas de

•nergia de interesse, resultaram:

a) FAIXA (1 - 2)MeV - 3,22 7. da AREA TOTAL

b) FAIXA (5 - 6,3)MeV - 23,54 '/. da AREA TOTAL



Portanto, para cada valor de fluôncia módia por

dose (4,6 MeV), as fluèncias para as -faixas (1-2) MeV e

(5-6.5) MeV foram obtidas muitiplicando-se os valores das

fluèncias médias pelos seus percentuais, respectivamente.Os

resultados obtidos estSo mostrados na tabela II1.6.

TABELA II1.6 - Fluôncias de nôutrans ráoidos para as doses

referenciadas.

DOSE

EQUIV.

CmSv]

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

2,0

3,0

4,0
i

FLUENCIA

(4,6MeV)

xl03[n/cm2]

3,2

6,4

9,6

12,8

15,9

31,9

47,a

63,8

FAIXA (l-2)MeV

FLUÊNCIA

xlQ3Cn/cm2]

0,1

0,2

0.3

0,4

0,5

1,0

1,5

2,0

DOSE

CpSv]

3,7

7,4

11,1

14,8

18,5

37,0

55,5

74,0

FAIXA (5-6,5)MeV

FLUÊNCIA

y.!03Cn/cm2]

0,7

1,5

2,2

3,0

3,7

7,5

11,2

15,0

DOSE

CpSv]

52,0

104.0

156,0

208,0

260,0

520,0

780.3

1040,0
i



CAPITULO IV

MATERIAIS E MÉTODOS

IV.1 - O SUPORTE CONVENCIONAL DE FILME DOSIMÉTRICO

A estrutura do suoorte de filme dosimétrico

adotado DE?Io IRD/CNEN é -feita de polipropileno, (C H ) .

CUJÜ densidade é de 0,95 g/cm9. As regiSes 2 e 3

assinaladas na figura III.4 acomodam o dosimetro prooosto.

A tampa do suporte apresenta espessuras médias de 1.0 mm e

1,4 mm nessas regiSes,cujas dimensSes estão mostradas na

tabela IV.1.

TABELA IV. 1 - DimensSes das regiSes 2 e 3 do suDorte

convencional de filme dosimétrico adotado

De Io IRD/CNEN oara acomodação do dosimetro

prooosto.

SUPORTE CONVENCIONAL

COMPRIMENTO C mm 3

LARGURA C mm D

ALTURA C mm ]

REGIÃO 2

41

14

4

REGIÃO 3

46

12

4

IV.2 - 0 DETECTOR DE TRAÇOS CR-39

Lâminas da CR-39 com 250 pm de espessura,

fabricadas Dela PERSHORE MOULDINGS LTD., foram usadas nas

montagens dos dosimetros. Nas tabelas IV.2 e IV.3,

apresentam-se as características gerais do CR-39.Maiores

informaçSes sobre o CR-39 .no tocante a seu

histórico,propriedades,processo de fabricação e etc..,podem

ser obtidas nas referências [16,17,45].



TABELA IV.2 - Alaumas características do CR-39.

GTICA

ESTRUTURA

TÉRMICA —

— TRANSPARENTE

— AMORFA

— TERMOR1GIDO .

CADEIA MOLECULAR TRIDIMENSIONAL (CROSS-LINKED)

I DENSIDADE (g/cm3) 1.31

0

C

j F<3RMULA ESTRUTURAL O<L H ~~
-CH -O-C-O-C

CH -O-C-O-CH -CH=CH
2 2 n 2 2

FÓRMULA MOLECULAR (C H O 1
12 13 ? J

Embora o CR-39 seja transoarente.e cada face

Dossa ser irradiada indeuendentemente.na metodologia

adotada. a contagem dos traços em uma das faces é>

suficiente. Assim sendo. as lâminas de CR-39 foram

cartadas nas dimensões exatas das regiSes 2 e 3. As

bordas suoeriores esauerdas das faces escolhidas oara a

incidência dos feixes de irradiaçSo foram identificadas de

acordo com a fiaura IV.1.

REGIÃO 2

CR-39

4,1 em

REGIÃO 3

o
CR - 39

4,6 cm

E
o

FIGURA IV. 1 - Dimensòes e identif icaç£Ses das faces das

lâminas de CR-39 a serem irradiados.
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TABELA IV.3 - Alcances de orôtons e

CR-39 em funçXo de suas

DartieuIas alfas no

energias por nucleon.

MeV
POR

NUCLEON

0.0025

0.0050

0.0075

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.0S

0.07

0.08

0.09

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

ALCANCE Cpm]

PR6T0N

6.927E-02

9.984E-02

1.277E-01

1.539E-01

2.507E-01

3.418E-01

4.304E-01

5.182E-01

6.056E-01

6.933E-01

7.814E-01

8.701E-01

9.5093-01

1.983E+00

3.287E+00

4.850E+00

6.657E+00

8.695E+00

1.096E+01

1.343E+01

1.612E+01

ALFA

1.250E-01

1.873E-01

2.409E-01

2.897E-01

4.627E-01

6.187E-01

7.668E-01

9.107E-01

1.052E+00

1.192E+00

1.331E+00

1.470E+00

1.609E+00

3.037E+00

4.580E+00

6.258E+00

8.092E+01

1.014E+01

1.240E+01

1.488E+01

1.757E+01

MeV
POR

NUCLEON

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

ALCANCE C/Jin]

PRôTON

1.901E+01

5.865E+01

1.151E+02

I.882E+02

2.777E-»-02

3.835E+02

5.057E^02

6.441E+02

7.988E+02

9.666E+02

1.145E+03

1.337E+03

1.543E+03

i. 762E+-03

1.995E+03

2.241E+03

2.500E+03

2.772E+03

3.056E+03

3.354E+03

ALFA

2.047E+01

2.813E+01

1.165E+02

1.896E+02

2.792E+02

3.850E+02

5.071E+02

6.455E+02

8.003E+02

9.681E+02

1.146E-^03

1.339E+03

1.544E+03

1.764E+03

1.996E+03

2.242E+03

2.501E+03

2.773E+03

3.058E+03

3.355E+03

A área total da regi2o 3. foi subdividida em 4

partes iguais. Nas regiSes térmica e epitórmica,

identificadas nas figuras IV.2.a e IV.2.b. utilizou-se uma

lamina do conversor (Li B O ). com abundancias naturais de
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(a) (b)

FIGURA IV.2 - DisDosiçâo dos conversores Dará as -faixas

térmica. epitèrmica .(l-2)MeV e <5-6,5)MeV.

