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Les substàncies radioactives
• Existeixen des de molt abans que
l’aparició de la vida al planeta Terra
• Van ser descobertes a finals del
segle XIX (Becquerel i el matrimoni
Curie van ser els pioners)
• Tenen la propietat d’emetre
radiacions ionitzants
• Síntesis de substàncies
radioactives a partir de 1934 (Irène
Curi i F. Joliot). Convertir unes
substàncies en altres, el somni dels
alquimistes.
• Amb la fissió de l’urani es formen
diferents substàncies radioactives

Les substàncies radioactives
• Com la majoria de les radiacions electromagnètiques (Microones,
radio, televisió, radar,..) les radiacions ionitzants no son percebudes pels
nostres sentits. I a igual que moltes substàncies tampoc els nostres sentits son
capaços de identificar-les i quantificar-les.

• Per detectar-les s’utilitzen les seves propietats físiques per
determinar la seva existència i quantitat.
– Estimulen les sals de plata de les pellícules fotogràfiques ennegrint-les (així
van ser descobertes aquestes radiacions per Becquerel)
– La seva capacitat d’ionització permet utilitzar detectors de gas (argó) utilitzats
pels matrimoni Curie, o sòlids semiconductors (Si, Ge) utilitzats a partir dels
anys 60
– Exciten la emissió de llum de les substàncies fluorescents; sòlids inorgànics:
(SZn-Ag i NaI-Tl), sòlids orgànics plàstics polimeritzats (antracè), líquids
(terfenil en xilè)
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Les substàncies radioactives
Isòtop.
Son nuclis amb igual nº de protons, però diferent nº de neutrons
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Abundància Isotòpica
Hidrogen: 1H (99.985%), 2H (0.014%), 3H (<0.00001 %)
Potassi: 39K (93.2581%), 40K (0.012%), 41K (6.73%)
Urani:

238U

(99.2745%), 235U (0.72%)
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Seguretat al MTC
Les installacions s’han concebut i dissenyat d’acord amb els següents
principis de seguretat operacional en relació amb les funcions de
• Aïllament :
Confinar el combustible irradiat,
de manera que existeixin sempre
dos barreres que impedeixin
l’alliberació de material
radioactiu i proporcionin
blindatges adequats

• Control:
Garantir la subcriticidad del
combustible irradiat en qualsevol
condició normal, anormal o de
accident postulat; i mantenir la
adequada capacitat d’evacuació del
calor generat,

• Vigilància:
controlar mitjançant inspecciones i mesures el confinament dels pous de
emmagatzemen, la seva temperatura i la capacitat de blindatge de la
installació.

Seguretat al MTC

Control de les emissions
radioactives en un MTC
Quines substàncies radioactives
s’han de vigilar?
– Gasos nobles (GN)
– Halògens: Iode
– Partícules - aerosols
– Elements pesats (actinis)
Proteccions
• Murs de blindatge
• Filtres
• Vigilància d’emissions
• Vigilància del medi ambient

En quin estat físic estaràn?
– Gasos
– Líquid
– Sòlid
Riscos potencials per la població
• Radiació directa
• Contaminació
– Aire
– Sols
– Aigües
– Aliments

Control de les emissions
radioactives en un MTC

PARTÍCULES

IODES

GASOS NOBLES

Control de les emissions
radioactives en un MTC
Detector de líquids

Monitor d’àrea

Control de les emissions
radioactives en un MTC
Espectrometria gamma

Laboratori d'anàlisis
Espectrometria beta
Contador alfa/beta

Espectrometria alfa

VIGILÀNCIA DE L'IMPACTA
Camins pels que els
efluents radioactius
alliberats poden
arribar a les persones

VIGILÀNCIA DE L'IMPACTA
• Xarxes nacionals de vigilància AMBIENTAL
• Programa de Vigilància Radiològica Ambiental : PVRA
• Cens i us de la terra
• Estació meteorològica de difusió atmosfèrica

VIGILÀNCIA DE L'IMPACTA
Les xarxes d’estacions de mesura
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), màxima autoritat en matèria de protecció
radiològica i seguretat nuclear en España, disposa de la Red de Vigilancia Radiológica
Ambiental (REVIRA) per controlar els nivells de radiació en les proximitats de les
installacions radioactives o nuclears.
La xarxa REVIRA està composta de tres sistemes o xarxes de vigilància diferenciats:
1.
2.
3.

Red de Estaciones de Muestreo (REM),
Red de Estaciones Automáticas (REA) (25)
Programas de Vigilancia Radiológica Ambiental (PVRA).(11.000 mostres)

Por un altre part, la Dirección General de Protección Civil manté un altra xarxa
d’estacions de mesura de la radioactivitat ambiental (903), es la
Red de Alerta de la Radiactividad (RAR).

