
ESTUDO DE UM SISTEMA NEUTRONGRAFICO TRANSPORTAVEL

Solange Nice Alv*s de Sousa

TESE SUBMETIDA AO CORPO DOCENTE DA COORDENAÇXO DOS PROGRAMAS

DE PÔS-GRADUAÇÃO DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO

DE JANEIRO COMO PARTE DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A

OBTENÇXO DO GRAU DE MESTRE EM CIÊNCIAS EM ENGENHARIA NUCLEAR

fe Pi ANEJAMENiO ENERGÉTICO.

Aprovada por: 947FT

glnla Reis

CPresidenteD

i s trispim. M. Sc.

Prof. Rei nal do Pugl 1 e s l , D. Sc.

Prof,/'José Oafc-los

RIO DE JAÍÍEIRO. RJ - BRASIL

MAIO DE 1991



SOUZA. SOLAN6E NICE ALVES
Estudo de um Sistema Neutrongrafico

Transportavel (Rio de Janeiro] 1991
v l i . Ôl p. 29 .7 CCOPPE/UFRJ. M. Sc. .
Engenharia Nuclear. 19913

Tese - Universidade Federal do Rio de

Janeiro . COPPE
1. Neutrongrafia I . COPPE/UFRJ I I . T i tu lo

C série:»



11

Â

Luiz
minha mXe
meu ÍrmSo



Ill

AGRADECIMENTOS

A Carlos Alberto C. Renke. pela Intensa

colaboração, apoio e atenção dispensada e a todos os

Integrantes do departamento do DERE do Instituto de

Engenharia Nuclear.

A Arthur Cornello Otto pela colaboração e atenção

dispensada.

Ao coordenador do Programa de Engenharia Nuclear,

Ricardo Tadeu Lopes, pela colaboração.

Aos amigos Mario Cesar Vlegas Balthar e

Carlos Castro pela colaboração.

A Márcio Ribeiro Vieira pela colaboração.

Aos colegas Walsan, Guilherme, Regina. Marcelino,

Jorge, Lucas, Maltar e Roberta pelo apoio.

A Dali Ia e Tânia pela colaboração e apoio.

A Rlzo, Nacao, Joaquim e a todos os Integrantes do

LIN/COPPE pela colaboração.

E a todos que direta ou indiretamente colaboraram

para a conclusão deste trabalho.



Resumo da tese apresentada a COPPitJFRJ como parte dos

requisitos necessários para obteneSo do grau de Mestre e»

Ciências CM. Sc.)

ESTUDO OE UM SISTEMA NEUTR0N6RAFICO TRANSPORTAVEL

Nice .Alues de Souza

Maio. 1991

Orientador: Verginla Reis Crispin»

Programa: Engenharia Nuclear e Planejamento Energético

RESUMO

Neste trabalho, é apresentado um estudo de um

sistema neutrongráflco transportavel. A fonte adotada é de
a**Am-Be Ca.rO, com taxa de emissão da ordem de lO7rvs,

correspondendo a uma atividade de 185 GBq. SSo apresentados

estudos relativos a moderação. A collmaçSo e à blindagem.

Para esses estudos, foram realizados cálculos de transporte

com os códigos nucleares ANISN e DOT CversSo 3.5}, com os

seguintes objetivos: obter-se o maior e mais uniforme fluxo

de neutrons térmicos na abertura do collmador no plano de

Imagem e uma blindagem adequada Às normas de proteção

radiológlca.

Com o dispositivo de colimaçZo proposto» foi

possível obter-se um fluxo de neutrons térmicos no plano de

Imagem de até 4,09xl02n. cm"2. s~*, para uma razSo L/D de 14»

que. considerando-se a baixa intensidade da fonte, é um bom

valor. Foram ainda, realizados estudos para razSes L/D de 22

e 30, sendo possível obter-se fluxos de neutrons térmicos no

plano de Imagem de 1,27xi02n. cm~2. s~* * de

.63x102n. em"2, s"4, respecti vãmente.
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Abstract

This work presents a study of a transportable

neutron radiography system for a 188 <3Bq MiAai-Be Ca.rO

source with a neutron yield roughly l,âSxl07n^s. Studies

about Moderation, col 11 mat Ion and shielding are showed. In

these studies» a calculation using Transport Theory was

carried out by means of transport codes ANISN and DOT C3.5).

Objectives were: to obtain a maximum and more homogeneous

thermal neutron flux in the col 11 mat or outlet next to the

image plain, and an adequate radiation shielding to attend

radiological protection rules.

With the presented col 11 mat or. It was possible to

obtain for the thermal neutron flux, at the col11mator outlet

and next to the image plain, a L/D ratio of 14, for neutron

fluxs up to 4,09x10*0. cm"2, s"1. Considering the low

Intensity of the source, i t Is a good value. Studies have

also been carried out for L/D ratios of 22 and 30. giving
*

thermal neutron fluxes at the image plain of

1.27>ci02n. cm"a. »"* and 2,©3*102n. cm"2. s~*. respectively.
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CAFtTULO I

2NTFODUÇXO

I.I -

Os primeiros estudes scbre a técnica neutrengrafica

foram realizados por Kallmann e Kuhn. em 1935. na Alemanha.

Esses estudes forneceram importantes dados referentes as

possíveis fontes de neutrons utilizáveis e aos metodes de

detecçXò. As técnicas básicas de detecçSo apresentadas por

Kallmann e Kuhn. em 1948 (13. ainda sSo utilizadas até hoje.

Com o desenvolvimento de novos tipos de reatores de

pesquisa, as dificuldades iniciais para a obtençSo de alto

fluxo de neutrons foram suplantadas. Alem disso, o uso da

neutrongrafia cesso ferramenta para ensaios nSc destrutivos

tem estimulado muitos pesquisadores para esta técnica.

Diversos fatores devem ser considerados ao se

utilizar uma fonte de neutrons para ensaios nSo destrutivos.

Alguns desses fatores s2o: intensidade do feixe de neutrons,

espectro de neutrons, moderação. collmaçSo de feixe, energia

e intensidade dos ralos gama presentes no feixe, área útil de

irradiação, problemas de blindagem, possibilidade de uma

operação móvel, dentre outros.

Os reatores nucleares s2o as fontes de neutrons

mais utilizadas para ensaios neutrongráfieos. A alta

intensidade do feixe neutrônico proporcionada por reatores

nucleares, viabiliza a obtençZo de neutrongraflas de

excelente qualidade, com tempos de exposição relativamente

curtos em relação a outras fontes. Contudo, a alta

tecnologia empregada e a impossibilidade de transporte

continuam sendo fatores desfavoráveis no emprego em grande

escala de reatores.



Além dos reatores nucleares, existe» outras fontes

de neutrons, tais como: aceleradores, unidades subcrltlcas.

ou ainda fontes isotoplcas de neutrons.

O processo de produçSo de neutrons em aceleradores

é obtido através do bombardeio por protons ou deuterons em

alvos leves coto: o deutérlo. o trltlo. o litio ou o berlllo.

Para atingir-se a faixa térmica de energia, os alvos sSo

envolvidos por um material que codera os neutrons. O custo

do processo encarece bastante quando se necessita de um alto

fluxo neutrônlco. pois. neste caso. as partículas incidentes

devem ter altas energias. Os aceleradores podem ser

utilizados em sistemas transport&veis.

Uma unidade subcrltlca é obtida pela adlçSo de

material flssil suficiente ao redor de uma fonte moderada de

neutrons, geralmente uma fonte radioativa. Uma unidade

subcritica viabiliza a obtençSc de neutrcngrafias de boa

qualidade radiografica. para um tempo de exposlçSo razoável,

além de ser relativamente fácil obtei—se avVorizaçSo para

instalações radioativas desse tipo. A utilização em sistemas

transportaveis é possível.

As fontes radioisetépicas vem sendo largamente

empregadas na técnica neutrongráflca. Essas fontes

apresentam a desvantagem de fornecerem baixo fluxo de

neutrons, elevando o tempo de exposiçSo, para uma dada

qualidade neutrongráflca. Além disso, sempre é necessário

otimizar-se parâmetros tais como: espessura do moderador.

razSo L/D. blindage-íí. dentre outros. As fontes radioativas

mais utilizadas sSo ia*Sb-Be, aioPo-Be. a**Am-Be.
241 242 2S2

Am- Cm-Be, Cf. As fontes radioativas oferecem boas

condiç&es para uma operação movei.



1.8 - REVISÃO DA LITERATURA

A habilidade dos neutrons para detectarem Materials

contendo hidrogênio, tais como. plásticos, borrachas, água.

explosivos * produtos de corrosSo. tem fe i to da neutrongrafia

una importante técnica de inspeçSc nSo destrutiva.

O Interesse pela neutrongrafia cresceu ainda sais

COM o aparecimento dos priaelros sistemas neutrongrâficos

transpor tavels. A possibilidade de levar-se esses sistemas

ao local de lnspeçSo. ampliou o campo de aplicaçSo da

neutrongraf1a.

Era 1979, um sistema neutrongr afico móvel foi

mostrado pela U. S. Army e pela Vbught Corporation C2J. O

protótipo tinha coao finalidade o exame das estruturas leves

de aeronaves. Um pequeno acelerador, baseado na reaçXo

deutério-trltio Cd.O. viável comer d ai sente, foi usado como

fonte de neutrons. O sistema produziu centenas de

radiografias que fora» importantes para aquela manutenção. O

tamanho f í s i co , o peso, a blindage» e as condições de

operação do sistema feras otlnlzadas.

Nas Segunda e Terceira Conferências Mundiais de

Neutrongrafia. em 1986 na França e em Iâ6d no JapXo.

respectivamente. diversos trabalhos sebre sistemas

transpor tavels feram apresentados.

Em 1986. ORPHAN. JCEDEM e colaboradores 1 3 - 4 1

fabricaram usi sistema neutrongrafico móvel para inspeção de

corrosSes ocultas em estruturas de alumínio de aeronaves.

Para a geraçSo de neutrons, foi utilizado um gerador baseado

na reaçXo deuterlo-trltlo Cd,tD, que fornecia cerca de

lO"n/s de 14 MeV de energia. O conjunto moderador/colimader

foi otimizado de forma a obter-se um fluxo térmico máximo com

um peso mínimo. A complexidade da configuração

moderador/colimador forçou o uso do código tri-dimensional



Morse» utilizado para. deter minar-se a forma e a abertura do

coil mador, de modo a maximizar-se o fluxo de neutrons

térmicos na salda e a configuração final moderador/colimador.

calcular-se o fluxo de neutrons de alta energia e o fluxo de

raios gama de 2.2 MeV que chegava ao d*tector. O fluxo de

neutrons térmicos no plano de imagem foi calculado,

aproximadamente, como 5xlO*n. cm~2. s~*, para uma razSo L/D de

24. Uma das considerações mais Importantes na prática da

neutrongrafla é a sensibilidade alcançada por esta técnica de

inspeção. Essa sensibilidade é comumente demonstrada, na

prática, pela superposição de uma peça de ensaio Cchamada

penetrôroetro} no chassis radlográflco. Muitos tipos de

penetrometros são empregados, tais como os de fios. degraus,

etc. Normalmente, faz-se uso de penetrometros na forma de

placas, preferivelmente do mesmo material a ser Inspecionado.

Essas placas, cuja espessura T, usualmente, é de 2Jí da

espessura do objeto, contém diversos orifícios, normalmente

com diâmetros 2T. 3T e 4T [1J. A visibilidade desse

penetrômetro define a sensibilidade neutrongráfica e cada

aplicação determina que tipo deve ser utilizado. Para um

fluxo térmico de ÕJd.09n.cm~2.s~*. com razão L/D de 30, o

sistema citado anteriormente, demonstrou ter uma resolução

suficiente, baseada em exame visual por penetrômetro

especifico.

Em 1969, os pesquisadores se preocuparam em

desenvolver novos aceleradores para a geração de neutrons,

novos equipamentos de visualização de imagem e técnicas que

melhorassem a qualJdad* da Imagem obtida pelos sistemas

neutrongráficos transportávels. Um acelerador, desenvolvido

pela "LTV Missiles and Electronics Croup" Í53, que fornecia

lO^n/s, foi apresentado para utilização em sistemas móveis.

Esse sistema foi desenvolvido para examinar estruturas de

aeronaves, permitindo a detecção de corrcsSes, defeitos em

Junção com adesivos e anomalias na distribuição de resinas.

Em 1989, BAHETI e outros [63 apresentaram um
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trabalho . onde desenvolveram técnicas de otimização de

parâmetros como, a espessura do moderador e a razão L/0 do

collmador. entre outros* para sistemas neutrongráflcos que

utilizam fontes isotóplcas. Além disso, foi sugerida a

utilização de filmes pré-expostos para diminuir-se o tempo de

exposição ao feixe de neutrons. com fontes de baixa

intensidade.

Visando aiargar-se o campo de aplicação da técnica

neutrongráflca na indústria, tornou-se necessário projetar e

construir sistemas transportáveis pára inspeçSes "In loco",

devidamente blindados, atendendo as normas de proteçSo

radiológlca e de fácil manutenção. Nesses sistemas, o fluxo

neutrúnico decorrente da fonte colimada portátil deve ser

compatível com o desempenho do sistema de imagem, necessário

ás inspeções nSo-destrutivas de cunho industrial.