í a) componentes:

(b) dosimetro montado.

0 e Li.As dimensSes das lâminas sSo de 12.3 x 23,0 mm .

com espessura de 50 pm. Como blindagem Dará neutrons

térmicos. foram sobreDostas duas D laças de càdmio nas

dimensSes 12.0 x 11.5 x 1.0 mm. As duas subdivisões

restantes, relativas às faixas rápidas de energias, foram

ocuoadas por duas olacas de alumínio de dimensões 12.13 x

11.5 x 0f23 mm, com a funçSo de fixar os conversores de

pead utilizados. As placas de pead, de diroensSes 10.0 x

10.0 x 1,0 mm, foram coladas no centro de cada lâmina de

alumínio, com adesivo SUPER-BONDER.

Na área ocupada pela reuiSo 2.foram seguidos

procedimentos análogos aos anteriores, no que se refere às

subdivisões, aos cortes .ás identificações das lâminas de

CR-39 e A -fixação das chaDas de pead foram seguidos.,

conforme mostram as figuras IV.3.a e IV.3.b.



(a) (b)

FIGURA IV.3 - Disposição dos conversores para as faixas

(8-10)MeV , tl0-12)MeV , <14-16)MeV.

a) componentes;

b) dosimetro montado.

IV.3 - OS MODERADORES DE ALUMÍNIO

As espessuras dos moderadores de alumínio,

apresentadas na Secção (111.2.2.2.A), foram obtidas a

partir de laminação a frio e polimento de chapas de

aluminio-27 com 2 mm de espessura e 99 % de pureza. Na

tabela IV.4 sSo apresentados os valores calculados e os

obtidos, após a Iaminação.

Com relação às espessuras dos moderadores de

alumínio,para as energias de 2 MeV e 4,6 MeV,o laminador

utilizado era antigo e aguardava a substituição dos seus

cilindros .fazendo com que espessuras não pudessem ser

conseguidas. Por isto, para a energia 2 MeV, resolveu-se

utilizar somente o conversor de oead. Para a energia de

4,6 MeV adotou-se a mesma espessura de moderador que para 5

MeV, jA que, em termos de fatores de qualidade (Q), nenhuma

alteração ocorre.
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TABELA IV.A - Comparação entre os valores calculados e 05

obtidos, aoôs laminaçSo a frio de chaoas de

alumínio.

1

REG I TO

2

4 . 6

5

8

10

14

MeV

MeV

MeV

MeV

MeV

MeV

ESPESSURAS

CALCULADA

28.6

151.3

178.9

410.4

611.0

.1113.2

DE ALUMÍNIO

(fim)

COM 997. DE

LAMINADA

-

-

179.3

409.2

612.5

1113.2

PUREZA

1

±

±

r/jm)

0 . 5

0 . 5

0 , 5

0 , 5

IV.4 - AS FONTES DE NEUTRONS UTILIZADAS

IV.4.1 — Neutrons Térmicos e Eoi^érmicos

Para as irrâdiâç&es dos doslmetros nas faixas de

energias térmica e epitérmica utilixou-se a fonte" de

neutrons (FT1), pertencente ao LABORATÓRIO DE NEUTRONS do

IRD/CNEN.O irrradiador é constituida de duas fontes de

Am-Be. cada uma com atividade de 18.5 x

13 Bq(5,0Ci).inseridas em um castelo contendo Darafina.

oara a moderação dos neutrons ràoidos emitidos. na

configuração aoresentada na figura IV.4. Na distância de

FIGURA IV.4 - Vista frontal da fonte de neutrons térmicos

oertencente ao IRD/CNEN.



23 cm da blindagem, ex is te uma taxa de dose eauiva lente de

60 pSv/H (6 mRem/H).

IV.4.2 - Neutrons RáDidos

Para as irradiaçSes referentes As energias ds 2

MeV e 4,6 MeV. utilizou-se uma das fontes de Am-Be

descritas, sem a blindagem, tal que. a uma distância de 26

cm,existe uma taxa de dose equivalente de 420/JSV/H,

conforme mostra a figura IV.5. Alguns comentários

FIGURA IV.5 - Fonte de Am-Be utilizada nas irradiaçSes nas

faixas de (1-2)MeV e (5-6,5)MeV.

relacionados comas irradiaçSes nas energias 2 MeV e 4,6 MeV

devem ser feitos. Inicialmente, pensava-se utilizar uma
232

fonte de Cf para a obtençSo da curva de desempenho DOSE

versus NOMERO de TRAÇOS na energia de 2 leV, devido seu

espectro característico, mostrado na figura II1.2.

Entretanto, as fontes de Cf disponíveis Dossulam baixas

atividades, requerendo um tempo longo de irradiação, mesmo

para as doses de 0,20 mSv e 0,4 mSv. Estudou-se, entSo. a

ooçSo de estimar—se a dose correspondente a esta energia, a

partir do espectro da fonte de Am-Be, mostrado na figura

II1.3. Calculou-se a relaçZo entre a kreã ocupada sob esse

•spectro no intervalo de energias compreendido entre 1 e 2

MeV, • a Area total do mesmo. Raciocínio análogo foi
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seguido na obtenção da curva de calibraçSo referente à.

energia de 4.6 MeV, sendo a área calculada sob o espectro,

entre as energias de 5,0 MeV e 6,5 MeV (vide SecçXo

III.2.2.2.0.

As irradiações referentes As energias de 8 MeV, 10

MeV e 14 MeV, foram realizadas com o feixe de neutrons

monoenergéticos produzidos pelo ciclotron modelo CV-28 C483

do IEN/CNEN, através da reaçâío nuclear D(d,n)3He.

IV. 5 - AS GEOMETRIAS DE MONTAGEM DOS D03I METROS PARA

AS IRRADIAÇÕES

Aliando-se o fato das irradiaçSes realizadas nas

diversas faixas de« energias serem indeoendentes entre si,À

pequena quantidade disponível de CR-39, as montagens dos

dosimetros seguiram as disoosiç3es mostradas nas figuras

IV.6(t*rmica e eDitórmica),IV.7(de 1 a 2 MeV),IV.8(de 5 a

6,5 MeV), IV.9(8 a 10) MeV. (10 a 12)MeV e (14 a 16 MeV),

resDectivãmente.

