
MONOGRAFIA
N9 23

PROJETO E CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PNEUMATICO DE TRANSFERENCIA

DE AMOSTRAS PARA 0 GERADOR DE NEUTRONS

ASTROGILDO NUNES DE CARVALHO



ASTROGILDO NUNES DE CARVALHO

PROJETO E CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PNEUMATICO DE TRANSFERÊNCIA

DE AMOSTRAS PARA O GERADOR DE NEUTRONS

Monografia apresentada ao Coord£

nador do Curso de Introdução ã

Engenharia Nuclear, Prof. Fernari

do de Andrade Lima, e orientada

pelo Prof. Suêlcio Vita da Silvei^

ra.

R E C I F E

1983



PROJETO E CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PNEUMATICO DE TRANSFERÊNCIA

DE AMOSTRAS PARA O GERADOR DE NEUTRONS

Participação da Comissão Nacional

de Energia Nuclear/PRONUCLEAR. e£

tidade patrocinadora do "XIII Cu£

so de Introdução à Engenharia Nu-

clear" .



AGRADECIMENTOS

Ao Prof. Suêldo Vita da Silveira, pela orientação

segura e eficiente.

Ao Prof. Fernando de Andrade Lima, Coordenador do

Curso de Introdução â Engenharia Nuclear, pelo apoio recebido.

A Comissão Nacional de Energia Nuclear/PRONUCLEAR,

pela oportunidade de realização deste trabalho.

A daria da Conceição Santos, pela sua eficiência

e dedicação em datilografar este trabalho.

Afinal, fico muito satisfeito e agradecido por ter

concluído o Curso, sabendo que irá ser bem aplicado no meu cam-

po de trabalho.



RESUMO

A instalação de um sistema automático de transfe-

rência de amostras (SATÃ), que permita o transporte de amostras

irradiadas pelo gerador da niutrons modelo A-801 da Karman, (reação

T (d,n) He*} , para o local de contagem em tempos inferiores a

dois segundos ^2s , alarga sobremaneiras as possibilidades de

pesquisas, com esta máquina, nos campos de física de neutrons

e nuclear.

0 primeiro passo dado para construção do SATÃ ,

foi a confecção de um protótipo cujo agente propulsor e*ra o ar

comprimido. No protótipo, fazia-se a injeção do ar comprimido a-

través de válvulas cujas aberturas eram comandadas eletricamen-

te. A amostra a ser ransportada pela onda de pressão, era um pa_

queno tubo de PVC maciço- com massa de aproximadamente 23,Og e

comprimento de 50mm. Este tubo fazia o papel do transportador

da amostra a ser irradiada pelo gerador de niutrons, em seu mo-

vimento de ida para a irradiação e de volta para o sistema de

detecção e contagem após a irrudiação.

Os primeiros testes feitos com.o protótipo para de-

terminar os valores dos tempos de transporte do suporte dentro

de uma tubulação de PVC de 3m de comprimento e 3/4" de diâmetro,

para os diferentes valores da pressão do ar comprimido, mostra-

ram que para pressões entre 3,0 Kgf/cma e 0,0 Kgf/cm», os tempos

d2 transporte do suporte eram inferiores a dois segundos !2s..

Estes resultados demonstraram a viabilidade de .

execução do sistema definitivo projstadc.

Todos os testes foram realizados nas dependências

do Departamento de EnergJ.fl Nuclear da UFPE, que ofereceu i:todas

ay fõr.i.lidadn para a execução com êxito desta tarefa.



ÍNDICE

CAPlT.'LOS Páginas

I - INTRODUÇÃO 1

II - MATERIAIS E MÉTODOS....- 2

2.1 - Componente» do Sistema Pneumático 2

2.2 - 0 Sistema Pneumático.. . 2

2.3 - Gerador de Neutrons Karoan A-B01 3

2.4 - Receptâculo e/ou Emissor de Amostras (Sis

tama.Final 3

III - RESULTADOS E DISCUSSÃO 10

IV - CONCLUSÃO li

BIBLIOGRAFIA 12 •

;-..:• r r.o



CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

Uma das grandes limitações do horizonte de pesqul

| sa com o gerador de neutrons do DEN, reside justamente na lentji

! dão no transporte das amostras irradiadas para os sistemas de

* contagens.
5

A necessidade crescente de aperfeiçoamento de no

vas técnicas* mais sensíveis e precisas, na investigação de a-

mostras irradiadas, determinaram a-melhoria do transporte das amo*

trás a serem irradiadas pelo gerador.

Assim, um sistema pneumâtico (protótipo), que fu£

ciona a ar comprimido foi desenvolvido e testado com sucesso.

Este protótipo servirá como modelo para o sistema definitivo que

será construído em futuro próximo.