Ali ando-se o desempenho da técnica neutrongráflca

como ferramenta de teste não destrutivo á possibilidade dela

ser realizada por um sistema transportável, o campo de

aplicação da neutr ongr afia ampliou-se e i s to pode ser

constatado pelo número de trab-.hos publicados, por exemplo

C2 a 63. [93 e [103.

1.3 - OBJETIVOS

O objetivo principal deste trabalho foi otimizar-se

os parâmetros neutrongráfieos acima citados. para a

implementação de um sistema neutrongráfico transportável de

forma a obter-se o fluxo máximo de neutrons térmicos no plaro

de Imagem. A escolha da fonte recaiu sobre as

radloisotopicas, em especial a fonte de Am-Be com 165 <3Bq

de atividade, disponível no LIM/COPPE/UFRJ. visando inspeçSes

não-destrutivas de amostras para fins didáticos, e outros a

longo prazo.



CAPITULO 12

TEÓRICA

I I . 1 - NEUTRON6RAFIA

I I . 1 . 1 - O P r i n c i p i o da Neutrongrafia

A radiograf ia com neutrons c o n s i s t e , basicamente,

em f a z e r - s e i n c i d i r um f e i x e de neutrons homogêneo sobre uma

amostra a ser inspecionada. Atras do o b j e t o , deve ser

colocado um detector de neutrons para captar o f e i x e

emergente. A in tens idade do f e i x e no detec tor depende das

propriedades atenuadoras da matéria encontrada em seu

t r a j e t o , ou s e j a . da espessura e da secçSo de choque t o t a l

macroscópica da amostra . que l eva em consideração todos os

processos de interação entre o neutron e os materiais

constituintes da amostra.

A figura II. 1 apresenta um esquema para obter-se

uma neutrongrafla.

NTE COLIMADOR OBJETO

DETECTOR

^MODERADOR
PLANO DE IMAGEM

Fig. II . 1 - Esquema básico de unu* neutrongrafla



- II. 1.2 - A Neutrongrafia Como Teste Nâ*o Destrutivo
V
I

A neutrongrafla. a radiografia X e a tjamagrafia.

sSo técnicas de teste nSo destrutivo CEND5 empregadas ea

diversas Áreas. Como os neutrons Interagem com a matéria de

modo diferente dos ralos X ou gama. consequentemente, as três

técnicas produzem resultados distintos. Isto pode ser

observado pelo comportamento dos coeficientes de absorção

para ralos X e neutrons» em função do número atômico dos

elementos 1 7 - 6 3 . O coeficiente de absorç3o aumenta com o

número atômico, no caso dos ralos X. Para neutrons, não há

uma relação regular entre o coeficiente de absorção Csecção

de choque} e o número atômico. Dessa forma» lsòtopos e

elementos situados multo próximos na tabela periódica, podem

ser diferenciados pelos neutrons» não podendo sé-lc pelos

ralos X. Na inspeção de um material, conforme for sua

composição, a neutrongrafla pode apresentar uma resposta

distinta de uma radiografia x. Assim, na maioria dos casos.

essas técnicas são complementares.

Dentre as multas aplicações da técnica

neutrongrafica, é possível citar-se a radiografia de

materiais altamente radioativos, como é o caso de

combustíveis nucleares provenientes de reatores de pesquisa.

A neutrongrafia desses componentes radioativos permite uma

melhor visualização de seu estado, sendo difícil esta análise

pela radiografia convencional ou por gamagrafia, tendo em

vista que a radiação de fundo emanada por esses componentes

mascara os resultados da inspeção.

As possibilidades de aplicação da neutrongrafla vem

crescendo nas últimas décadas. Diversos trabalhos

publicados, ORPHAN e colaboradores [33. DANCE [5J, WILSON e

FINLAN [9]. apresentam a neutrongrafia como um método

adequado ao exame rotineiro de aeronaves mais antigas, em

termos das avarias decorrentes de corrosões ocultas, fuga de

combustível e fluido hidráulico. Nas aeronaves mais novas.



esse exame acontece por causa do uso crescente de Juntas com

adesivos à base de polímeros e materials de estrutura

composta.

Na Engenharia Civil . a. neutrongrafia pod» o»r

empregada para visualização de um cimento especial que rodeie
um aço pretendido, como demonstrado por STADE Cl03. Aço
protendldo é um termo técnico usado para ura tipo de aço
utilizado para reforçar o concreto. Para previnir-se a
eorrosSo, o aço pretendido deve estar completamente envolvido
por um cimento especial, o que a neutrongrafla permite
verificar. A sensibilidade e o sucesso no emprego da técnica
neutrongraflea, neste caso. dependem fortemente da qualidade
da fonte de neutrons e da espessura do concreto.

A técnica neutrengráfica te» sido aplicada para
verificar-se flutuações de densidade e porosidade em diversos
tipes de cerâmicas com composição à base de car beto de
s i l í c i o CS1O. nitrato de s i l í c io CSi N) » outros materiais.
A neutrongrafla desses materiais apresenta um bom
contraste» especialmente no S1C em materiais similares i l l 3.

II. 1.3 - Detecção de Imagem

A neutrongrafia pode ser realizada pelos métodos
direto, de transferência e de detecção de traços» sendo que
nos dois primeiros, filmes argénteos sSo usados para o
registro da imagem, enquanto que no último, utilizam-se
filmes baseados em polímeros £123. Na maioria dos processos
adotados para a detecção de neutrons, existe a necessidade de
meios conversoras, cuja funçSo é transformar esses neutrons
em radiações diretamente lonizantes e/'ou fótons. No caso da
Imagem ser registrada por meio de traços causados por
partículas alfa em filmes plásticos, essas partículas alfa
s2o oriundas dos elementos conversores boro e 11tio. através



das seguintes reaçSes. nucleares: loBCn.eú7Li e ^LiCn.cüT. A

principal vantagem dos filmes plásticos é sua Insensibilidade

á luz visível, ralos X. ralos y e partículas fi £133. Hoje em

dia. existem muitos conversores e filmes argénteos

disponíveis . assim conto sistemas de radiografia em tempo

real 114]. Conversores sSo materiais que apresentam alta

secçSfo de choque de captura para neutrons térmicos e boa

eficiência na emlssSo de radiação secundaria. De acordo com

a>. características dos materiais utilizados, os conversores

podem ser divididos em:

-13 materiais de pronta emissão, que emitem principalmente

partículas alfa. elétrons de conversSo e ralos X.

imediatamente após a captura do neutron; pertencem a essa

classe os conversores gadollneo. boro. cadmio. l i t l o . etc. ;

~Z> materiais potencialmente radioativos, que após ativaçSo

com neutrons, decaem emitindo radiações secundárias; os mais

utilizados nesse caso sSo o Índio e o dlspróslo.

Por exemplo, para se obter uma imagem

neutrongráfica sobre um filme argénteo. uma folha conversora

de gadollneo pode ser usada. Através de uma reaçSo do tipo

captura de neutrons, a folha emite prontamente elétrons de

conversão com energias na faixa de 40 a 180 fceV com energia

mais provável em torno de 70 )ceV. Em qualquer situação, a

folha deve s?r colocada em contato Intimo com o filme, para

obter-se Imagens bem definidas.

As principais vantagens do emprego de filmes

plásticos, relativamente aos argenteos, sâto: n2o necessitam

de um fluxo de neutrons térmicos grande no plano de det&cçâfo

de imagem e oferecem uma resolução superior.

No sistema neutrongráflco em estudo, propSe-se a

utilização de filmes argenteos. Desta forma, neste trabalho

será dado énfas» ás principais características deste método

de detecçSo de neutrons.
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O filme argenteo é composto basicamente por duas

partes: a base e a emulsão. A base é flexível» permitindo

fácil manuseio. sobre a qual a emulsâfo fotográfica e

depositada» geralmente, coberta por uma camada de gelatina.

Essa camada protege a etnulsão de rachadura. pressão e

contaminação durante os uso e processamento, permitindo

também fadi manipulação do filme antes da exposição. A

emulsão consiste de uma mistura homogênea de gelatina e

cristais de brometo de prata, que sa*o seus componentes

.químicos ativos. A radiação, ao atravessar o objeto e ser

absorvida na emulsâo do filme, exp&e um ou mais cristais de

brometo de prata, resultando na formação de uma imagem não

detectável, denominada Imagem latente. Apôs o devido

processamento» a Imagem latente transforma-se numa Imagem

nítida do objeto radiografado. Em geral, os cristais de

brometo de prata tem granuiação mais fina num filme lento e

maior granulaçSo num filme rápido. Portanto, para atingir

uma determinada densidade ótica, um filme lento necessitará

de maior absorção de luz pelo sal de prata do que um filme

rápido.

A sensibilidade do sistema neutrongráfieo, para

registrar uma Imagem de boa definição, é função de diversos

parâmetros, dentre eles, a exposição do flJme ao feixe

neutr oni co.

Entende-se por exposição ao produto da intensidade

do feixe de neutrons incidentes pelo tempo durante o qual o

filme e o conversor permanecem expostos. Assim, e possível

representar-se a exposição pela seguinte expressão:

E = (p.t CII.13

onde E é a exposição, tj> e a intensidade do feixe de

neutrons, e t é o tempo de exposição do si st CRIA Cf lime +

conversor3 ao feixe.
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Densidade ótica é a quantidade de enegrecimento de

um filme. Ela é definida pela equação:

D s log CII.2D

onde O é a densidade ótica, I é a intensidade de luz
o

Incidente no filme, I e a Intensidade de luz transmitida.

Neutrons térmicos sâ*o radiações particuladas que

não sensibilizam diretamente o detector. A equação Cl1.25

devem ser associados todos os fatores relacionados com a

eficiência do sistema filme-conversor e com a conversSo de

neutrons numa radiação capaz de sensibilizar os filmes

argenteos C83.

A utilização de emulsSes fotográficas implica no

conhecimento prévio da resposta do

filme à radiação ou a luz, o que é determinado pela curva

característica.

A relação entre a densidade ótica do filme e a

exposição, é conhecida como curva característica. Numa

neutrongrafia, a curva característica é função do tipo de

filme, das características do conversor, da energia da

radiação incidente e das condiçSes de processamento

CrevelaçSo, interrupção e fixação). Os detalhes sobre o

processo de revelação, assim como, a resposta de diversos

filmes e conversores, são apresentados por Santos C83. A

curva característica de um filme pode ser obtida

submetendo-se o conjunto filme-conversor a um fluxo

neutrônico conhecido, durante diversos Intervalos de tempo de

exposição. Obtidas as densidades óticas, pode-se construir

um grafico destas em função da exposição aplicada, que

fornece a resposta do filme A radiação Incidente, conforme

mostra a figura II. 2.
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Fig. II. 2 - Exemplo de Curva Característica de um filme

radlográflco.

Quando um feixe d» neutrons atravessa um objeto,

modula-o de acordo com suas características. 0 feixe de

radiação transmitido, ao atingir o filme, sensiblllza-o de

modo nSo homogêneo, ou seja, observam-se diferenças de

densidades óticas na Imagem, que s2o definidos como

contraste. Dentro dos limites apropriados, maiores contraste

ou diferença de densidade numa radiografia farão sobressair



alguns detalhes, permitindo que os mais finos possam ser

• observados.

O contraste radlográfico * produto dos contrastes

do filme e do objeto. O contraste do filme è inerente ao

mesmo, podendo ser Influenciado pelo conversor, pelo seu

processamento e pela densidade fotográfica. O contraste do

objeto é determinado pelo tamanho, pela forma e pelas

características do objeto. Qualquer mudança num desses

fatores pode afetar fortemente o contraste radicgráfico.

Com filmes argênteos, uma neutrongrafla pode ser

efetuada por dois métodos: método direto e método Indireto

Cou por transferenciai. A escolha de um ou de outro

dependerá basicamente do tipo de inspeção a ser realizada.

O método direto consiste em expor-se, diretamente

ao feixe de neutrons, o filme, o conversor e o objeto a ser

inspecionado. Neste caso, devem ser utilizados conversores

de pronta emissão.

No método indireto, que utiliza materiais

potencialmente radioativos, o filme nSo é exposto diretamente

ao feixe neutrônico. O conversor e o objeto inspecionado sSo

inicialmente expostos e após um tempo máximo de irradiação

Cem torno de três meias vidas), a folha conversora é colocada

em contacto com o filme radlográfico, numa câmara escura.

Decorrido um tempo de decaimento da folha, igual ao de

ativação, o filme fica suficientemente sensibilizado Í81.

Na figura II. 3 s2o ilustrados, esquematlcamente, os

dois métodos de detecçSc de uma Imagem neutrongrafica.
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CASSETE

FILME

/

mm

f
OBJETO

S

0

CONVERSOR

Cb)

OBJETO

CONVERSOR

FILME

CASSET;

CONVERSOR

Fig.II.3 - Esquema dos métodos Ca)direto e

ChO indireto de detecçSo da imagem

neutrongráfica.

A neutrongrafia é uma técnica que pode ser



empregada na inspeção d* materiais altamente radioativos.

Num procedimento deste tipo. deve ser utilizado o método de

detecção indireto» porque como o objeto radioativo Ja emite

radiação capaz de sensibilizar o filme radlografico. a

utilização do método direto provocaria uma segunda Imagem e,

nesse caso. o filme seria sensibilizado por duas fontes

distintas» tornando difícil chegai—se a uma conclusão sobre a

inspeção realizada.