I
mJ

(a) (b)

FIGURA IV.6 - Montagem de doslmetros cara irradiação

nas faixas térmica e ooitérmica.

a) componentes:

b) dosímetro montado.
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I
L

(a) (b)

FIGURA IV. 7 - Montagem de doslmetro para irradiaçSo na

faixa de (l-2)MeV.

a) componentes:

b) doslmetro montado.

r :
1^1

(a) <b)

FIGURA IV. 8 - Montagem de doslmetro para irradlaçSo na

faixa de (5 a 6,5) MeV.

a) componentes;

b) dosimetro montado.

IV.6 - AS DOSES EQUIVALENTES DE IRRADIAÇÃO

As curvas de desempenho dos doslmetros foram

levantadas para um amplo intervalo de doses equivalentes,

desde o limite máximo permissivel diário, 0,2 mSv, até o

limite máximo oermisslvel mensal, 4,0 mSv, que abrangem os

níveis de registro e de investigação, conforme estabelece a

NORMA NE-3.01 da CNEN.Os dosimetros foram submetidos a

doses equivalentes de 0,2 mSv, 0,4 mSv, 0,6 mSv, 0,8 mSv,



(b)

FIGURA IV.9 - • Montagem de doslmetro para irradiaçSo

nas faixas de (8-10)MeV ,<10-12)MeV e

(14-16)MeV.

a) componentes;

b) dosimetro montado.

1,0 mSv, 2,0 mSv, 3,0 mSv e 4,0 mSv,para vários Ângulos de

incidência do feixe em relação A normal da superfície do

CR-37.

Para as. irradiações "feitas com a fonte de Am-Be.

nas energias de 2 MeV e 4,6 MeV, utilizaram-se os mesmos

valores de doses equivalentes. Todavia, devido aos

comentários feitos na secçSo IV.5.2, os valores reais de

doses equivalentes para aquelas energias s3o inferiores,

aos valores de doses integrais de irradiações. Um modo de

compensação seria aumentar—se o tempo de irradiação, para

construir—se curvas de desempenho com aqueles valores

integrais, para as duas faixas de energia. Entretanto,

preferiu-se manter os valores encontrados, de forma a se

poder avaliar as respostas dos dosimetros para doses

inferiores a 200 /JSV,

IV.7 - A GEOMETRIA UTILIZADA MAS IRRADIAÇÕES

Nas figuras IV.5 e IV.10, mostram-se as geometrias

de irradiação utilizadas com as fontes de Am-Be & FTi,



respectivamente. Um simulador cúbico de acrílico, com 30cm

de aresta e cheio d'água, "ficou sempre posicionado

frontalmente a 23 cm de uma -face para a fonte FT-l.e a 26

co para a fonte de Am-Be.

FIGURA IV.10 - Montagem do sistema de irradiação para as

faixas térmica e epitérmica.

IV.8 - 0 ATAQUE QUÍMICO DO CR-39

Para processar—se o ataque químico das lâminas de

CR-39, construiu-se um sistema de banho com controle

automático de temperatura, acordo com a figura IV.11, que

consiste numa cuba de vidro acondicionada numa caixa de

isopor, com capacidade para 8 litros. No fundo da cuba,

numa das extremidades, foi fixada uma resistência doméstica

900 W - 120 V, para aquecimento da água do banho. Na tampa

de isopor, foi preso um motor acoplado a um agitador

térmico, para homogeneizar a temperatura da água no

interior da cuba. Sobre as bordas superiores da cuba de

vidro fixou-se uma chapa de alumínio contendo 24 furos com

25 mm de diâmetro, que serve de suporte para os tubos de

ensaio com tampas rosqueadas,dispostas verticalmente,

contendo em seu interior 36) mi de solução de hidróxido de

sódio com 6,25 de normalidade.

Foram realizados vários testes de forma a

verificar—se a variaçSo da normalidade da solução durante o

ataque químico,bem como a existência ou nSo de gradiente de

temperatura no interior da mesma.NSo detetou-se variação da
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(a) tubos de ensaio aooiados sobre a base de alumínio.

(b) a tampa do banho com o aaitador térmico.

(c) o sistema como um todo.

FIGURA IV.11 - Detalhe do banho termostatizado construído.
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normalidade mesmo para tempos de ataques prolongadas,nem a

existência de gradiente de temperatura na soluçSo. O

sistema regula a temperatura da soluçSo em (70,0 ± 0,5)°C.

0 tempo de ataque químico igual a 4 horas

ininterruptas, foi estabelecido com base nos alcancesdas

partículas alfa e prótons de llieV. Como pode ser observado

na tabela IV.2, o alcance dos prótons no CR—39 é bem maior

que o das partículas alfa ,para ambos possuindo energias

médias de 1,47 MeV. Como a lâmina de CR-39 A única, para a

dosimetria nas faixas térmica, epitérmica e rápida ,na

Região 3, o-jtou- se por atacar o detector de forma a

obter—se o valor máximo de diâmetro das partículas alfa e,

consequentemente ,o dos protons. Foi verificado

experimentalmente que, para 4 horas de ataque químico, o

desbaste do CR-39 eqüivalia a um valor próximo ao do

alcance da partícula alfa com 1,2 MeV (= 6 pm) . Por isto.

pste tempo foi estabelecido para as revelações dos

detectores.

IV.9 - OBTENÇOT DOS DIÂMETROS DOS TRAÇOS E SUAS CONTAGENS

PARA OS VALORES DE DOSES

Para a obtenção dos valores dos diâmetros dos

traços das partículas alfa,e dos prótons da fonte Cf,

foi utilizado o microscópio ótico, pertencente ao

PEMM/COPPE/ UFRJ, marca LEITZ WETZLAR, Modelo DMB 6630, com

aumento de 50OX. Inicialmente,visou-se levantar as curvas

de desempenho dos dosimetros e os valores dos diâmetros

daquelas partículas, a partir dos dados colhidos por pelo

menos 3 (três) microscopistas, de forma a garantir—se uma

boa qualidade dos dadosa serem obtidos, já que a

microscopia ótica é um tanto subjetiva.Isto,porém, n2o foi

possível.em virtude do que, todas as amostras foram

codificadas e avaliadas 2 vezes, sem que o microscopista

soubesse do resultado anterior. Para a obtenç So dos

diâmetros das partículas, 500 traços foram avaliados para

cada tipo. Para o aumento de 500X e a condiçSo de ataque

químico empregada, conseguiu-se avaliar prótons com energia

máxima de 2,5 MeV.