VIGILÀNCIA DE L'IMPACTA
A PRIORI: Estudi analític radiològic

El calculo de les dosis a la població requereix conèixer lo següent:

a) Distribució de la població, hàbits i consums de aliments.
b) Us de la terra i del aigua i producció d’aliments.
c) Dades meteorològiques i de descàrregues d’efluents a l’atmosfera.
d) Dades hidrològiques i de descàrregues d’efluents líquids.

El coneixement d’alguns dels anteriors ítems requereix un estudi de
camp exhaustiu.

VIGILÀNCIA DE L'IMPACTA
Fase Pre-Operacional
i de Llicenciament

Fase d’ Operació

Vigilància sobre
el MediAmbient
(PVRA)

CONTROL
DE EMISSIONS
Vigilància sobre
el Medi Ambient
(PVRA)

Establir el nivell de referència o fons
radiològic de la zona vigilada previ al
funcionament de la instal·lació.
Posta a punt de procediments de
mostreig, anàlisis dels equips i
entrenament del personal.
El CSN definirà un mínim que pot ser
de dos anys, immediatament anteriors a
la posta en marxa de la instal·lació.

Fase de Desmantel.
i Clausura
CONTROL
D’EMISSIONS

Fase de
Post- Clausura
Vigilància sobre
el Medi Ambient
(PVRA)

Vigilància sobre
el Medi Ambient
(PVRA)

Detectar possibles increments sobre el fons radiològic
Estudiar si la possible activitat addicional és conseqüència del
funcionament del MTC.
Estimar les dosis efectives al públic.
Verificar i demostrar el compliment dels límits autoritzats.
Comprovar el control dels efluents radioactius.
Mantenir un registro de l’impacta del MTC sobre los nivells de
radioactivitat ambiental.
Identificar canvis d'importància dels camins i mecanismes de
transferència i per tant, si canvien, revisar el PVRA.

VIGILÀNCIA DE L'IMPACTA
PVRA: EXEMPLE DE PRESA DE MOSTRES ANUAL
•Radiació directa
14 punts amb dosímetres TLD´s (x4=56)
•Ambiental
•7 Radioiodes i Partícules en aire.(2x52=728)
•3 Aigua de pluja (x12=36)
•9 Terra (x1=9)
•10 Aigües subterrànies. (x4=40)
•Medi aquàtic
•4 Aigua de mar (1x26=26, 3x12=36)
•3 Sediments i organismes indicadors (3x2=6, 3x6=18)
•Aliments
•2+1 Llet de vaca i cabra 2x26=52, 1x12=12)
•4 Peixos i marisc (x6=24)
•20 Carns, Ous, Cultius i Mel (x1=20)
•2 Aigües potables. (x2=4)

VIGILÀNCIA DE L'IMPACTA
PVRA: ANÁLISIS DE LES MOSTRES
TIPUS DE MOSTRA

A ÀLISSIS A REALITZAR

Dosis per Radiació directa

Lectura de dosímetres termoluminescents

Aire

Activitat beta-total, Sr-90, Espectrometria gammaI-131

Aigua potable, superficial i
subterrània

Activitat beta-total, Activitat beta-resto, Sr-90, Triti,
Espectrometria gamma

Sols, sediments i organismes
indicadors

Activitat beta-total, Activitat beta-resto, Sr-90, Triti,
Espectrometria gamma

Llet i cultius

Sr-90, Espectrometria gamma, I-131

Carn, ous, peixos, marisc i mel

Espectrometria gamma

VIGILÀNCIA DE L'IMPACTA
Resultats esperats per sobre del límit de detecció i
per sota del nivells de notificació del CSN
Radioisòtops naturals

Radioisòtops artificials

• K-40
• Be-7
• sèrie del urani: Pb-214,
Bi-214
• sèrie del tori: Pb-212,
Tl-208

• Emissors gamma:Cs-137
• Emissors beta: Sr-90, H-3
(Provenen d’explosions de
bombes atòmiques i del
accident de Chernobyl)

AVALUACIÓ DEL RISC
Radioactivitat
natural

Radioactivitat a l’aigua potable
Radionúclids

L.I.D.

Bq
m3

Valors
habituals

Bq
m3

N.N.

Bq
m3

25

70

1.000

H-3 (β)

6.000

9.000

2.000.000

I-131 (γ)

50

< LID

Cs-137 (γ)

200

Co-60 (γ)

300

Sr-90 (β)

Naturals (γ)

Activitat
gamma
Aigua potable

Bq
m3
700

Cervesa

4.810

600

Aigua de mar

11.900

< LID

4000

Whisky

46.250

< LID

4000

Llet

51.800

Oli

181.300

700

L.I.D.= Límit inferior de detecció
N.N. = Nivell de notificació al C.S.N.

AVALUACIÓ DEL RISC
1 mSv/a = 1.000 µSv/a
Límit Legal de Dosis al Públic

0,1 mSv/a 100 µSv/a
Restricció Operacional
< 0,004 mSv/a (4 µSv)
Valor Màxim en CC
en operació

Distribució
de dosis
naturals a
Espanya

GRÀCIES PER LA
VOSTRA ATENCIÓ !