Para construi i—se um sistema neutrongráflco

transpor tAvel, a maior dificuldade técnica a superar é

dispor-se de uma fonte de neutrons de Intensidade compatível.

Além disso. deve-se envolve—Ia com um material com

propriedades mcueradoras e de dimenslonamento adequado. O

passo seguinte é verificar-se a viabilidade técnica de

construção de um tubo neutronico selado, construído com

materiais preferencialmente absorvedores. dispondo de filtros

para radiação gama e para alinhamento do feixe neutrônlco.

Este tubo é geralmente conhecido como colimador, tendo a

função de direcionar o feixe. Tais dispositivos s3o os

principais responsáveis pela intensidade de neutrons térmicos

e resolução de uma neutrongrafia.

Em geral, os colimador es são caracterizados pela

razão L/D, onde L é a distância entre a fonte e o filme , e

D, a largura da abertura do colimador Junto à fonte. Quanto

maior for esta razão, que depende das características da

fonte de neutrons utilizada, melhor será a resolução do

sistema.

Reatores nucleares fornecem neutrons térmicos com

intensidade relativamente alta C lOn.cnT . s~* ou maior).

Assim, é possível utilizar-se colimadores com alta razão L/D,

da ordem de 100 ou mais. e obter-se radiografias de alta

resolução.

Em geral, as fontes isotópicas fornecem baixa



Intensidade neutrônlca. Sistemas neutrongraficos com fontes

desse tipo apresentam razOes L/D que variam de IO a 30.

Razoes L/D maiores Implicam em grandes tempos d* exposlçXo.

O tamanho do objeto, a geometria do sistema e as

condiçSes do material espalhador empregado, também sXo

fatores que influenciam na resolução espacial real. ou seja.

na definição da Imagem radlograflca.

Dentre os diversos tipos de collmadores existentes,

os mais utilizados sXo os do tipo divergente» mui ti canal e

paralelo.

a) O collmador divergente apresenta uma fenda cujas

dimensSes determinam o tamanho da fonte de neutrons. Esta e

a principal desvantagem deste tipo de collmador. pois a

limitação das dimensSes da fonte de neutrons Implica na

limitação da sua Intensidade. Alem disso, recomenda-se que

parte das paredes do collmador seja coberta com material

absorvedor de neutrons, para garantir-se que somente os

neutrons provenientes do feixe primário cheguem efetivamente

ao objeto e ao detector. A utilização deste collmador é

recomendada quando objetos grandes devem ser radiografados.

Um esquema do collmador divergente é mostrado na

figura II. 4.
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fonte dç nêu •"
trons rápidos

filme

objeto

e i » divergente de
neutrons

Fig. II-4 - Esquna de u«a neutrongrafia com um

collmador Divergente

ti> O colimador multicanal apresenta uma grelha de

placas paralelas espaçadas por uma distancia Dfi. seguida por

um* grelha similar com placas alinhadas perpendicular «ente As

da primeira. A necessidade de u» feixe de neutrons

que atravesse o tubo. e a reprodução da grelha
«onoen^gttico que atravess

no objeto irradiado s*o as principais desvantagens exibidas

por esse tipo de collmador. O registro do padrXo do

colimador CgrelhasD na image» radiogrAflca. pode ser evitado

«antendo-se u«a distância conveniente entre o detector e o

collmador. Neste tipo de colimador. D é o diAmetro ou

dimensXo d* um canal e L e o comprimento do colimador.

Na figura XI. S * ilustrado um

collmador mui t i canal.

tquema de um
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fonte de nêu —*
trons rápidos colimafor

multicanal
objeto

\
conversor

feixe de
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moderador filtro para
raios gama

Fig. I I . 5 - Esquema de una neutr ongr a f ia com um colimador
Muiticanal.

cO O colimador paralelo tem a forma de um tubo

reto. Este tipo de colimaçSo * utilizado em sistemas que

dispSem de uma fonte de neutrons de alta intensidade. £

possível acoplar-se o colimador paralelo a um colimador

divergente, quando se deseja aumentar a razSo L/"D. Um

esquema do colimador paralelo é apresentado na figura II. 6.

fonte de neutrons
rápidos

í
objeto

conversor

\ filme

moderador / filtro para
' raios

feixg divergente
de neutrons

Fig. CII.05 - Esquema de uma neutrongrafia com um colimador
Pa. ai ei o
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£ possível obter-se radiografias de alta resolução

com o emprego de um colimador paralelo em conjunto com uma

iris de abertura C"pir.hcle"3. Tal dispositivo é conseguido

introduzindo um material opaco a neutrons, com um furo.

dentro do celisador paralelo. A reset uçSc atingida ásper.dzrá

do diâmetro, d. do "pinhole". Na figura II.7 é ilustrado um

diagrama esquesiático desse sistema de colioaçSo.

FONTE DE NEUTROS

RÁPIDOS
ABERTURA DE
DIÂMETRO D OBJETO

CONVERSOR

\

MODERADOR FILTRO PARA

RAIOS 6AMA

ABSORVEDOR

FILME

FEIXE DIVERGENTE
DE NEUTRONS

Pig. II. 7 - Colimador paralelo ei» conjunto com uma Íris

de abertura C"pinhole"5.

A resoluçSo é funçSo de diversos fatores

denominados Indefinição C"unsharpnessM5. E essencial

avaliar-se cada um desses fatores e determinar como

combina-los de forma a obter-se uma medida global de seus

efeitos. A medida do possível, cada um deles deve ser

eliminado. Alguns dos fatores que afetam a resoluçSo sSo:

indefinição geométrica CU 5, representada algebrlcamente

por:



D.L
DC.

CII.35

onde D é o diâmetro de abertura do collmador Junto A fonte. L

é a distância entre a fonte e o objeto e L é a dl st Anel a

entre o objeto e o conversor. Esse efeito é causado pela

divergência do feixe de neutrons e pela distância entre o

objeto e o conversor.

b3 indefinição de movimento CU ), que é causada por
n

movimentos independentes do objeto, do filme ou da fonte d*

radiação, quepodem provocar uma perda signlficante de

definição de Imagem.

c) indefinição in&r&nt^ CU.3, que é devida ao espalhamento da

radiação pelo conversor. Geralmente, é desprezível e

raramente pode ser medida por técnicas convencionais. Quando

um quantum de radiação é absorvido num gr So de sal de prata»

o gr 3o é ionizado. No caso de energias superiores as

necessárias para a lonlzação. o excesso de energia

transforma-se em energia clnética dos elétrons. Por serem

ejetados com velocidade considerável, eles podem perder parte

desta energia ionizando sais de prata adjacentes. Quanto

maior for a energia Incidente, maiores ser3o o alcance desses

elétrons no filme, o número de grSos torna-se-ão visíveis e a

área sobre a qual a imagem é difundida. Assim, a IndefinlçSo

Inerente aumenta com a energia da radiação.

I I . 2 - MÉTODOS DE CALCULO DA DISTRIBUIÇÃO DE NEUTRONS E RAIOS

GAMA

O projeto do sistema neutrongráflco proposto

envolve o cálculo da distribuição de neutrons e de ralos gama

primários e secundários produzidos, respectivamente, pela

fonte de neutrons utilizada e pela interação dos neutrons com



os materials empregados no sistema. Através da determinação

da distribuição de neutrons e de ralos gama num melo» é

possível calcular-se o fluxo de neutrons em qualquer ponto, a

geração de calor, as taxas de dose e os dar.os provocados por

essas radiações no meio considerado.

A determinação da distribuição de radiação envolve

o conhecimento de parâmetros que descrevem sua interação com

a matéria CsecçSes de choque) e modelos matemáticos

adequados, que descreva» seu o transporte através dos

materiais.

O modelo matemático que descreve o transporte da

radiação em materiais é a equação de transporte, introduzida

por Boltzmann. no final do século passado. Em essência, a

equação de transporte é uma equação de conservação da

população média de partículas num elemento de volume

localizado numa posição r. Os neutrons e raios gama são

tratados como partículas e a densidade diferencial de fluxo é

função de sete variáveis independentes: três que definem a

posição do elemento de volume, duas qu& definem a direção de

movimento da partícula, uma que define a energia da partícula

e uma que determina o tempo.

A dependência angular dos parâmetros pode ser

tratada diferentemente, conforme o método empregado para a

solução da equação de transporte.

Existem duas formas de tratamento para a

dependência energética. Na primeira, a energia é tratada

como uma variável continua» comum» em problemas que exigem

solução rigorosa, a expansão dos termos dependentes da

energia em pollnómios» no intervalo de zero a Infinito. Esse

recurso é utilizado devido á complexa dependência dos

parâmetros nucleares em relação A energia, o que acarreta

dificuldades na solução. A outra forma de tratamento da

energia e o método de mui ti grupos» no qual o intervalo d*



energia de interesse é dividido num número f inite de

subintervalos, ou grupos, sendo os parâmetros nucleares

Csecç&es de choque» fluxo angular» etc.5 valores médios para

cada grupo.

Para a soluçSfo dos modelos matemáticos que

descrevem o transporte da radiação, por meie de métodos

numéricos. foram desenvolvidos programas computacionais

denominados códigos nucleares. Esses códigos fornecem a

distribuição da radiação em função da poslçãs, energia e

direção para várias geometrlas e condições de fonte.

2L> O Método do Núcleo Pontual >15 - 163.

desenvolvido para o dimensionamento de blindagens, foi um dos

primeiros aplicados à descrição do transporte da radiação em

materiais, sendo atualmente, utilizado para c cálculo de

transporte da radiação gama. O método consiste em

expressar-se o fluxo de partículas, devido a uma fonte de

dlstr j ' 'íção arbitraria, num ponto qualquer, como o somatório

das contribuições lndividuals dos pontos que constituent a

fonte, no ponto de interesse. Assim, a equação de transporte

é solucionada num ponto, devido a uma fonte de intensidade

unitária, localizada em outro ponto. O campo de radiação é

dividido em duas componentes: a espalhada e a nSo espalhada.

Esse procedimento é utilizado porque nem sempre e possível

e/ou conveniente solucionar-se a equaeSo de transporte, uma

vez que o campo de radiação deve ser descrito em termos de

direçSo, posição e energia. A componente espalhada é

calculada levando-se em consideração apenas fatores

geométricos. A componente não espalhada é incluida através

de um fator de correção denominado fator de crescimento

C"Suild-up factor"!». Esse fater é definido coma a razSo

entre o campo de radiação num ponto e o valor do campo de

radiaçSo fiSo espalhada no mesrra ponto. Os fatores de

crescimento para neutrons tem sido determinadas de forma

empírica, enquanto que para raies gama são determinados per

métodos numéricos CMomentos e Monte Cario). Isssa se deve as



diferentes formas de lnteraça*o de neutrons e ralos gama com a

matéria» sendo o processo de interaçSo de neutrons «ais

complexo na dependência energética.

O Método do Núcleo Pontual tem sido multo empregado

no dlmenslonamento de fontes seladas de radiolsótopos e

recipientes para o transporte de combustível Irradiado. Os

códigos QAD. ISOSHILD e MYRA utilizam este método.

IO Uma das primeiras técnicas aplicadas a obter

êxito nas soluçSes dos problemas foi o Hétodo dos Momentos

[15 - 16). Este método resolve a equação de transporte para

fluxos com dependências energética e angular Ctratadas pelo

método dos harmônicos esféricos}, num melo homogénlo e

infinito. As fontes podem ser punti formes» planas ou

lineares. Embora aplicado a neutrons e gamas, é mais eficaz

no estudo de gamas. RENUPAK e MONDIS s2o códigos nucleares

baseados no método dos momentos.

c) O Método de Monte Cario [15 - 163 é uma técnica

estatística utilizada no cálculo de problemas de penetração

profunda, em geometrias tridimensionais ou bidimensionais.

que apresentam formas complexas. Este método consiste em

criar uma série de histórias das "vidas" das partículas,

oriundas de uma fonte e, usando técnicas aleatórias de

amostragem, estabelece as leis probabillstlcas que descrevam

o comportamento real dessas partículas, reproduzindo, passo a

passo, suas trajetórias através de um determinado melo. Para

obter-se resultados confiáveis, um grande número C vários

milhares!) de histórias de partículas deve ser seguido, desde

o surgimento até o desaparecimento. Os códigos nucleares

O5R, NORSE. MCNP. TRIPOLI utilizam o método de Monte Cario.

d3 O Método das Ordenadas Discretas. S C15 - 16).
n

é uma técnica de cálculo essencialmente numérica. Sua base é

que a integral da equação de transporte de Boltzmann é

aproximada por fórmulas de quadratura. As funções envolvidas



na Integral são . calculadas somente nos ângulos

correspondentes aos pontos de quadratura e a variável angular

é tratada como um número de dlreçSes discretas. A variável

energia é manipulada através do método de muitigrupos e a

variável espacial é discretlzada através de esquemas de

diferenças finitas. Em síntese. todas as variáveis

independentes da equação de transporte linear, no estado

estacionário. sSo discretizadas.