CAPÍTULO V

RESULTADOS

V.l - CARACTERIZAÇÃO DOS DIÂMETROS DAS PARTÍCULAS a E DOS

PRÕTONS DE RECUO

Nas seauéncias de -fotografias a e b da figura

V.l. estão mostrados os traços característicos das

Dartículas alfa e protons que foram contados. Pc °—"^

observar que os diâmetros das partículas alfa são maiores

do que os dos protons, em função das mesmas condiçCSes de

ataaue químico, como ját era esperado. A figura V.2.

aoresenta as distribuiçSes corresoondentes às Dartículas a

e orótons de recuo, gerados Dela interação dos neutrons da

fonte de Cf no CR-39, e protons aue foram moderados

pelos materiais alumínio e pead até a energia de IMeV,

denominadosde prótons de 1 MeV. Os valores médios dos

diâmetros obtidos para as partículas alfa, prótons do 'Cf

e orótons de 1 MeV estão em abordo com os valores

encontrados por FONSECA [17J. Os valores encontrados neste

trabalho são: 11,6 /jm, 6 fjm e 5,6 (um, resoec ti vãmente,

enauanto que os citados na referência C17] são 9,3 pm oara

partículas alfa e 6,5 pm para o» prótons de recuo.

V.2 - DESEMPENHO DO DOS1METRO NAS FAIXAS TÉRMICA E EPITÉR-

MICA.

As tabelas V.I e V.2 mostram os valores médios do

número de traços contados para as faixas térmica e

epitérmica, em funçSo das doses equivalentes e ângulos de

irradiação.As figuras V.3 e V.4 mostram as curvas de

desempenho correspondentes. As respostas lineares dos

dosimetros confirmam a teoria expressa pelas ecjuaçSss

11 1.10 e IIi.il, referentes â quantidade de traços

produzidos para as faixas térmica e epitórmica,

respectivamente.Ao lado da linearidade confirmada para a

resposta do dosimetro, deve-se destacar também a boa

característica de detecção do CR-39. que fornece uma alta

densidade de traças por unidade de Area, no intervalo em
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a) b)

a) b)

: # "

. t

á •

a) b)

FIGURA V.I - DiAmetros dos traços devidos a oarticulas alfas

• protons, a) alfas b) protons.



Freqüência

• ALFAS

O W T O » 252 Cf

PROTOH

1,5 6,0 7,5 9,0 10,5 12,0 13,5 15,0

Diâmetros (|im)

FIGURA V.2 - DistribuiçSo em freqüência dos valores dos

diâmetros das oartlculas alfas e protons.

TABELA V.l - Valores médios do nüuero de traços, em funçSo

das doses e ângulos de irradiação .para os

neutrons térmicos.

DOSE
mSv

0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
2.0
3.0
4.0

ÂNGULOS DE IRRADIAÇÃO (

0*

1032± 54
21171 78
34581 96
39751108
55011119
111021167
165291202
220721237

10°

9431 52
14601 72
32271 92
37071105
51201114
103952:162
13021:1188
205781229

20°

931± 49
17151 70
28221 86
32381 97
44031106
69761149
110492:174
17659+212

BORO - CÃDMÍO)

30°

630* 41
14231 59
19551 74
23481 84
32231 91
60531131
82701151
131431183

40°

382± 33
7741 48
12961 59
13321 65
20971 73
43001103
53881120
8.1971145

que a resposta do detector é bastante linear.

As sensibilidades dos dosimetros. nas faixas

térmica e epitérmica, à 0°, resultaram em 0.23 e 0.18

/jSv/traço/cm . respectivamente.

Entretanto, a decendência da resoosta do

doslmetro, em funçSo do ângulo de irradiacSo nestas faixas.



TABELA V.2 - Valores médios do número de traços contados em

funçSo das doses e Ângulos de irradiação oara

os neutrons eDitérmicos.

DOSE
mSv

0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
2.0
3.0
4.0

0°

9581
1980±
28452:
3870±
42741
8448±
120621
170151

ÂNGULOS

11
16
19
22
23
32
39
46

10°

873±
18453:
26381
3609±
3994+
7883±
11241±
15898±

DE

10
15
18
21
22
31
37
45

IRRADIAÇÃO (CADMIO)

20°

7761
16031
23081
31201
34201
67181
9636±
136161

10
14
17
20
21
29
35
41

30°

5401
10351
17251
23541
25521
56541
73051
102411

tí
11
15
17
18
27
30
36

40°

3381
7631
10751
14761
16041
31681
44601
64741

7
10
12
14
14
20
24
28

contradiz as eouaçSes III.10 e III.11. Utilizando-se os

valores de secçSes de choque microscópica nessas equaçSes

(figura II.4),a resposta independe dos Ângulos de

incidência de irradiaçSo, enquanto que,experimentalmente,

decresce o número de traços com a inclinação de incidência

em relação À normal da suoerficie do CR-39.

Esta discrepância pode ser explicada

teoricamente,porque os valores de secçSes de choque

microscópicas para as reações (n,a) nâío prevêem essas

variaçSes em funçSo dos Ângulos de espalhamento das

Oost (mSv)

0 1 2 3 4 5

FIGURA V.3 - Curvas de desempenho obtidas para a faixa

térmica, pelo método dos mínimos quadrados.
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Dosa (mSv

Curvas dt. desemDenha para a faixa

epitérmica, obtidas pelo método dos

mínimos quadrados.

partículas alfa. Contudo, experimentalmente, o ataque

químico remove uma camada de CR-39, ligeiramente inferior

ao valor do alcance médio das partículas alfa aue o

atingem.fato relevante,devido ao qual a obtençSa da

resposta teórica correta deve utilizar os valores de

secçSes de choque angulares, nas equaçCes III.10 e III. 11.

