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Resumo

O Laboratório Brasileiro de Nêutrons do Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD) desenvolveu e construiu
uma  instalação  de  fluxo  de  nêutrons  térmicos  visando  proporcionar  fluência  de  nêutrons  para  dosímetros
individuais (Astuto, 2014). Essa fluência é obtida por quatro fontes  241AmBe (α,n) de 16 Ci posicionadas em
torno do canal posicionado no centro da Unidade de Fluxo Térmico (UFT). O UFT foi construído com blocos de
parafina com adição de grafite e blocos de grafite com elevado grau de pureza para se obter um campo central
com  uma  fluência  de  nêutrons  térmicos  homogênea  para  fins  de  calibração  com  as  seguintes  medidas:
1,2 x 1,2 x 1,2 m3. Este trabalho tem por objetivo caracterizar diversos pontos, na faixa de energia térmica, em
termos da grandeza equivalente de dose ambiente H*(10) para fins de calibração e irradiação de monitores de
nêutrons.

1. INTRODUÇÃO

Devido ao aumento da procura por calibração de medidores de nêutrons, faz-se necessária a
criação  de novos campos padronizado  para  suprir  a  necessidade  de  caracterização destes
instrumentos com a garantia do controle de seus parâmetros  metrológicos.  Neste trabalho
foram realizados experimentos com dois tipos de detectores (2363 e 12-4) e os resultados
comparados aos resultados encontrados nos certificados de calibração. 

O método mais utilizado na detecção dos nêutrons é o processo indireto de detecção, que
envolve converter a energia liberada nas reações em sinais elétricos. São usados vários tipos
de detectores como os detectores a gás e os cintiladores. Os detectores a gás são os mais
utilizados na detecção de nêutrons, baseiam-se na coleta de íons formados quando a radiação
atravessa o volume sensível do detector, ionizando o gás. Um detector de cintilação é um
elemento sensível na forma de cristal  capaz de detectar  a radiação ionizante por meio da
cintilação produzida no material pela mesma.

Outros instrumentos padronizados do Laboratório  de Metrologia de Nêutrons (LN) foram
usados para medir a fluência experimental do irradiador pelo sistema térmico de nêutrons.



Essas medições tiveram o propósito de prosseguir na validação do sistema para que possa ser
incorporado como uma nova linha de Capacidade de Medição e Calibração (CMC) - CMC é
a menor incerteza de medição que um laboratório de calibração pode obter quando realiza
calibrações ou medições em uma dada grandeza e utilizando um instrumento de medição.

Medições experimentais foram executadas para caracterizar a taxa de equivalente de dose
ambiente (H*) para dois modelos de monitores de área para nêutrons fazendo uso da Unidade
de Fluxo Térmico, Figura 1, em diversos pontos com variação da taxa de equivalente de dose
ambiente variando inversamente proporcional ao quadrado da distância.

Figura 1: Unidade de Fluxo Térmico pertencente ao Laboratório de Metrologia de
Nêutrons

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Foram  utilizados  dois  tipos  de  monitores  de  nêutrons:  2363  e  o  12-4.  O  modelo  12-4
(Figura 2) é um medidor de taxa de equivalente de dose ambiente de nêutrons muito utilizado
na indústria. O detector é um tubo contendo gás de ³He com material moderador circundante
de 22,9 cm de diamêtro (9 in.). O monitor 2363 (Figura 3), usado na área de radioproteção,
também mede taxa de equivalente de dose ambiente mas pode ser usado também em campos
de radiação gama.

Os gráficos abaixo apresentam a média de 10 leituras para cada um dos nove monitores de
cada  modelo  estudado.  As  medições  possuem uma menor  incerteza  entre  elas  conforme
maior distância e menor dose. Já no caso de maior proximidade com o material radioativo, a
incerteza aumenta assim como a dose.
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Figura 2: Detector Ludlum 12-4 

Figura 3: Detector Ludlum 2363

Os monitores foram posicionados no campo térmico de modo a avaliar sua leitura em função
da distância.  Foram feitas  3 medições  com cada um deles,  colocando o monitor em uma
plataforma inicialmente a 200 cm de distância da caixa do térmico (variando a cada 25 cm).
A  energia  média  do  campo  térmico  do  laboratório  de  40 keV  e  os  valores  de  H*(10)
avaliados variaram de 22 a 196 mSv.h-1).
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3. RESULTADOS

Figura 4: Dispersão das leituras médias de 9 monitores do tipo Ludlum 2363

Figura 5: Dispersão das leituras médias de 9 monitores do tipo Ludlum 12-4
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3. CONCLUSÕES

Apesar das incertezas envolvidas neste processo de calibração, a correlação entre os valores
de referência e experimental para os monitores de área de nêutrons testados neste trabalho
foram coerentes. Novos estudos e medições com outros equipamentos devem ser realizados.
Outro parâmetro a ser analisado futuramente é a correção devido a função resposta para estes
equipamentos que deve ser utilizada para a correção das leituras obtidas no fluxo térmico
padrão do LN.
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