O método S apresenta um tipo de distorção,

denominado efeito ralo. conseqüência da forma das equaçCtes

discretas em duas ou mais dimensSes espaciais. O resultado

da dlscretlzação angular permite o fluxo de partículas

somente em direçBes selecionadas. £ importante salientar-se

que o efeito ralo pode ser suavizado, mas nãoel1minado por

compl eto.

Os primeiros códigos S foram desenvolvidos para

cálculos neutrônlcos de reatores nucleares, porém, devido à

estrutura permitida aos grupos e às expansSes das secçSes de

choque de espalhamento utilizadas, os resultados dos cálculos

de blindagem ficaram aquém das expectativas. A inclusão de

espalhamento anlsotróplco de ordem geral tornou o método S ,

como implementado nos códigos nucleares atuais» uma

ferramenta de cálculo bastante apropriada para qualquer

espécie de problema que necessite de uma aproximação mais

segura da equação de transporte.

Atualmente, exÍ3te uma grande variedade de códigos

nucleares S disponíveis para cálculos de problemas em regime
n

estacionário ou dependente do tempo. Dentre eles temos:

i) AMI SN e DTF-IV - foram os primeiros códigos que permitiram

a lnclusSo de espalhamento anisotróplco de ordem geral;

resolvem a equação de transporte em uma dimensão.

ii> DOT e TWOTRAN - são códigos bidimensionais.
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i l l } THEETRAN e TORT - sSo códigos irldiasnslonals; realizas

cálculos somente em geometria retangular Cx.y.z) e sua

utilização é bastante limitada devido ao grande número de

malhas espaciais necessárias para descrever-se um sistema

tr 1 dl mensl onal r eal.

e!> O Método dos Elementos Finltos CIS - 163 * una

excelente técnica de cálculo para sistemas que apresentam

formas geométricas complexas. Sua aplicação no transporte da

radlaçSo é recente. O método baseia-se na divisão da regi So

de interesse num número finito de reglSes. denominadas

elementos finltos. O estudo do comportamento do campo de

radiação é realizado em termos destes elementos. O TRIDENTE

e o FEMRZ s2o códigos que utilizam este método.

Dentre os métodos para o cálculo da distribuição de

neutrons e ralos gama num meio aqui apresentados» o mais

conveniente para o desenvolvimento do trabalho proposto e- o

Método de Monte Cario, por ser o mais apropriado à soluçSo de

problemas com geometrias complexas. Porém, tornou-se

impossível sua utilização devido a lndisponibilldade de um

código que uti l ize esse método.



CAPITULO 111

O SISTEMA NEUTROHGRÃF1CO TRAHSPOKTkVEL

Uma unidade neutrongráfica consiste basicamente de

uma fonte de neutrons rápidos, um moderador e um

conforme mostra a figura II .1 .

A fonte utilizada no presente trabalho é de
m. 7

Am-Be Cei.rO. com una taxa de emissSo da ordem de 10 ivs.

correspondente a uma atividade de 165 GBq. A fonte possui

mela vida longa. 433 anos» e emite poucos ralos gama C25*í com

26 keV e 35X com 60 keVD. O espectro de neutrons emitidos

pela fonte mostra que aproximadamente I5>í desses neutrons téro

energias inferiores a 1.5 MeV. confor»e se observa na figura

I I I . l .

0,8

0,6

I i r 1 i

0,01 0,1 0,5 1 5 IO
ENERGIA DO NEUTRON (NeV)

Fig. I I I . 1 - Espectro dos neutrons emit idos pe la fonte

de 2 4 1 Am-Be ÍE7J.
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Devido à baixa intens idade de neutrons fornecida
' pela fonte 41 Am-Be, f o i necessár io o t imizar - se as dimensões

do moderador e do colimador, de modo a o b t e r - s e o maior f luxo
térmico poss íve l no plano de imagem. Para elaboração da
melhor configuração geométrica do sistema» f o i neces sár io o
conhecimento da exata poslçSo da p a s t i l h a de Am-Be dentro do
tarugo de aço, assim como, sua forma e dimensão.

Como o laboratór io de Instrumentação Nuclear
CUN/tTOPPE/UFRJ} não possuía as especi f 1 caçoes da fonte ,
foram efetuadas medidas de taxa de dose. com o detector
"Snoopy Portable Neutron Monitor", modelo NP-2, da "Nuclear
Research Corporation", que estimou a a t iv idade da fonte de
241Am-Be. e u t i l i z a d o s métodos radi©gráficos. Foram

real izadas uma autoradlografia e uma radiograf ia , anal lzadas
em conjunto. Com a radiograf ia foi determinada toda a
dis tr ibuiçSo de d i f e r e n t e s materiais no i n t e r i o r do Invólucro
de aço. A autoradiografia forneceu a exata poslçSo da
past i lha de Am-Be no i n t e r i o r do invólucro. As condiçSes
experimentais re ferentes aos procedimentos radlográf lcos
real izados encontram-se resumidos na tabela I I I . 1 .

Uma a n á l i s e da radiograf ia rea l i zada permitiu
dimensionar a p a s t i l h a c i l í n d r i c a de 241Am-5e com 3cm de
altura e 2c m de diâmetro. A f igura I I I . 2 i l u s t r a o esquema

241

da fonte de Am-Be obtido a partir dos métodos
radiográficos realizados. Junto à pastilha de 241Am-Be exite
um material, que devido ao contraste e a densidade
apresentados, acredita-se ser um tipo cerâmico, cuja
composição química é desconhecida.



•Ç Tabela I I I . l - Circunstancias de obtençXo dos métodos

radiográficos utilizados.

Parâmetros

tempo de exposlçSo

filme

energia dos ralos x

aparelho de ralos x

distancia
f onte-f i 1 me

Autoradi ografia

4 horas e 30 min.

KODAK A

Industrex

Radiografia

4 min.

KODAK A

Industrex

225kv

Unidade de raios x
Balteau Baltospot

*
modelo: 6N-300/3P

70 cm

J 20 cm

4 cm 5 cm 3 cm l l .3 3.0 oii
X. 4,5 cm

241
Fig. II 1 .2 - Esquema da fonte Am-Be.



O Invólucro de aço que envolve a fonte 241Am-Be nio

é maciço, ou seja. existem várias paredes Internas de aço.

Essas paredes sSo multo finas, sendo difícil determinar-se

suas espessuras. A modelagem de tal sistema para utilização

nos códigos nucleares usados seria complexa. Supondo-se que

a configuração interna do invólucro nSo afete a Intensidade

da fonte, pois esta deve ser a razSo de tal configuração,

convencionou-se que. na modelagem do sistema utilizado nos

códigos, essa regi So seria vazia.

A configuração geométrica escolhida para o

moderador foi um cilindro, no centro do qual foi fixada a

fonte. Para a escolha do moderador foram estudados três

materiais: água. parafina e grafite. As dimensões de cada um

destes foi variada. O material escolhido, com sua respectiva

dimensão, foi aquele que forneceu o maior fluxo térmico.

A colimaçSo é um dos pontos mais Importantes num

sistema neutrongráfico. pois o collmador é um dos principais

responsáveis pela intensidade de neutrons térmicos no plano

de Imagem e pela resolução geométrica de uma neutrongrafla.

Como a fonte utilizada é de baixa intensidade, o collmador

deve apresentar uma configuração geométrica que aproveite ao

máximo o fluxo de neutrons, maximizando o fluxo térmico no

plano de imagem. A idéia do colimador aqui proposto surgiu

do trabalho de KEDEM 1173. Na figura III. 3 é ilustrado o

sistema neutrongráfico proposto.

A parte CaD do collmador é um tronco de cone oco

convergente, cuja função é ter o máximo aproveitamento dos

neutrons térmicos. A parte ChO é um tubo reto, utilizado

para alinhar os neutrons. A parte Cc5 é um tronco de cone

oco divergente, com a funçSo de aumentar a área radlográflca.
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blindagem fonte moderador

blindagem

Pig. I I I . 3 - Sistema neutr ongr Afico proposto.



Para compor as paredes do collMador foi escolhido o
grafite, per ser us sateriai cea propriedades refieteras e
por apresentar baixa secçXo de choque de absorção para
neutrons térmicos, neutrons COM energia de 0.025 eV Ca^ *
O.OQ27 barns, a - 4.73 barns3 (231. Para alinhamento do
feixe, a parte final do collMador deve ser coberta COM UM
material absorvedor de neutrons, de forma que a maior parte
dos neutrons atingindo o plano de Imagem sejam provenientes
do feixe primário. Isto. porem, diminui o fluxo de neutrons
no plano de imagem que. devido a Intensidade da fonte. Já é
baixo.

Para blindar-se o sistema neutròngráflco. optou-se
pelos materials polletlleno borado e parafina borada. A
quantidade de polletlleno borado necessária para blindar o
sistema deve ser menor que a de parafina borada. esta. porém,
apresenta menor custo e maior facilidade de obtenção. AsslM.
achou-se conveniente dlsensionar os dois materiais. Na
construção do protótipo, conforme a disponibilidade, poderá
ser escolhido qual destes materiais será utilizado COMO

blindagem. Cálculos foram realizados para determinar-se as
dimensões deste material, de forma que a taxa de dose na
superfície externa da blindagem obedecesse aos pi inclplos
básicos de proteção radlológlca: Justificação, otimização e
limitação de dose C1Ô-2OJ. Por esses princípios. as

exposições de pessoas às radiações lonlzantes somente sao
Justificadas se houver um beneficio liquido positivo, devendo
serem mantidas à níveis tao baixos quanto razoavelmente
exeqüíveis. Em nenhuma circunstância. considerando-se

condiçSes normais de trabalho, os limites de dose equivalente
apropriados a cada caso devem ser ultrapassados. Para
condições normais de trabalho, os limites recomendados pela
ICRP C Inter national Commission on Radiological Protection} e
adotados pela CNEN £203 s2to dados na tabela III. 2.
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- Tabela III. 2 - Limites Anuais de Dose Equivalente C2O3

dose equivalente

e f e t i v a t 4 >

dose equivalente
para órgão ou
tecido <2>

dose equivalente
para o
cristalino

Trabalhador

5O mSv

5OO mSv

300 mSv<9>

Indivíduo do Público

1 mSv

5O mSv

30 m£v'9>

Cl D - Limite de dose para l imitação de e f e i t o s es toca t i cos .
C25 - Limite de dose para prevenção de e f e i t o s nSo

estocatlcos.
C33 - Valores adotados em 1977 pela ICRP. Em 1Ô82. a IAEA

recomendou os valores 150 mSv e IS mSv, respectivamente.
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CAPITULO IV

METODOLOGIA

IV. 1 - COMPARAÇÃO ANISN x DOT. VERSXO 3.5

Os códigos ANISN e DOT Cversão 3.5Z> foram

utilizados para otimizar-se o sistema neutrongráflco. de modo

a maximizai—se o fluxo de neutrons térmicos no plano de

imagem.

Para obter-se a resposta de um problema

uni dimensional com a versão 3.5 do código DOT. simulou-se um

sistema ci l índrico com altura de 1 cm e condiçSes de contorno

de reflexão nas superfícies superior e inferior. Is to

possibil itou uma comparação com o código ANISN, de forma a se

verificar a consistência dos resultados. Ê importante

ressaltar que, no sistema simulado, foi mantida a mesma fonte

do sistema em estudo. As densidades atômicas dos elementos

usados no sistema simulado são apresentadas na tabela IV. 1.

o problema foi executado pela versão 3.5 do código DOT, com

aproximação SP e cr i tér io de convergência de 10"*. Para os

cálculos com o ANISN, foi utilizada a aproximação S P , com

cri tér io de convergência 10~*. Esse tes te foi realizado com

secçSes de choque para neutrons estruturadas em 4 grupos de

energia. Essas secçSes de choque foram geradas com a

biblioteca EURLIB-IV, a 100 grupos de energia, e colapsadas

com o código ANISN. A estrutura dos 4 grupos de energia é

mostrada na tabela IV. 2. Na figura IV. 1 é apresentado um

esquema do sistema simulado.



7 cm

Fig. IV. 1 - Vista superior do sistema simulado para

comparação entre os códigos ANISN e D0T3.5.
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v: Tabela IV. 1 - Densidade atômica dos elementos usados

nos cálculos. [153 £243 £283

Material

grafite

parafina

Água

vazio

<i >

ar £243

polietileno

borado

parafina

borada

Elemento

1 2 C

H

*aC

K
iao

H

4*o

H
â2c
1 O B

H
1 O B

"c

Densidade Cat.b~ .cm }

0.0803

0.07642

O.O3821

0.06686

0.03343

0.0

7.1ÔÔ1 x 10"P

4.Ô637 x IO"5

0.075746

0,037873

0.0010019

0.05932

0.000183

0.01695

0.02542

Cl D - Como a biblioteca EURLIB-IV n2fo apresenta o elemento

nitrogênio, este elemento não foi introduzido para o material

ar.



Tabela IV. 2 - Estrutura de quatro grupos de energia 1293

Grupo de

Energia

1

2

3

4

Faísca de
Energia CMe\O

l.O - 12

0.1 - 1.0

0.5 x 10"** - O.l

0.0 - 0.5 x 10"°

I V . 2 - MODERAÇZO

Para a escolha do material a ser usado como

moderador foram realizados cálculos de transporte com o

código ANISN. A finalidade foi obter-se o espectro

termalizado a partir de neutrons rápidos gerados pela fonte

de Am-Be, moderando-os num sistema cilíndrico construído

de grafite, parafina e água, respectivamente.