V.3 - CURVAS DE DESEMPENHO DO DOSIMETRO NAS FAIXAS RÁPIDAS

(1,0-2,0) E (5,0-6,5) MeV

0 dosimetro para estas faixas de energia também

apresentou resoostas lineares em função das doses de

irradiaçSo e incidências angulares, conforme mostram as

tabelas V.3 e V.4, e as -figuras V.5 e V.6. Ocorreu uma

forte deDenddncía angular de resposta e. numa situação

real, o usuário é livre de se movimentar no camoo de

neutrons. Por este motivo,o procedimento correto é obter—se

curvas de desempenho, para as posiçCes criticas,dependentes

das instalações onde o doslmetro vÂ ser útilizado.que levem

em consideração incidências frontais e oblíquas de neutrons

simultaneamente.de forma a avaliar—se a dose recebida mais



TABELA V.3 - Valores médios do número de traços contados.em

função das doses e Ângulos de irradiação .com

neutrons de 1 MeV (RF = Radiação de Fundo).

DOSE
pSv

3.7

7,4

11.1

14.8

18.5

37.0

55.5

74.0

0°

11

20

33

47

57

69

75

±

±

±

±

±

±

±

89±

2

2

3

3

4

4

4

5

CR-39

10°

4±

11±

18±

21±

22±

26 ±

30±

3B±

ÂNGULOS

1

2

2

2

2

5

3

2

20°

RF

RF

RF

7±

10±

20±

27±

30±

1

2

2

3

3

DE IRRADIAÇÃO

0

27

60

98

140

171

272

395

515

ú

±

±

±

±

±

±

CR-39 +

3

4

5

6

7

8

±10

±11

10°

15±

35±

48±

60±

83±

140±

205±

328 ±

Dead

2

3

3

4

5

6

7

9

20°

7±

11±

16±

23±

43±

65+

80±

125±

1

2

2

2

3

4

4

5
1

Dose((iSv)

O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

FIGURA V.5 - Curvas de desemoenho obtidas para a faixa

(1-2) MeV pelo método dos mínimos quadrados.



TABELA V.4 - Valores médio? do número de traços contados em

funçSo das doses e ângulos de irradiação com

neutrons de 4,6 MeV CRF = RadiaçXo de Fundo).

DOSE

/JSV

52.0

104.0

156,0

208.0

260.0

520.0

780.0

1040.0
i

0°

10±

18±

36±

50 ±

60±

75±

B0±

95i

2

2

3

4

4

4

4

5

CR-39

10°

4±

16±

20±

18±

25±

30±

35±

42 ±

ÂNGULOS

1

2

2

2

3

3

3

3

20°

RF

RF

RF

10±

15±

20±

30±

35±

2

2

2

3

3

DE IRRADIAÇÃO

CR-39 «- A*

0°

93± 5

168± 6

284± 8

395±1T

460+11

562±12

653±13

746±14

10°

36±

53±

73±

153±

180±

200±

252±

286 ±

3

4

4

6

7

7

8

8

20°

13±

23±

42±

54±

76 ±

90±

120±

156±

2

2

3

4

4

5

5

6

Dosa (jiSv)

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

FIGURA V.6 - Curvas de desemoenho obtidas oara a faixa

(5-6,5) MeV oelo método dos mínimos quadrados.
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real isticamente.

As sensibilidades dos dosimetros nas faixas

(l-2)MeV e (5-6,5)MeV para incidência a 0 .resultaram em

0.17 e 1,73 MSV/traço/cm , resoectivãmente.

mesmas faixas de energia. que
2

Comparando-se estes resultados com aaueles obtidos

por Ben ton, para as

foram 0,24 e 0,16 jiSv/traço/cm", à medida que a energia

cresce, o dosimetro proposto perde em sensibilidade embora

consiaa discretizar a eneraia dos neutrons.

V.4 - CURVAS DE DESEMPENHO DO DOSIMETRO NAS FAIXAS

RÁPIDAS (8-10), (10-12) E (14-16) MeV

Para estas faixas de energia, somente conseguiu-se

fazer irradiaçSes para neutrons monoenergéticos de 10 MeV,

com incidência frontal, cujos resultados estSo mostrados na

tabela V.5 e na figura V.7. Cabe aqui observar que essa

TABELA V.5 - Valores médios do número de traços contados,em

função das doses,para irradiação frontal com

neutrons de 10 MeV.

DOSE
mSv

0.1
0.2
0.7
1.0
2*8.
4.0

CORRENTE DE
OPERAÇXO DO
CICLOTRON
+ 0.02pA

0.70
1.00
0.70
1.00
0,70
1.00

NÚMERO MÉDIO
DE TRAÇOS POR

DOSE

24 1 2
29 í 3
97 í 5
141 ± b
395 i 10
555 Z 12

curva de desempenha nSo é suficientemente confiAvel porque,

na época em que as irradiações foram feitas» o ciclotron

apresentou uma grande instabilidade , provocando flutuaçSes

repentinas de corrente que causavam variaçSo na fludncia d*
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Dosa(mSv)

FIGURA V.7 - Curva de desempenho obtida oara a faixa

(10-12) MeV, pelo método dos mínimas quadrados.

neutrons. Além disso, a quantidade disponível de gás

deutério necessária à produção dos neutrons,estava no fim.

ADesar disso, a resposta do dosímetro na energia de 10 MeV

apresentou um comoortamento linear. A sensibilidade do

dosimetro proposto para a faixa de energia (10-12) MeV

resultou em 7,26 pSv/traço/cm . 0 dosi/netro de Dun ton Dara a

mesma faixa de energia apresentou sensibilidade de 0,12

pSv/traço/cm . Uma explicação possível para a pe^da de

sensibilidade em funç3o da energia para o dosimetro proDosto

é que,por causa da metodologia empregada para a obtenção das

respectivas curvas de desemoranho , os traças contados no

CR-39 sem conversor, foram subtraídos daqueles qus os

continham, conforme montagem dos dosimetros para irradiação.



CAPITULO VI

COMENTÁRIOS E SUGESTÕES

VI.l - COMENTÁRIOS

1~) As incertezas (barras de erros) dos pontos nas

figuras do capitulo V nSo -foram postas, por possuirem as

dimensões dos Dontos correspondentes.

2—) 0 ajuste linear dos pontos para para

incidência a 10 na figura V.6 ,* um tanto grosseiro.pois

os três primeiros Dontos estão bem afastados da

curva . contrariando a previsão teórica de

linearidade(eauaçSes III.40 e III.41).Uma exolicação

possivel é a baixa estatística de traços com aue se

trabalhou ,o que provoca flutuações grandes no número de

traços contados.

3~) A forma de fixação dos pead no porta

doslmetro deve ser melhorada, pois algumas irradiações

tiveram que ser repetidas, porque notou-se que os peads e

as chapas de alumínio soltaram-se de suas posiçò*es no

decorrer das irradiaçSes.