No estudo de moderação realizado com o código

ANISW, foram utilizadas ordem de espalhamento P , quadratura

angular S e critério de convergência de 10 * Os dados de

secçSes de choque para neutrons foram gerados com a

biblioteca EURLIB-IV, com 100 grupos de energia, colapsados

em 4 grupos pelo código ANISN, utilizando-se a aproximação

S P Os quatro grupos de energia foram assim distribuídos:

um na faixa rápida, dois na epitérmica a um na térmica. A

estrutura dos 4 grupos de energia pode ser observada na

tabela IV. 2.

0 sistema ilustrado na figura IV. 2 foi simulado

para a escolha do material a ser utilizado como moderador,

cuja espessura, para cada um dos materiais citados, foi



variada a fia de se verificar para qual Material, e con que

espessura, obter-se-la o maior fluxo térmico. As densidades

atômicas dos elementos utilizados

apresentadas na tabela IV. 1.

neste si st sXo

ar parafina vazio

Fig. IV. 2 - Esquema do sistema simulado

determinação do moderador.
para a
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IV. 3 - COLIMAÇXO

Na figura IV. 3 é apresentado um esquema do

collmador proposto. Nesta figura:

D - é a abertura do collmador Junto à fonte,

D - e a abertura, de entrada do tubo reto do collmador

e a abertura do collmador Junt

- e o comprimento do collmador.

D . - e a abertura do collmador Junto ao plano de Imagemjem. (f

Os parâmetros L, D . O e D foram variados, a fim

de se verificar para que valores obtlnha-se o melhor fluxo

térmico. De acordo cora o mencionado no capitulo II . Item

II.1.3» em sistemas neutrongráfleos com fontes isotópicas, a

resolução varia de IO a 30. Assim, no sistema eit estudo»

propSe-se resoluçSes geométricas de 14. 22 e 30. O parâmetro

D . que determina o diâmetro do objeto a ser radiografado,

foi fixado pelo tamanho do chassis neutrongrAfico, onde é

colocado o filme e o conversor. O valor de S, na figura

IV. 3, pode ser obtido por semelhança de triângulos» conforme

demonstrado por KEDEM [173.

Na otimização do collmador» foram realizados >

cálculos de transporte com a versâ*o 3.5 do código DOT. com i

ordem de espalhamento P » quadratura angular S e critério de
-2 3 i

convergência de 10 . As secções de choque para neutrons f

foram geradas com a biblioteca EURLIB-IV a 100 grupos de

energia e colapsadas pelo código ANISH para 4 grupos de

energia, conforme tabela IV. 2. para o sistema apresentado na

figura III. 5.
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Dob

Fig. IV. 3 - Esquema do collmador proposto.

IV. 4 - BLINDAGEM

Os materials polletileno borado e parafina borada

foram escolhidos para blindar o sistema neut r ongr áfico.

Cálculos foram realizados para se determinar as dimensões da

blindagem, de forma que a taxa de dose na superfície externa

da blindagem obedecesse As Normas recomendadas pela ICRP [253

e adotadas pela CNEN C2O3. Esses cálculos foram feitos com o

código DOT, ver32o 3.5, com aproximação

convergência de IO*2
P e critério de

Os valores do coeficiente de conversSo usados na

obtençSo da dose equivalente para neutrons s2o apresentados

na tabela IV. 3. Estes valores foram retirados da ICRP C2S3,

onde os coeficientes s2o dados em 23 faixas de energia,

colapsadas de forma compatível com as apresentadas na tabela

IV.2. e os valores dos coeficentes de conversão constantes na
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tabela IV. 3 sSo os valores médios obtidos após este colapso.

Qs valores do coeficiente de conversa*© apresentados na tabela

IV. 3 estXo Multiplicados por ua fator 2. por recomendação da

ICRP. de 1Ô65. A taxa de dose equivalente H para neutrons e

dada por:

H CIV.iD

onde H e a taxa de dose equivalente, c é o coeficiente de

conversão para neutrons e $ é a fluencia de neutrons.

Tabela IV. 3 - Equivalente de dose efetivo para neutrons por

unidade de fluencla.

Faixa de energia

dos neutrons

CMeV3

0.O - 0.5*10"**

0,5x10"** - 0,1

0,1 - 1,O

1,0 - 13,0

Coeficiente de conversSo

para Incidência frontal

x IO"12 CSv. cm2]

8,62

16,36

170.07

654
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CAPITULO V

APRESENTAÇSO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

V.1 - C0MPAEAÇ2S0 ANISN x DOT, VERSXO 3 . 5

Os resul tados obt idos do c á l c u l o neutrônlco . nas
quatro f a i x a s de energia e a coiaparaç2ío entre os códigos
ANISN e DOT Cversão 3 . 5 5 . conforme mencionado no i tem IV. 3 ,

ex ib idos nas f iguras V. 1 e V.2.

A linha que liga os pontos, nas figuras V.1 e V.2,

é apenas uasa uni 2o dos aessics.

Como pode ser verificado, os valores dos dois
códigos para o problema teste apresentam boa concordância.
Possivelmente, as diferenças encontradas safo devidas ao
critério de convergência adotado para o cálculo dos fluxos,
mais rigoroso no código ANISN. Este resultado serviu como
avaliação dos códigos utilizados. Resultados melhores podem
ser conseguidos com ordem de espalhamento P e um conjunto
adequado de quadra tunas, r»2íe> necessariamente de n»sma ordem
para os dois códigos. Adotou-se critérios de convergência
diferentes devido ao tempo computacional despendido, que é
menor no ANISN. por este ser um código unidlmensional.

A comparação entre os códigos nucleares ANISN e DOT
ver s So 3.5, indica que seus resultados s2o válidos nos
estudes de mederaçSo, cclimaçSo e blindagem.



(a)

(b)

36
)X1O

FAIXA DE ENERGIA O M«V - 12 NteV)

) ANISN

4 d 0
DISIANC1A (Cm)

10

FAIXA DE ENEWIA (0.0 - O6«V)

Fig. V. 1 - Fluxos de neutrons Ca? na faixa rápida e (b) na
faixa térmica» em funçSo da distancia do centro do
sistema simulado à superfície.
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CaD

$

4 6 8
DISTANCIA (cm)

10 12

Cb)

DISTANCIA (cm)

Fig.CV.2? - Fluxos de neutrons nas faixas epitérmicas,
CaD 0,1 MeV a IMeV e Cb3 0.5 x 10" MeV a
0,1 MeV, em funeS© da distância do centro
do sistema simulado A superficie.



V.E - M0DERAÇ20

Os resultados da aoderaçSo dos n*utrons rApldos
2 4 1geradcs pela fonte 241A.T.-Bè. na parafina, na

g r a f i t e , de acordo cos; o i te is IY. 4 . s2o ex ib idos ria f igura
V. 3 , nuns ponto da s u p e r f í c i e do asoderader.

A a n á l i s e da f igura V. 3 permite ver i f i car que a
parafina apresenta jseihcr desesspenho cossc sederadcr. sendo
que o irai or f luxo térsü\co e obtido cea 2 cs: de parafina.
Assist, a stelhor aoderaçSo poderá ser obtida com us c i l i n d r o
de parafina de 2 css de espessura. Na f igura V. 4 sSo
ssostrados os fluxes de neutrons nas quatro f a i x a s de energia .

( n . c m 2 j 1 ) « K ) 3

2

1

MRAF1NA

R8VA

»KAnn

2 *
ESPESSURA DO MODERADOR |cm)

Fig. V. 3 - Resultado da ntoderaçSo dos neutrons na
parafina, na Água * no grafite, fornecidos
pelo código AMI SM.
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Fig. V. 4 - Resultado da aoderaçSo dos neutrons após 2c»
d* parafina.

Como pode ser verificado na figura V. 4. o fluxo de

neutrons na faixa rápida, comparado com os das outras faixas

de energias, ainda é bem alto. Aunentando-se a espessura de

parafina, o fluxo de neutrons rápidos deve diminuir, pores*, o

fluxo térmico t&mb&s, devido a abserçSo e ao espalhaser.te.

Assist, para aelhorar-se o íluxe de neutrons ter si cos. ae

redor da parafina, usou-se o grafite que apresenta alta

secçSo de espalhamento para neutrons e pequena secçSo de

choque de absorção de neutrons térmicos, alem de ser um Ótimo

refletor. Para testai—se a mudança no fluxo de neutrons

térmicos devida à adlçSo do grafite, foi simulado o sistenva

ilustrado na figura V. S. Tassbéa feras: feitos calcules

utilizando-se 1,5 CJB de parafina coa grafite ao redor. Estes

testes foram realizados com a vers2o 3.5 do cedi go DOT, cesi

aproximação SP e critério de convergência de 10~2 e os

resultados cio apresentados na figura V. 6. As densidades

atômicas dos elementos utilizados neste sistema encontram-se

na tabela IV. l . £ importante ressaltar que, em todos os



cálculos realizados, cs sistemas simulados fora» reproduzidos

integralmente, ou seja. todos os materiais que aparecem nas

figuras referentes a cada simulaçSo sSo considerados nos

cálculos.

J2cm
;m

Am-B«

Fig. V. 5 - Esquema do sistema simulado para testar a
influência do grafite no fluxo de neutrons
térmicos.

A analise da figura V. 6. a permite verificar que

para cs testes feitos, o maior fluxo térmico foi obtido com 7

ca de grafite. Ma figura V. 6. b é possível verificar-se que o

maior fluxo térmico também é obtido com 7 cm de grafite. Na

figura V. 7, é apresentado o resultado dos fluxos de neutrons

relativos às quatro faixas de energia, de acordo com a tabela

IV. 2. após 2 cm de parafina, 2 cm de parafina acrescidos de 7

cm de grafite e 1,5 cm de parafina acrescidos de 7cm de

grafite, respecti vãmente.
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X
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ESPESSURA DE GRAFITE

1.0 9.9 x 10

Fig. V. ô - Fluxos de neutrons, nas quatro faixas
de energia, fornecidos pelo código DOT,
vers3o 3.5, na superfície de diferentes
espessuras de grafite envolvendo a parafina.
Ca) apos 2 cm de parafina e Cfcó apôs 1,5 cm
de parafina.
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Observando a figura V. 7, é possível verificar-se

que, com 7 cm de grafite ao redor de 2 cm de parafina, o

fluxo térmico aumentou e que a relação de neutrons térmicos

para neutrons rápidos e epltérmicos aumentou bastante. Desta

cilindro de 9 cm de espessura, sendo 2 cm de parafina rodeada

de 7 cm de grafite.

<fttn.cm2-»!)»t04

1

i

1

I
<

I

REStfUAPOS AfOS

< O ) 2cm PE TARAWA

( Z ) 2cm DE MRAF1NA • Tc» DE
«RAFITE

O) U « » OS PARAFINA « T e a
DC 0RAFITS

t 4 0
1.0 U x 10 4J s 10

Fig. V. 7 - Fluxos de neutrons, nas quatro faixas

de energia, fornecidos pele código DOT,
versSo 3.5,-- após 2 cm de parafina e 3 cm de
parafina mais 7 cm de grafite e 1,5 cm
de parafina mais 7 cm de grafite.



Melhor Razão de Neutrons Térmicos para Rápidos e Epitérmicos

A qualidade da imagem neutrongráfica é funçSo
direta da uniformidade do feixe e, em neutr ongr afia com
neutrons térmicos, da razSo de neutrons térmicos para
neutrons rápidos e epitérmicos que. neste caso. deve ser a
asai cr possível. A razSc de càdsiic. CA. pede ser definida
pela seguinte expressão:

4>térmicos
CA » CV.

rápidos Apilérmico&

onde CA é a razSo de cádmio e <P , . . 4
^térmicos

sâ*o os fluxos de neutrons. respectivamente,
rapidoa A epltérmlcoa na superfície aMt«rna do

moderador.

De acordo com os resultados apresentados, plotou-se

um gráfico de razSo de cádmio versus espessura de moderador.

mestrado nas figuras V. 8 e V. 9.

Como pode ser observado nas figuras V. 8 e V. 9,

foram estudadas três formas de moderação: 2 cm de parafina

com grafite ao redor, 1,5 cm de parafina com grafite ao redor

e parafina. O melhor valor da razão de cádmio. para cada uma

destas formas de moderaç2o, com os respectivos fJuxos de

neutrons térmicos e a espessura de moderador safo apresentadas

na tabela V. 1.
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Fig. V. 9 - RazSo de Cádmio por espessura de g r a f i t e
ao redor de Ca) 2 cm de parafina e
CfcO 1,5 cm de parafina.
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RAZÃO OC CAOMIO » *>

ta
BKSSDRA DC PARAFINA fan)

Fig. V. 9 - RazSo de Câdmlo por espessura de parafina.

Tabela V. 1 - Melhor valor da razSTo de cádmlo, fluxo de
neutrons térmicos e espessura de ssoderador
correspondentes.

Melhor RazSo
de CàdiiáQ

S.12xlO"2

1,02

1.11

Moderador

7 CJB de parafina

1,5 cs de p&rzfL.
na rodeada por
2 cm de graf i te

2 cm de parafina
rodeada por 50 cm
de grafite

Fluxo de Neutrons
Térssiccs Cn.ea~2.s"13

3.51x102

3.47xi O2

d.SOalO2



De acordo com a tabela V. 1. observa-se que.

utilizando-se parafina e grafite Juntos, como moderador,

obtem-se melhores valores para a razão de cádmio. sendo que a

melhor moderação foi obtida com 2 cm de parafina rodeada por

50 cm de grafite, onde tem-se a melhor ra2So de cádmio.

Desta forma» obtem-se a melhor configuração com um cilindro

de 52 cm de espessura, formado por 2 cm de parafina

acrescidos de 5O cm de grafite, em cujo centro esta a fonte

de Am-Be.

Comparado à parafina, o grafite * um material de

custo mais elevado e apresenta problemas de obtençâío e

usinag*». Assim, talvez nâfo seja possível a censtruçSo da

melhor configuração do moderador. devido a quantidade

. necessária de grafite, conforme figura V. 5. Alem disto, com

esta configuração, o sistema poderá ficar muito pesado e. num

sistema transportável, o peso é um fator importante. Assim a

melhor moderaçSo. neste caso, talvez n3o seja a mais viável.

Utilizando-se 7 cm de grafite ao redor de 2 cm de

parafina censo ascderader, coaxa escolhido anteriornsente. tem-se

uma razão de cádmio de 3,OxlO * e o fluxo de neutrons

térmicos correspondente é de 4.50xl09n. cm. s"1. De acordo cem

a tabela V. 1. utilizando-se apenas parafina como moderador

obtem-se uma razSo de cádmio e um fluxo de neutrons térmicos

inferiores àqueles obtidos com 7 cm de grafite ao redor de 2

cm d* parafina. Considerando-se que 7 cm de grafite é unsa

pequena quantidade e que o aumento no peso do sistema devido

a este grafite compensam em relaçSo ao ganho na razão de

cádmio e fluxo térmico, a moderaçSo mais viável constitui-se

de 7 cm de grafite ao redor de 2 cm de parafina.
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V. 3 - COLIMAÇaO

Como foi dito no capitulo IV, item IV. 3. para

obter-se o maior fluxo térmico possível no plano de imagem,

tornou-se necessário otimizar o colimador. Para se

determinar a influência da variação dos parâmetros De. D, L e

x. sobre o fluxo térmico que chega ao plano de imagem, para

cada razSo L/D adotada, foram seguidos os seguintes passos:

aD Fixou-se os parâmetros De, L e D e variou-se Xj

bD fixou-se os parâmetros L» D e x e variou-se De-,

cD Fixou-se o parâmetro x e para uma dado De variou-se L e D.

RAZÃO LxD DE 30

Os resultados do item a é apresentado na figura

V. 10. Nessa figura, verifica-se que o fluxo térmico no plano

de imagem não apresenta mudança significativa quando se varia

o parâmetro x. ou seja. o tamanho dô comprimento do tubo reto

do colimador não influência multo o fluxo térmico que chega

ao objeto. Desta forma, convencionou-se que o paramtro x

teria o valor de 2 cm.

Na figura V.11, onde é apresentado o resultado do

item b, observa-se que todas as curvas apresentam um pico

entre 5 cm e Ô cm, como se houvesse uma regi So preferencial

de espalhamento. Possivelmente, esse comportamento é devido

ao efe i to raio que* como foi dito no capitulo II , item II. 2,

é um problema Inerente ao método de ordenadas discretas, S ,

em duas ou mais dimensões. Observa-se também, que a abertura

do colimador Junto á fonte, n2o causa variaçSo significativa

no fluxo de neutrons térmicos no plano de imagem, quando os

parâmetros L, D e x sSo fixados. Para todos os tamanhos de

De testados, o fluxo de neutrons permanece em torno de um

mesmo valor.
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Fig V. 10 - Fluxos de nôutrons térmicos na abertura do
colimador* Junto ao plano de Imagem, para
uma razà*o L/D de 30. com De. D e L fixos.



55

ft-tt
L-IOc*
D»lea

(*) DC

<•> De

•

X'iem

v A- JO-*

• 4ca

• ten

_^9( \\

i •

3 ^ 4 6
POSIÇÃO DO PLANO DE IMAGEM (cxn)

Fig. V. 11 - Fluxos de neutrons na abertura do colimador.
Junto ao plano de imagem, para uma razSo L/D
de 30, com os parâmetros D. L e x fixos.

Mas figuras V. 13, V. 13, V. 14 sSo apresentados os
resultados referentes ao item c, onde observa-se que os
valores dos parâmetros L e D, para cada valor de De testado,
causam variação significativa no fluxo de neutrons térmicos
no plano de imagem. Observa-se ainda que. quando D tem valor
de 1 cm e L, de 30 cm, o fluxo de neutrons térmicos no plano
de Imagem apresenta maiores variaçSes. O fluxo de neutrons
térmicos é mais uniforme com os valores de 8 cm para De. 1,5
cm para D e 45 cm para L. Comparando-se as figuras V. 12,
V. 13 e V. 14 observa-se que o fluxo de neutrons térmicos
apresenta varlaçSo significativa quando os parâmetros De, D e
L variam.
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Fig-V. 12 - Fluxos térmicos r»a abertura do colimador.
Junto ao plano de imagem, para a razSo L/D de
30. Dc e x fiscos.
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Fig. V. 13 - Fluxos térmicos na abertura do colimador,
Junto ao plano d* imagem, para a razSú L/D d«
30, De e x fixos.
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Fig. V. 14 - Fluxos térmicos na abertura do collmador.
Junto ao plano de Imagem, para a razSo L/D
de 30. De e x fixos.

RAZXO L/D DE 22

Os resultados do Item a sSo apresentados na figura

V. IS, onde» verifica-se que, na variaçSo do parâmetro x. o

fluxo de neutrons térmicos nSo apresenta mudança

significativa. Assim, também convencionou-se que esse

parâmetro teria o valor de 2 cm.

Os resultados da variaçSo do parâmetro De, quando

L, D e x sSo fixados, conforme item b s2o apresentados na

figura V. 16. Para essa situação, observa-se que, para os

tamanhos de De testados, o fluxo térmico nSo apresenta

variaçSo significativa.
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Fig. V. 15 - Fluxos térmicos na abertura do eolimador.
Junto ao plano de imagem, para a razSo L/D de
22, com os parâmetros De, D e L fixos.
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Fig. V. 16 - Fluxos de neutrons térmicos na abertura do
colimador, junto ao plano d» imagem, para a
razSo L/D de 22, com os parâmetros D. L e x
fixos.



Has figuras V.17. V.18 e V. 19 sSò mostrados os
resultados do item c . onde observa-se que. para cada u» dos
vai ores de De testados, o fluxo de neutrons ter sd cos
apresenta mudança quando os' parâmetros L e D sSo variados.
Pari esta razSo L/U. o fluxo de n*trt.rons térmicos no plano de
imagem apresenta—se mais uniforme para os valores de 4 CM.
1,5 c a í 33 ca para os parâsetros De. D e L. r

F061ÇAO DO PLANO DC IMA6EM | c n )

Fig. V. 17 - Fluxos térmicos na abertura do colimador.
Junto ao plano de imagem, para uma razSo L/D
de 22. De e x fixos.
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Fig. V. 16 - Fluxos térmicos na abertura do colimador.
Junto ao plano de imagem, para uma razSo L/D
de 22. De e x fixos.
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Fig. V. 19 - Fluxos térmicos na abertura do colimador,
junto ao plano de imagem,para uma razão L/D
de 22. De e x fixos.



RAZXO L/D DE 14

Na figura V. 20 sSo apresentados os resultados

referentes ao item a. Neste caso. observa-se que o fluxo de

neutrons térmicos permanece e« torno de us» mesmo valor, como

aconteceu para as razSes L/D de 22 e de 30. Assim, optou-se

pelo valor de 2cm para o parâmetro x.

POSIÇÃO DO PLANO DE IMAGEM

Fig. V. 20 - Fluxos de neutrons na abertura do collm&dor.
Junto ao plano de imagem, para a razão L/D de
14. com os parâmetros De. D e L fixos.

Os reultados referentes ao item b para a resolução

de 14 sSo mostrados na figura V. 21, onde observa-se que a

variação de De nSo produz mudança significativa no fluxo de

neutrons.
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Fig. V. 21 - Fluxos térmicos na abertura do eolimader.
Junte ao plano d& imagem, para a razSo
de 14. com os parâmetros D. L e x fixos.

Nas figuras V. 22. V. 23 e V. 24 sSo apresentados os

resultados referentes ao item c, onde observa-se que, como

para as outras razSes L/D» o fluxo térmico apresenta variação

significativa quando sSo variados os parâmetros L e D. para

todos os valores de De testados. O fluxo de neutrons

térmicos apresenta-se mais uniforme para os valores 4 cm, 2

cm e 28 cm para os parâmetros De, D e L, respectivamente,

figura V. 22.
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i „ 4 6
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Fig. V. 22 - Fluxos térmicos na abertura do colimador.
Junto ao plano de imagem, para razão L/D de
14. De e x fixos.

4 „ 4 ô
POSIÇÃO DO PLANO DE IMAGEM |cm)

Fig. V.23 - Fluxos térmicos na abertura do colimador,
junto ao plano de imagem, para razSo L/D de
14. De e x fixos.



POSIÇÃO DO PLANO DC IMAGEM (cm)

Fig. V. £4 - Fluxos térmicos na abertura do colimador.
Junto ao plano de Imagem, para razSo L/D de
14, De e x fixos.

VariaçSo do Fluxo de Neutrons em FunçSo do Comprimento da

Parte Convergente do Colimador.

De acordo com a figura IV. 3. o parâmetro S é o

comprimento do tronco de cone oco convergente do colimador.

O valor de S, conforme demonstrado por KEDE.M [173, é um valor

ótimo para o qual o fluxo de neutrons, na entrada do tubo

reto do colimador, é máximo. Assim, para valores de S

diferentes daquele calculado de acordo com KEDEM £173,

obtem-se um fluxo de neutrons menor na entrada do tubo reto

do colimader. Para verificar-se esta afirmaçSo, para cada

raz2o L/D estudada, foi escolhida uma configuraçSo de

colimador e, mantendo-se os mesmos valores de De e D da

configuraçSo escolhida, variou-se o comprimento do tronco de

cone oco convergente. Na tabela V. 2 sSo apresentados os

valores dos parâmetros De, D. S e do respectivo fluxo médio

de neutrons térmicos na entrada do tubo reto do colimador.



Tabela V. 2 - Valores de De. D. S, para cada razSo L/D

estudada e o respectivo fluxo médio de neutrons

térmicos na entrada do tubo reto do collnador.

Razão

L/D

3 0

2 2

1 4

De

[cm]

8

4

4

D

[cm]

2

1.5

2

S

[cm]

13.7

15.7"*

17.7

2.O

4.0tt>

6 . 0

2.0

2.7 t t>

4 . 7

Fluxo Médio de

Neutrons tér mlcos

ín.cm^.s"1] x 10a

1.30

3.O2

1 . O 3

2.73

6.06

2.05

4.04

5.63

1.94

ClD Valores de S calculado de acordo com KEDEM [17].

Conforme os valores apresentados na tabela V. 2,

verifica-se que a variaçSo do comprimento do tronco de cone

oco convergente do collmador modifica o valor do fluxo de

neutrons térmicos na entrada do tubo reto do colimador e,

consequentemente, no plano de imagem. Assim, na construção

do colimador aqui proposto. o valor de S deve ser

cuidadosamente respeitado, pois sua variação pode representar

uma diminui çSo no fluxo de neutrons térmicos na entrada do

tubo reto do collmador.
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Efeito Ralo

Como foi visto, para cada razSo L/D estudada, todos

os resultados apresentados mostram um pico, como se houvesse

uma regi So preferencial de espalhamento. Uma forma de

verificar se este problema deve-se ao efeito ralo, ou se e

causado devido a utlllzaçSo de grafite na parte final do

colimador. é substituir-se este material por parafina na

parte do tronco de cone oco divergente. A parafina foi

escolhida por ser um material que apresenta alta secçSo de

choque de absorção de neutrons térmicos e baixa secçSo de

choque de espalhamento de neutrons térmicos. Assim, se o

problema for devido a utilização de grafite, o efeito deve

desaparecer. Os resultados da utilização de parafina na

parte do tronco de cone oco divergente do collmador sSo

apresentados nas figuras V. 25, V.26 e V. 27. Estes resultados

foram obtidos com o código DOT. versão 3.5, com aproximação

S P e critério de convergência de IO2.
<S 3

De acordo com o apresentado nas figuras V. 25, V. 26

e V. 27, é possível verificar-se que o fluxo de neutrons

térmicos no plano de Imagem é menor quando utiliza-se

parafina na parte do tronco de cone oco divergente do

collmador. Este resultado Já era esperado devido à absorção

e espalhamento de neutrons neste material. Para algumas

configuraçSes, obteve-se um resultado mais uniforme com a

utilização de parafina, por exemplo, figuras V. 25. a, V. 25. b e

V. 27. Porém, o problema verificado com a utilização de

grafite na parte final do eolimador ainda é observado com a

utilização de parafina, principalmente, nas figuras V. 25. b e

V. 26. a. Assim, os picos observados nos resultados anteriores

podem também ser devidos â utilização de grafite, mas

principalmente, podem ser conseqüência do Efeito Raio,

inerente ao Método das Ordenadas Discretas.
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V. 25 - FIUJCOS térmicos na abertura do colimador.
Junto ao plano de imagem, para razSo L/D de
3O.Ca5 L igual a 00 cm » Cb5 L igual a 30 cm.
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Fig V. 26 - Fluxos térmicos na abertura do colimador.
Junto ao plano de imagem, para razSo L/D de

L igual a 33 em t Cb) L igual a 22 cm.
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Fig. V. £7 - Fluxos térmicos na abertura do colimador.
Junto ao plano de imagem, para razSo L/D de
14. Ca) L Igual A 28 cm • Cb5 L igual a 14 cm.
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V. 4 - BLINDAGEM

A blindagem foi calculada para cada uma das razSes

L/t> estudadas. Nas tabelas V. 3 e V. 4 sâ*o resumidos os

resultados dos cálculos de blindagem realizados com o código

DOT. versSo 3.5, para as razões L/D de 30, 22 e 14. Os

valores apresentados nestas tabelas foram obtidos na

superfície externa da blindagem.