42) Para obter-se as doses referentes As

incidências frontais em cada faixa de energia, foram

irradiados dois conjuntos de dosimetros e,avaliados da

seguinte forma: um conjunto foi imediatamente revelado aDós

a irradiaçSo. simulando uma situação de emergência, e o

outro, cerca de 40 dias depois, simulando uma situação

rotineira ,que prevô um temoo mínimo de permanência do

dosi metro com o usuário de 30 dias, mais 10 dias para sua

análise. Este teste verifica o desvanecimento da informação

apresentada pelo doslmetro. Os dosimetros usados em

situação de rotina 'foram mantidos a uma temperatura módia de

26 . num mesmo ambiente. Observou-se um desvanecimento

máximo de 37. na resposta do dosi metro orocessado 40 dias

após as irradiações.



VI.2 - SUGESTÕES

1-) O uso de uma leitora de traços automática.

Dará fins de monitoração individual .como a aue está sendo

instalada no IEN/CNEN , dada a grande quantidade de

leituras de doslmetros processadas rotineiramente.pois a

técnica de contagem de traços por microscopia ótica é

cansativa e lenta.

2-) A utilização da câmara de ataque

eletroquimico,pertencente ao IEN/CNEN. para a revelação

dos detectores de traços, bem como, um amplo estudo a cerca

do emprego da técnica.no que concerne a otimização dos

parâmetros tensSo, freqüência e tempo, para as revelações

dos detectores usados em aplicações gerais e esoecificas.A

vantagem da câmara é disDensar a leitura dos traços por

microscooia ótica,pois os mesmos,após as suas revelaçSes,

tornam-se suficientemente grandes ,possibilitando o uso

de uma leitora de microfíchas com cooiadora.

3-) O .aperfeiçoamento da unidade de banho com

controle automático de temoeratura. desenvolvida neste

trabalho para a revelação dos detectores empregados ou

a utilização de uma estufa biológica ,com programação para

ligar e desligar automaticamente.

4-) 0 uso de peads menos espessos, para

aumentar—se a discretizaçâo em energia, no doslmetro

proposto.

5-) 0 desenvolvimento do doslmetro de Albedo,

utilizando o CR-39. para posterior comparação da sua

resDosta com os dosimetros de Albedo desenvolvidos no

IRD/CNEN (materiais termoluminescentes) e no KARLSRUHER em

1985.que utiliza o makrofol nelopado com conversores de

boro natural e enriquecido [43.



6-) O desenvolvimento do dosimetro de pulseira,

empregando o CR-39, como dosimetro complementar para o

dosimetro de tórax proposto e o de Albedo.

7-) Um amolo estudo nas instalações do IEN. IRD e

demais locais onde o dosimetro seja utilizado .para

verificar—se não só a periodicidade com aue deva ser

avaliado,como também a curva de desempenho para a avaliaç&o

de dose adequada à instalaçSo aue leve em consideração

incidências frontais e angulares de neutrons simultâneas.
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CAPITULO VII

CQNCLUS3O

Ao se concluir este trabalho, verifica-se que os

objetivos propostos foram alcançados, no que concerne a:

1-) O aproveitamento das Áreas internas vacas do

suDorte convencional adotado pelo IRD/CNEN, Dará a

disposição dos dos!metros de neutrons;

2-) dosimetria de neutrons térmicos usando-se

B e Li em sua abundância natural:

3-) máxima utilização de material nacional, a

menos do CR-39;

4-) obtençSo de respostas do dccsí metro em

diversas faixas de energias .para doses de

atividades acumuladas diária e mensalmente em ambientes com

fontes neutrônicâ.
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APÊNDICE A

A.I - A CRIAÇXO DA ICRP

A humanidade sempre esteve exposta a várias formas

de radiaçSes naturais, denominadas radiaçSes de fundo. A

radiação cósmica* constitui aproximadamente 257. do total de

radiação de fundo recebida pelo homem. Contudo, esses

níveis de radiação sXa t2o baixos, que n3o se percebe seus

efeitos deletérios. Após o ano de 1800, com a descoberta

dos raios-X, por Roentgen, e a da radioatividade natural,

por Becquerel, é que os efeitos das radiaçSes passaram a

ser percebidos. • Em 1897, um pesquisador relatou 69 casoá

de queimaduras decorrentes de exposição a raios-X.

BECQUEREL e Madame. CURIE também chegaram a sofrer afeitos

danosos, ao manipularem materiais radioativos [62].

Em 1911, 94 casos de tumores induzidos por raios-X

foram registrados e cerca de 5 0 casos envolveram medicos

radiologistas. Em 1922, 100 médicos radiologistas morreram

de câncer induzido por radiaçSo. Em 1928, no II Congresso

Internacional de Radiologia, foi criada uma Comissão

Internacional com a finalidade de formular e recomendar

procedimentos básicos de proteçSo radiológica; a ICRP

(International Commission on Radiological Protection) C62].

No Brasil, a Comissão Nacional de Energia Nuclear é

o órgSo encarregado de controlar o uso de materiais

radioativos e de fontes de radiaçSo ionizante. Na Norma

NE-3-01 C61],a CNEN apresenta as Diretrizes Básicas de

Radioproteçâo a serem adotadas em todo o terriório nacional,

as quais seguem as racomendaçSes da ICRP N~~ 26.

Outra organização internacional que também formula

padrSes em proteçSo radiológica, a ICRU (International

Commission on Radiological Units and Measurements)f que

continuamente revê e faz recomendações relativas às

unidades de radiaçSes.
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A.2 - UNIDADES BÁSICAS DE MEDIDAS EM PROTEÇXO RADIOLCGICA

Em Proteção Hadiológica, há três unidades básicas

de medida: Exposição, a Dose Absorvida e a Dose absorvida

EQuivalente.

Define-se Exposição, simbolizada oor X, 6 como o

quociente entre dQ e dm. onde dQ é o valor absoluto da

carga total de ions (de um mesmo sinal) produzida no ar,

quando todos os elétrons liberados no ar de massa dm são

completamente frenados. A exposição refere-se ás radiações

Y e X. A sua unidade é expressa por [C/kg3-

A dose absorvida (D), de qualquer

ionizante, ó a quantidade de energia cedida á matéria pelas

partículas ionizantes por unidade de massa. A dose

absorvida é expressa por D - iC e sua unidade 6 o GRAY
dm

CGy], sendo IGy = U/kg.