Tabela V.3 - Dados referentes à blindagem para o sistema

neutrongráfMco.

POLIETILEMQ BORADO

Razão

L/D

3 0

22

1 4

Espes

sura

de

Mode-

rador

[cm]

2 5

2 5

3 0

Faixa de

Energia

ÍMeV]

1,0-12,0

0.1-1.0

O.SxlO'^-O.l

0,0-0,5x10"*

1,0-12.0

0.1-1.0

O.SxlO'^-O.l

O.O-O.SxlO"**

1.0-12.0

0.1-1.0

0.5xl0"tí-Ô,l

0,0-0.5x10""

Fluxo

Médio de

Neutrons

In.cm" . s ~ 3

4.65

1.17

2.19

0,57

5,77

1.59

3.16

7,12x10"*

6,15

1.86

3.95

6,32x10"*

Valor Maximo

do Fluxo de

Nêutr ons

ín.cm^.s"*]

1.04*10*

2.67

4.78

1.14

9,08

2.72

5.68

1,03

1,05x10*

3,79

7,49

1,33

Taxa de

Dose

Equi va-

l e n t e

Corres-

pondente

L/jSv/h)

24.5

1 . 7

2,8x10"*

3,6*lO"2

21 .4

1 . 8

3,4x10"*

3,3xlO"2

24.7

2 , 4

4,4x10"*

4,2xlO"2
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Tabela V. 4 - Dados re f eren te s à blindagem para o s i s tema
neutrongráflco.

PARAFINA BORADA

Razão

L/D

3 0

22

1 4

Espes

sura

de

Mode-

rador

TcnO

3 0

3 3

4 0

Faixa de

Energia

[MeVJ

1.0-12.0

0,1-1,0

O.SxlO"*-©.!

0.0-0.5x10"**

1,0-12,0

0.1-1.0

o.Sxio'^-o.i

0.0-0.5x10'**

1.0-12.0

0,1-1,0

O.oxlO'^-O.l

O,O-O,SxlO"d

Fluxo

Médio de

Neutrons

tn. CJ»"2.s"á3

4.IO

1.21

3.78

3.86x10'1

3.34

9.10X10"1

2.44

2.41xlO~*

3.20

Ô.ÔSxlO"1

2.84

2.95x10"*

Valor Maximo

do Fluxo de

Neutrons

In. cm . s 3

8.92

3.02

9.26

8,O8xlO"â

5.48

1.69

4,56

4,92

5.0xl0 i

1.6O

4,52

4,13x10"*

Taxa <àe

Dose

Equi va-

lente

Corres-

pondente

r^Sv/h3

2O.7

1 . 9

5.5x10"*

2,6xlO'2

12.9

1 , 1

2.7x10**

l .ÔxlO"2

11.8

1 . 0

2.7x10"*

1.3x10"2
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CAPITULO VI

CONCLUSÕES E SUGESTÕES

O objetivo principal deste trabalho foi fornecer os

dados relativos à moderação e a colimaçSo para um sistema

neutrongráfico transportavel. usando uma fonte de 2**Am-Be de

modo a se obter o maior e mais uniforme fluxo de neutrons

térmicos no plano de imagem.

Na escolha do moderador, verificou-se que a melhor

configuração, obtida utilizando-se 2 cm d» parafina rod«ada

por 5O cm de grafite, pode nSo ser a mais viável devido a

quantidade necessária de grafite e* consequentemente, ao p£so

do sistema. Verificou-se ainda que. utilizando-se 7 cm de

grafite ao redor de 2 cm de parafina obtem-se melhor

moderação que a obtida utilizando-se apenas parafina. Para a

configuração de 7 cm de grafite ao redor de 2 cm de parafina,

a quantidade necessária de grafite nXo é grande e o sistema

n3o fica muito pesado. Para esta configuração, obteve-se um

fluxo medio de neutrons térmicos na superfície externa do

moderador de 2,9xi03n. cm"2. s~* e. no centro do canal,

4.5xl03n. cm"2. s~*.

Na otimização do colimador, verificou-se que. para

uma dada razSo L/D, o parâmetro x n2o causa mudança

significativa no fluxo de neutrons térmicos que atinge o

plano de imagem. Entretanto, o fluxo varia bastante em

funçSo dos parâmetros De, L e D. Como a qualidade da imagem

radiográflca é funçSo direta da uniformidade do feixe de

neutrons, em face dos resultados obtidos, optou—s» por um

sistema que fornecesse a Imagem radiográfica de melhor

qualidade. Dessa forma, na tabela VI. 1 s2o apresentados,

para uma dada razSo L/D, os valores dos parâmetros De. D e L

com o respectivo valor do fluxo médio de neutrons térmicos no

plano de Imagem e a quantidade de polletlleno borado ou



parafina borada necessária para que a taxa de dose

equivalente fique dentro dos limites apresentados na tabela

III. 2.

Tabela VI. 1 - Dimensões do colimador e da blindage» para uma

dada razSo L/D, com o respectivo fluxo médio de

neutrons térmicos no plano de imagem.

RazSo

L>D

30

22

1 4

14c«>

L
CCBÜ

8 0

3 3

2 8

21

D
CcnD

2.0

1 . 5

2.O

1 . 5

Dc
CcaO

9

4

4

8

Fluxo Médio

de Neutrons
Térmicos
Cn.ca* . s )

1.27x10*

2.05x10*

2.95*10*

4.00*10*

Espessura da
Blindagem CcnO
Polie
tl leno
Borado

25

2 5

3O

3O

ParafiAa
Borada

30

3 3

4 0

4O

Para esta configuração, o fluxo de neutrons

térmicos apresenta comportamento uniforme, exceto em

dois pontos. em decorrência do efeito raio.

característico do código, sendo portanto, pontos de

Incerteza. Entretanto, na construção do protótipo

devem ser consideradas as duas configurações com

razSo L/D igual a 14. A escolha dependerá do tipo

de inspeçSo a ser realizada. Para uma inspeção onde

se deseja observar detalhes da amostra. sem

restrição quanto ao tempo de exposição ao feixe

neutrônico, a primeira configuração CDc * 4 cm, D =

2 cm, L * 28 cm, e x = 2 cnO deve ser a preferida.

Para uma inspeção menos detalhada, onde o tempo de

exposição ->ode e às vezes deve ser pequeno, a

configuração com os valores de Dc = 8 cm. D - 1,3

cm. L « 21 cm e x * 2 cm, deve ser a escolhida.
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A importância da neutrongrafla como teste nSo

destrutivo, torna essencial a obtençSo de sistemas

neutrongráfico transportáveis, como o aqui proposto, que

permite que objetos cora tamanhos de até 15 cm sejam

neutrongrafados com boa qualidade. Com o sistema de

cclimaçSo usado, foi possivel obter-se um fluxo de neutrons

de até 4,09xl02n. cm"2, s"1 no plano de imagem CL/D = 14. De =

6 cm, D = 1,5 CJS, L = 21 cm, x - 2 cnO, que é \sn>. boas valor,

considerando-se a baixa intensidade da fonte utilizada.

Sugere-se que. na construç2e do sistema, cs

cálculos sejam refeitos usando-se uma biblioteca de secçSes

de choque que forneça os raios gama provenientes da interação

dos neutrons com os materiais empregados, de modo que seja

possível avaliar-se estes raios gama que chegam ao plano de

imagem. Também devem ser considerados nos cálculos, os raios

gama provenientes da fonte.

Caso haja a possibilidade de obter-se a quantidade

de grafite necessária para a construçSo da melhor moderaçSo,

sugere-se que o moderador constitua-se de um cilindro de 5S

em de espessura, composto de 2 cm de parafina acrescidos de

50 cm de grafite, no centro do qual está a fonte. Neste

case, deve ser utilizado no coiimador um material diferente

de grafite, por exemplo, parafina, nSo só na parte

divergente, como foi feito neste trabalho, mas em todo o

eolimador. Mesmo que o si tema fique pesado, tornando

inviável o seu transporte, esta sugestSo merece atenção, pois

com esta moderaçSo cbtem-se uma irnagem de qualidade superior.

Sugere-se também que, na reavaliação dos cálculos,

seja usado um código que forneça o fluxo de neutrons através

do método de Monte Cario, que é mais indicado no caso de

geemetrias complexas, como é o caso do eolimador apresentado.

Como o fluxo de neutrons no plano de imagem é

baixo, devido & intensidade da fonte Am-Be, sugere-se que



•sejam usados filmes pre-expostos, como proposto por BAHETI «

colaboradores C63. para diminuir-se o tempo de exposiçSo ao

feixe nôutronlco.

Final«ente, no projeto para construçSo do

protótipo, deve ser permitida a facilidade de troca do

sistema de colimaçSo, em função do tipo de inspeção a ser

realizada.

Â figura VI. 1 apresenta um desenho técnico do

sistema neutrongrafico proposto neste trabalho.
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APÊNDICE A

CÓDIGOS AN1SN E DOT. VERSXO 3 . 5

CÓDIGO AMI SN

O código nuclear AMISM C21] é um programa

computacional escrito na linguagem Fortran-IV. Este código

foi projetado para solucionar a equação de transporte

muitigrupo uni dl mensl onal. através da aproximação S , em

geometria plana, cilíndrica ou esférica, com espalhamento

anlsotropico de ordem geral. As fontes de partículas podem

ser fixas, de fissão ou uma combinação subcrltlca dessas

duas. O código cAcula a criticalidade em função de vários

parâmetros, pondera secçSes de choque através de fluxos

dependentes de espaço e energia, gerados na solução da

equação de transporte, solucionando problemas de penetração

profunda de neutrons e fótons.

O ANISN inclui critérios de convergência ponto a

ponto e esquemas de diferenças alternativos que removem,

efetivamente, as oscilaçSes na distribuição do fluxo algumas

vezes encontradas nas soluções com ordenadas discretas. A

flexibilidade no armazenamento de dados aliada às

características descritas, permite a solução de pequenos,

médios e grandes problemas de penetração profunda, com

bastante êxito.

A seguir, é feita uma descrição resumida do código

ANISN com o intuito de apresentar suas características

básicas.

1? Tipos de Soluções - O programa soluciona a equação de

transporte na forma regular ou adjunta, para problemas

homogêneos ou não homogêneos Cproblemas com fontes externas5.

Opções de Fonte - O programa realiza cálculos para fonte
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fixa. Neste caso» como dado de entrada podem ser fornecidas

fontes distribuídas C par ti cuias, cm" . s"1}. especificadas por

intervalos espaciais e grupos de energia. Em adlçSo a es*,as

fontes. o usuário pode especificar fontes angularmente

dependentes nos contornos internos do sistema. Estas fontes,

referenciadas como fontes de camadas esféricas

C par 11 c ul as. c m~*. esf er or adi ano"*. s~*. podem ser 1 nt r oduz 1 das

para cada intervalo espacial e grupo de energia. Esses dois

tipos de fon.tes fixas podem ser normalizados por um fa*-or

determinado pelo usuário.

Intervalos Espaciais - No sistema geométrico

considerado, a distância à origem do sistema é medida por r .

onde 1 varia de 1 a IM + 1. Desta maneira, o sistema e

dividido em IM Intervalos, a critério do usuário.

lv) DlreçSes Discretas - Na soluçSo da equaçSo de transporte,

é necessária a integração sobre a variável de direçSo angular

íi. Para obte^çSo da soluçSo numérica pelo código ANISM» essa

integração e realizada por um mecanismo de quadrat uras. or.de

a variável continua. íi. é representada por um conjunto de

dlreçSes discretas CO 5 e um conjunto correspondente de pesos

CW ) . O número de direçCtes discretas usadas nos cálculos

depende da resolução angular desejada.

v5 Condi çCes de Contorno - Devem ser especificadas as

condiçESes de contorno nas superfícies direita e esquerda do

sistema. As condiçSes de contorno possíveis s3o: vazio,

reflexão, albedo e periódica.

vi5 SecçSes de Choque - As secçôes de choque macroscópica ou

microscópica podem ser especificados como dados de

entrada, com espalhamento anisotrópico de ordem arbitrária.

vi 15 Iterações e Critérios de Convergência - Existem três

níveis de iteraçSes no programa ANISN: iterações internas

para cáculo da fonte de espalhamento para dentro do grupo.
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iteraçSes externas para o calculo da fonte de fissSo e fonte

de espalhamento para cima C"up-scatter**5 e. as iteraçSes

necessárias aos cálculos de condlçSes de cri11calIdade. O

código possui dois critérios d<- convergência opcionais: o de

convergência Integral e o ponto a ponto.

vil 13 Modos de Cálculo dos Fluxos - O código ANISN possui

três esquemas de diferenças opcionais para o cálculo dos

fluxos: misto, linear centrado na malha C "Diamond LI near "3, e

numerado C"step"O.

ix) Atividades - Podem ser computadas por zonas ou Intervalos

espadais. Esta opcXo permite a obtenção de taxas de

reaçSes. taxas de dose ou outras respostas desejadas.