A dose absorvida equivalente, simbolizada por H, 4

definida pela ICRP como o produto da dose absorvida pelo

fator de qualidade da radiação e por um fator N. No

momento N possui o valor igual a l,para irradiaçSoes

externas. Portanto a dose absorvida- equivalente se reduz

a H - D«Q,sendo sua unidade o SIEVIRT [Sv], onde lSv =

U/kg.

A.3 - A EFICÁCIA BIOLÓGICA RELATIVA E 0 FATOR DE QUALIDADE

DE UMA RADIAÇOT

Todas as radiaçSes ionizantes podem produzir o

mesmo tipo de efeito biológico. Contudo, certas radiaçSes

•So mais efetivas do que outras, por unidade de dose

absorvida. Isto significa que uma dose absorvida menor da

radiação mais efetiva é requerida para a produção de um

certo grau de efeito porque o efeito biológico oarece

depender da distribuição espacial da energia liberada pela

partícula ionizante ao longo do caminho aue ela percorre.

Geralmente o efeito da radiação em estruturas celulares
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cresce com o aumento da perda de energia por unidade de

comprimento (transferencia linear de energia).

A eficácia biológica relativa (EBR) A definida

como o auociente entre o efeito especifico causado pela

dose absorvida, devida a raios-X de 250 KVp (Vp e voltagem

máxima ou de pico) ,e o mesmo efeito causado pela dose

absorvida devida a um outro tipo de radiação.

Como o uso do termo EBR, tanto na radiobiologia

Quanto na proteção radiológica apresenta problemas, a

International Commission on Radiation Units and

Measurements recomendou na sua publicação n- Lò, que o

termo EBR fosse utilizado somente em radiobiologia.

•

Para a proteção radiológica, a ICRP propSe um

outro termo, o fator de qualidade (Q) , que também esta

relacionado com a transferência linear de energia da

partícula ionizante em questão.

A.4 - 0 CONCEITO DE DETRIMENTO E OS EFEITOS ESTOCÁTICOS E

N20-EST0CÃSTICOS

1977 pensava-se que existia um valor de dose

limiar, abaixo do qual o efeito biológico ou o detrimento

causado por ela seria nulo.A ICRP. na sua publicação n-

26 introduziu os conceitos de efeitos estocásticos e

nSo-estocásticos. Efeitos estocásticos s2o aqueles, para

os quais a probabilidade de ocorrência ou risco, e nSo sua

severidade. deDsnde da dose rnceoida, mas sem v.ilor limiar.

Efeitos nSo-estocásticos. são aqueles para os quais â

severidade do dano aumenta com a dose,sendo possível

estabelecer—se um valor de dose limiar. Com isto. a

Proteç3ío Radio lógica visa prevenir efeitos nâo-estocásticos

e limitar a probabilidade de ocorrência dç? efeitos

estocásticos.

Tanto os efeitos estocásticos como os n2ío-

estocásticos relacionam-se com o dano total â pessoa



exposta. Combinando-se os danos (ou detrimentos causados

por todos os tipos de efeitos em todos os órgãos

irradiados. chegou-se ao detrimento total ou dano total A

pessoa irradiada.

A.5 - REGISTRO DE DOSES EQUIVALENTES

Existem três tioos de níveis de referencia, que

deverão definir o tipo de providencia a ser tomada: nível

de registro. nível de investigação e nivel de

interferência.

Na norma NE-301. a CNEN define nível de registro,

como um nível de referência que, quando alcançado ou

previsto de ser excedido, faz com que os resultados do

programa de monitoração da grandeza envolvida sejam

registrados. 0 valor do nivel de referência, é

estabelecido como 1/10 (um décimo) da fração do limite

anual aplicado, correspondente ao período de tempo ao qual

a monitoração se refere.

0 nível de investigação é o nível de referência

que, quando alcançado ou previsto de ser excedido, faz com

que os resultados do programa de monitoração da grandeza

envolvida justifiquem investigações das causas e

conseouências. 0 nível de referência é definido como 3

(três) vezes o valor do nível de referência para o nivel de

registro.

0 nível de interferência é o nível de referência

que, uma vez atingido, torna necessário medidas de

interferência nos procedimentos de operação normal, a fim

de corrigir uma situação claramente aceitável ou dano.

medidas essas eu/os detalhes dependem de cada situação em

particular.

A.6 - LIMITES DE DOSES

Na norma NE-3.01 da CNEN, »«tá dífinido como
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Trabalhador Sujeito A RadiaçSes (ou simplesmente

trabalhador), a pessoa que em conseouôncia do seu trabalho

a serviço da instalação, possa vir a receber, por ano,

doses superiores aos limites primários para indivíduos do

público. Indivíduo do público, ainda na mesma, norma •>

definido como qualquer membro da população n3o exposto á

radiaçSo ocupaciona Intente. inclusive trabalhadores,

estudantes e estagiários, quando ausentes das áreas

restritas da instalação.

Para os trabalhadores e indivíduos do público, os

limites primários anuais de doses equivalentes efetivas sâo

50 mSv e 1 mSv, respectivamente.
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APÊNDICE B

DOSIMETRIA TERMOLUMINESCENTE

B.l - MATERIAIS TERMQLUMINESCENTES

HA um desenvolvimento crescente no campo da

mediçSo de radiação utilizando os materiais

termoluminescentes. Certos materiais liberam suas energias

armazenadas, na forma de luz visível,ao serem aquecidos.

Quando a energia armazenada é produzida como resultado da

radiaçSo ionizante e é medida quantitativamente, a técnica

é comumente chamada de dosimetria termoluminescente (TLD).

Num material isolante, a radiaçSo ionizante pode liberar um

elétron da banda de Valencia para a banda de conduçSo.

Freqüentemente, as vacâncias nSo se recombinam e sSo

armadilnadas entre as bandas de Valencia e de conduçSo. Se

o material for aquecido, os elétrons e as vacâncias podem

ganhar energias suficientes para se recombinarem

mutuamente. Quando isto ocorre, um fóton termoluminescente

é emitido.

Alguns materiais são passíveis de serem utilizados

como TLDs, mas o LiF ó o mais largamente utilizado.