3Ú Ponderação de SecçSes de Choque - As secçSes de choque

Macroscópicas ou microscópicas, podem ser colapsadas em

grupos de energia mais largos, usando os fluxos integrados em

regiSes. como função de ponderação.

Tempo de Caculo - O tempo computacional de um determinado

problema depende do número de intervalos espaciais, das

dlreçSes discretas, dos grupos de energia, do critério de

convergência e da capacidade do computador disponível. Em

geral, o tempo de calculo varia de alguns segundos a vários

minutos.

CÓDIGO DOT, VERSZO 3. S

A versâto 3.5 do código nuclear DOT [22J * um

programa computacional escrito na linguagem Fortran.

Basicamente, é uma versão bidimensional do ANISN.

O código DOT, nas suas várias versQes, soluciona a

equação de transporte mui ti grupo, através da aproximação S ,
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en geonetrlas esférica, plana ou cilíndrica, com ordem de

espalhamento arbitrário. As fontes podem ser fixas, de

fissSo ou uma combinação subcrltlca dessas duas. O código

realiza cálculos de pesquisa de crltlcalldade em função de

vários parâmetros e soluciona problemas de transporte de

neutrons e fótons acoplados ou nSo.

A versSo 3.5 do código DOT e utilizada para

descrever o transporte da radiação em sistemas que n3fo podem

ser simulados por códigos uni dl mensl onai s ou para refiná-los,

quando necessário.

Uma descriçSo resumida da versSo 3.5 do código DOT.

com o objetivo de apresentar-se suas características básicas.

é feita a seguir.

13 Tipos de Solução - o programa resolve problemas homogêneos

e nSo homogêneos, solucionando a equaçSo de transporte

mui ti grupo em sua forma regular ou adjunta, através da

aproximação S . Caso o usuário deseje, pode ser utilizada a

teoria de difusão mui ti grupo na solução de determinados

grupos de energia.

OpçSes de Fonte - o programa realiza cálculos para fonte

fixa. Neste caso. o usuário do programa pode especificar uma

fonte distribuída no volume do sistema ou fontes superficiais

sobre quaisquer contornos do sistema Cbase. topo, direita e

esquerda}.

Intervalos Espaciais - as distancias à origem do sistema

sio medidas em centímetros e dlscretizadas em IM intervalos

radiais e JM intervalos axlals. a critério do usuário.

iv} Conjuntos de Quadratura - o programa aceita quaisquer

conjuntos d& quadrature que satisfaçam certas condiçSes de

balanço.

v} CondiçSes de Contorno - devem ser especificadas nas quatro
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superficies externas do sistema e as cpçSes disponíveis s3fo:

vazio. reflexSo. periódica, albedo e fonte superficial.

SecçSes de choque - podem ser fornecidas como dados d*

entrada, macroscópicas ou microscópicas, com espalhamento

anlsotroplco de ordem arbitrária.

vil) IteraçSes Internas e Critérios de Convergência - o

programa dlspSe de três esquemas 1terativos opcionais para

obtei—se soluç&es para os fluxos nas IteraçSes Internas: a)

lteraçSo de potência, acelerada por fatores de aceleraçSo

espaclalmente Independentes C "regular scaling**!); K>

super r ei axaçSo sucessiva C over-relaxation "D; c3 lteraçSo de

potência, acelerada por fatores de aceleração espaclalmente

dependentes C "space point, dependent "D. No programa existem

dois critérios opcionais para a convergência das iteraçSes

Internas: o Integral e o ponto a ponto.

vill) Modos de Cálculo do Fluxo - o programa DOT. versSo 3.5

adota cinco esquemas de diferenças opcionais para o cálculo

dos fluxos: linear centrado na malha C "Diamond Linear"?;

ponderado C"Diamond Weightes"3; misto Cl1near + ponderado};

numerado e misto Clinear + "step").

Atividades - podem ser computadas por zonas ou intervalos

espaciais. Esta opção permite a obtençSo de taxas de

reaçSes, taxas de dose e outras respostas desejadas.

xD Tempo de Calculo - o tempo de cálculo de um determinado

problema depende diretamente do número de células espaciais,

de dlreçSes discretas, grupos de energia e do computador

disponível. Geralmente, o tempo de cálculo varia de alguns

minutos a horas.
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APÊNDICE B

BIBLIOTECA EURL1B-IV

Como Jâ foi mencionado, para deter ml nar-se a

distribuição da radiaçSo é necessária a utlllzaçSo de modelos

matemáticos, que descrevam o transporte da radiaçSo através

dos meios materiais, e o conhecimento de parâmetros, que

descrevam a interaçSo da radiaçSo com a matéria Csecçoes de

choque}. No capitulo II . Item II .2 . foram apresentados

modelos matemáticos para determinai—se a distribuição da

radiaçSo através dos materiais.

Os conjuntos de secçoes de choque sSo dados

avaliados e organizados, cuidadosamente, por centros de

pesquisa. Normalmente, os conjuntos de secçSes de choque sSo

arquivados em fitas magnéticas e constituem as bibliotecas de

dados nucleares básicos. Programas de computador»

responsáveis pelas interfaces entre as bibliotecas e os

códigos, manipulam os dados nucleares básicos processando-os

e colocando-os em formatos adequados para que possam ser

utilizados pelos códigos.

Neste trabalho. foi utilizada a biblioteca

EURLIB-IV C233, composta de secçoes de choque a 120 grupos de

energia para neutrons e gamas. Essa biblioteca foi preparada

em Ispra, na Itália, a partir da ENDFVB-IV C "Evaluated

Nuclear Data Flle"!>, uma biblioteca avall&da e organizada

pelo "National Nuclear Data Center" do "Brookhaven National

Laboratory" - USA. A biblioteca EURLIB-JV foi preparada para

ser utilizada em cáculos de penetração profunda de neutrons e

fòtons em materiais componentes da estrutura de reatores

rápidos, como o ferro, o cromo e o níquel. Nesta biblioteca,

foram adicionalmente reunidos uma coleçJTo d» secções de

choque de outros materiais, com ordem de espalhamento até

cinco, tornando-a de grande utilidade em diversos cálculos de
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v blindagem.

Um programa de computador, o PREP, foi desenvolvido

por RENKE 1231 para servir como interface entre a biblioteca

EURLIB-IV e o código ANISN. Este programa manipula os dados

nucleares básicos Csecçoes de choque), a fim de colocá-los em

formatos adequados para que possam ser acessados pelo código

nuclear ANISN. produzindo ainda. secçSes de choque para

neutrons e gamas acoplados ou nSo, em estrutura de

mui t i grupo. O código ANISN é utilizado para ponderação

espacial e energética das secçSes de choque microscópicas.

Essa ponderação e feita levando-se em consideração somente o

espectro em energia. Este código também é utilizado para

colapsar a estrutura inicial de grupos numa estrutura com

menos grupos.

Todos os dados de secçSes de choque utilizados

neste trabalho foram obtidos a partir da biblioteca EURLIB-IV

• processados pelo programa PREP. Essas secçSes de choque

foram ponderadas através do espectro em energia da fonte de
244.

Am-Be <<x,n2 e colapsadas para uma estrutura menor. A

geometria e a tabela de mistura usadas no código ANISN foram

modeladas de modo a ficarem o mais próximo possível do

sistema neutrongráflco proposto, para o qual foi efetuado o

cáculo de transporte.

Os ralos gama podem chegar ao plano de Imagem com

intensidade desprezível e, portanto, nSo afetarem tanto a

Imagem registrada no filme argênteo. Por esta razão, nSo

foram geradas secçSes de choque acopladas para neutrons e

gamas. Os ralos gama produzidos pela interação dos neutrons

com os materiais empregados no sistema podem afetar o filme.

Porém, a biblioteca utilizada não considera os raios gama

provenientes da inter açSo dos neutrons com os materiais

encontrados em seu trajeto.
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APÊNDICE C

PROCEDIMENTOS RADIOSRWICOS

AUTORADIOGRAFIA

Uma autoradiografia é um registro radiográflco de

um material radioativo aentro de um objeto, produzido pela

colocação do objeto em contato com filmes radiográficos.

As técnicas autor adi ográfi cas assemelham-se com as

usadas na radiografia industrial. Quase inteiramente

limitada ao campo da energia nuclear. elas Incluem a

determinação da localização do material radioativo e o

dimensinamento da amostra contida em um objeto. Neste tipo

de aplicação utilizam-se filmes rápidos de raios x. O objeto

que contém o material radioativo é colocado em contato Intimo

com a folha de filme. O tempo de exposição deve ser

determinado pela experiência, podendo chegar a diversas

horas.

RADIOGRAFIA

A radiografia é um método de ensaio não destrutivo

que utiliza a propriedade da penetração da radiação para

examinar o interior de materials e conjuntos lacrados quando

não for possível uma Inspeção visual. A análise da densidade

e espessura do material em ensaio determinam a tensão da

máquina de raios x necessária para executar-se tal inspeção

radiográfica. A qualidade da imagem desejada pode ser

facilmente alcançada com o ajuste conveniente da tensão e,

portanto, da energia da radiação de um aparelho de ralos x.



89

APÊNDICE D

RAZXO DO FLUXO DE NEUTRONS PARA A TAXA DE DOSE EQUIVALENTE DE

RAIOS GAMA

A fonte de 2<IAm-Be emite ralos gamas de 26 keV

C25>£> e 60 keV C3593. Para aval lar-se a razSo entre o fluxo

de neutrons e a taxa de dose equivalente de ralos gama na

distancia relativa ao plano de Imagem, foi proposta a medida

experimental da dose de ralos gama da fonte *4*Am-Be selada

sem blindagem, nesta distancia. Esta medição, solicitada ao

Serviço de ProteçSo Radlológica da UFRJ CSECRAED, n3o pode

ser realizada porque o setor n2o possui monitores para

neutrons. Atualmente, a fonte Am-Be encontra-se num

sistema projetado por Mauro C. L. Souza [301. Este sistema

é apresentado na figura D. 1. Assim, as medidas de taxa de

dose, devida a ralos gamas, foram realizadas pelo SECRAD

utilizando-se uma Babyllne 20, Systeme CEA, tipo E262, número

714, Nardeux-Loches. Nestas medidas, alinhou-se o centro da

câmara de ionlzaçSo da Babyllne com o centro do collmador.

As distâncias da fonte 24*Am-Be onde foram levantadas as

medidas e o fluxo de neutrons correspondente, calculado com o

código O0T, versão 3.5. safo apresentadas na tabela D. 1.

Assim, de acordo com a tabela D. 1. a razão entre o

fluxo de neutrons e taxa de dose equivalente de raios gama

para as razttes L/D estudadas

RAZXO L/D de 30

neutrons
« 2.0 x IO9 n. cm"2. ~-

H



KAZXO L/D de 22

neutrons

H

RAZXO L/D de 14

^neutrons

H

9O

= 2 . 6 x 1 0 s n. cm~*. JJSV"

2 , 8 x 10* n. cm**

onde ^«Autrons * ° *^u5to m é d i o d e neutrons e H
dose equivalente de ra ios gama.

a taxa de

As d i s tânc ias apresentadas na tabela D. i s2to
aquelas r e l a t i v a s aos va lores apresentados na tabela VI.1.

Tabela D. 1 - Fluxo médio de neutrons, medidas de taxa de dose
de ra los gama nas d i s tânc ias r e l a t i v a s ao plano
de imagem e as taxas de dose equivalentes .

RazSo
L/D

30

32

14

Distância
Fonte 24t

{cm}

70

43

38

da
Am-Be

Taxa de
Dose

Cmrad/hJ

2

9

e

Fluxo médio
de neutrons
tn. cm"2.s"13

3.90x102

1,20x10a

1.07x10a

Taxa de
Dose Equ4.
valente

0 .

0 ,

0 .

2

5

Ô
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Ys

I PARAFINA
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Fig D.I - Esquensa de Sistema Projetado por Mauro C. L.
Souza.

A avaliaçSo da raz£o entre o fluxo de neutrons e a

taxa de dose equivalente de raios gama na distância relativa

ao plano de imagem foi feita para verificar-se se é possível

fazer-se neutrongrafias pelo método direto. Para que seja

possível este procedimento, é necessário que esta razSo seja

maior que 10*n. cm"2, fj. Sv~*. Conforme os resultados

apresentados, para que seja possível utilizar-se o método

direto, torna-se necessária a utilização de um f i l tro de

chumbo, evitando-se, assim, que os raios gama provenientes da

fonte 244An>-Be afetem o filme argénteo.