Para um TLD poder ser lido é necessário aquecê-lo

e medir a quantidade de luz emitida. Após a leitura

dependendo de algum as c ondiçSes, o TLD poderá ser

re-utilizado. sendo esta uma de suas vantagens

relativamente a outros tipos de materiais e/ou detectores

de radiaçSo [57].

B.2 - DOSIMETRIA DE ALBEDO UTILIZANDO MATERIAIS TERMOLUMI-

NESCENTES '

Os materiais termoluminescentes, principalmente os

LiF sSo utilizados na dosimetria de Albedo.

Naturalmente, o elemento Li A composto de 7Li e
dLi, sendo a abundância natural deste último igual a 7,32'/..
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O \ i possui elevada secçãfo de choque microscópica para a

absorção de neutrons térmicos e epitérmicos. relativamente

ao Li, e os dois, praticamente a mesma sec ~o de choaue

macroscópica para efeitos fotoelètricos para radiação gama,

jâ que ela depende basicamente do número atômico do

elemento. Para aumentar-se a eficiência de detecção dos

neutrons térmicos e epitérmicos, que deixarão o corpo

humano após o processo de moderação dos neutrons rápidos

nele incidentes , utiliza-se um conjunto contendo duas

pastilhas de LiF, sendo oue uma contem praticamente o Li e

as outra o i_i (enriquecimento superior a 907i). Desta

forma a dose devido a neutrons pode ser obtida,

simplesmente substraindo-se da INFORMAÇXO FORNECIDA PELO

^Li.a INFORMAÇJSO FORNECIDA PELO 7Li.
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APÊNDICE C

DETECTORES SÓLIDOS DE TRAÇOS NUCLEARES

• A técnica de detecção de traços nucleares em

materiais sólidos e isolantes foi descoberta em 1958,por

YOUNG [58],Que ao analisar lâminas de fluoreto de 11 tio,

observou a formação de caminhos internos provenientes dos

danos de irradiação. Em 1959 SILK e BARNES [59],publicaram

os primeiros resultados utilizando a técnica de detecção de

traços nucleares. A simplicidade do método de detecção de

partículas, associada a seu baixo custo, de imediato

despertou a atenção dos pesquisadores.no sentido de

emprega-Ia nos vários ramos da ciência e da tecnologia.

Estas aplicações incluem: estudos diversos em física

nuclear; radiografia com partículas alfa, neutron e outros

partículas carregadas; detecçSo de raios cósmicos e na

astrofísica; dosimetria alfa e de néutron; prospecção de

urânio e medidas de emanaçSes de radônio; radiobiologia e

medicina nuclear, etc...

Em 1975 FLEISCHER, PRICE e WALKER publicaram um

livro "Nuclear Tracks in Solids",com revisões de mais de

1300 artigos referentes a esta técnica [11].Desde então,tem

aumentado o interesse de vários cientistas no mundo inteiro

pela mesma, o que os levou»em 1977,a fundarem a revista

Nuclear Tracks, que serve como um ponto de concentração

para todas as atividades que envolvem a técnica.

C l - 0 TRAÇO LATENTE E 0 TRAÇO REVELADO

Na figura C l , é mostrada a vista lateral de um

detector de traços. Um lon, ao penetrar no detector de

traços, provoca a ionização do meio,ao longo do caminho que

ele percorre e, no processo, criam-se novos ions e radicais

livres. Se o material for analisado com o auxilio de um

microscópio eletrônico,a região de danos contendo os

radicais livres pode ser observada,por tornar-se quimicamente

muito reativa. Quando o detector é submetido a um atacante
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FIGURA C l - Vista lateral de um detector de traços sendo

atacado quimicamente.

Gulmico, camumente uma solução de hidróxido de sódio ou de

potássio, para os materiais orgânicos, há o desbaste do

material do detector nas suas superficies externa e interna.

Como a regíSo interna é quimicamente muito reativa, o

atacante químico tende a agir mais rapidamente no interior

do material. Caso a velocidade de desbaste na superfície

exte' .a do detector seja isotrópica, ao final do processo de

ataque, há a formaçãfo do traço revelado, com a aparência de

um cone, conforme mostra a figura C.Z, que pode então ser

observado com o auxilio de um microscópio ótico.

A figura V.l, mostra fotografias de traços devido

a partículas alfa e protons, no CR-39.

C.2 - 0 ATAQUE ELETROQU1MICO

Na figura C l nota-se aue há uma parte do caminho

do lon que não toma parte no processo de ataque químico

convencionai, Foi descoberto que, ao -aplicai—se um campo

elétrico intenso e em alta freqüência às faces do detector,

durante o ataque químico convenciona], o atacante consegue

penetrar mais naquela região. A conseqüência da 'sua maior

penetração, como pode se observar na referida figura A um

aumento do diâmetro do traço.

C.3 - O ÂNGULO CRITICO PARA DETECÇÃO DE UMA PARTÍCULA

Observando-se a figura C.3, nota-se qu« ,A medida
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FIGURA C.2 - Vista de um cone longo formado num detector de

traços como resultado de um ataque químico. A

seta indica o sentido e a direção de

incidência do lon.

que o Angulo de incidência da partícula no detector de

traços diminui com relação a sua superfície, para uma dada

condiçSo de ataque químico, haverá um valor de desbaste do

material no qual o traço será completamente removido. 0

angulo para o qual este fato ocorre é chamado de angulo

critico.

C.4 - TÉCNICAS DE CONTAGEM DOS TRAÇOS

A microscopia ótica é a técnica mais comumente

empregada na análise de traços . No entanto esta técnica,

além de ser cansativa, é um tanto subjetiva. Uma outra

forma de análise de traços é através do contador de

centelhas, conforme mostrado na figura C.4.

Apôs sofrer o ataque químico convencional,o

detector é colocado entre duas placas de sustentação, uma

isolante • a outra feita de alumínio. Quando a tensão E &



FIGURA C.3 - Vista em corte do detector oara visualização

do ângulo critico.

Fi(m« Mylor

FIGURA C.4 - Circuito elétrico oara um contador automático

de centelhas.

1OB0V(C.C) é aplicada às placas, desenvolvem-se descargas

elétricas nos pontos do detector onde há os traços. 0

número de descargas elétricas é medido por um contador

acoplado ao sistema. Cada contagem eqüivale a um único

traço. A desvantagem desta técnica reside no fato do

alcance das partículas ter que ser aproximadamente igual à

espessura do detector utilizado, para que a técnica

funcione bem.