A lnsteção do modelo final, tornará possível o

deslocamento da amostra irradiada do nariz do gerador de neutrons

para o sistema de contagens em tempos inferiores a 2s, permitin

do entre outras coisas, a investigação de nuclídsos com meias

vidas inferiores a 2s e a determinação de seções de choque polo

método de irradiação cíclica.
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CAPITULO II

MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 - Component»» do Sistema Pneuroáticó

- Compressor de ar comprimido de 200 psig e 26 pés"/min (da

SCHULZ)

- Tubulação do compressor (alimentação de ar) de ferro galvani^

zado 3/4"

- Regulador de pressão (da SCHRADER) Ref. 3562-2000

- Ilanometro de 0-200 psig (da SCHRADER) Ref. 6335-36

- Filtro de ar rosca 1/4" (da SCHRADER) Ref. 3532-1000

- Tubo de nylon de 1/4" (da SCHRADER) Ref. 1537-2

- Niple de 1/4* (da SCHRADER) Ref. 6505-0202

- Tee união 1/4" (da SCHRADER) Ref. 6220-1344-0

- Conexão reta 1/4" x T. 1/4* (da SCHRADER) Ref. 6220-0144-0

- Válvulas solenoids miniatura 1/4* (da SCHRADER) Ref. P2-8-200

-Tubulação de PVC de 3/4" da diâmetro a comprimento da 3000mm

'- Coelho de PVC da 18,5mm.de diâmetro a comprimido de _50mm.

2.2.- Gerador da Neutrons Kaman.A-801 - - — -

'• 0# gerador de neutrons está instalado a confinado

seguramente, em setor.(sala) com paradas blindadas constuida'

especialmente para esta finalidade. 0 gerador tem lntsnsidajla .

máxima no pico da 2 x 1011 niutrons/s, e uma intensidade média
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por pulso da aproximedamente. 10*. n/s.. A produção dos niutrons i

baseada nas reações nuclseras do tipo T (d.n) He4, que forneceu

niutrons com energia de aproximadamente 14,3 Mev.

2.3 - 0 Sistema Pneureãtico (Protótipo)

A via da transporte do suporte das amostras era

construída por uma tubulação de PVC 3/4", tendo comprimento de

3000m, fechada naa duas extremidades por dois bujôes COM ori-

fício para a entrado e salda de ar.

Dentro da tubulação supra, colocava-se um tubo de

PVC maciço, que chamar-se-á de agora em diante de coelho, res -

pcnsável pelo transporte da amostra.

Conectou-se aos dois extremos da tubulação que

servia para o transporte do coelho, uma outra de diâmetro menor

e flexível, através da colocação de pitos para a admissão de art

nessa última tubulação, instalou-se quatro válvulas do tipo nor

malmente fechada sendo duas para admissão de ar comprimido e

duas para alívio' de pressão.

Através de um ponto de fornecimento de ar compri-

mido proveniente de um compressor, instalado externamente ao la_

boratõrio, fazia-se a tomada de ar para o protótipo, ajustan-

do-se a tubulação de diâmetro reduzido, aquela de diâmetro maior

vinda do compressor.

Para o funcionamento automático do sistema isto é»

cio protótipo comandava-se eletricamente a abertura simultânea

na duas de* quatro válvulas responsáveis pela admissão e alívio

de ar comprimido, o que permitia o deslocamento a grande. veíocJL

üade do coelho dentro dá tubulação. Dependendo do par de válvu-

las aberto, o coelho era transportado para o final ou para o pon,

'ti inicial da tubulação de transporte.

*-"/'r " Rgceptáculo e/ou Emissor de Amostras (Sistema Final!

0 receptâculo e/ou emissor consiste de.um corpo

.Itnürico com orifício centrol, que será montado perpendiculo£

. ••• n »im cilindro de chumbo figura 2.1.

0 corpo centrai possuirá uma janela quadrangular,

~ntfe se Introduzirá ou se recolherá o coelho, que será o
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transportador da amostra, conforme pode ser visto na figura 2.2.

Existirá no corpo cilíndrico um paraFuso transve£

sal, com a finalidade de deter o coelho em frente da janela qua_

drangular, ou ainda fazer cair o mesmo no centro da blindagem

de contagens, desatarrachando-o, conforme figura 2.IA.

A blindagem de chumbo oferece proteção física con

tra radiação muito intensa, de acordo com a figura 2.3.

0 orifício do cilindro d • chumbo daverá abrigar

detetores de radiação, como cintiladores de- NaI (TI) ou Ge-Ll

horizontais.

A linha de ar comprimido, terá uma bifurcação, e

cada uma das pernas de Ti» chegará a uma válvula solenõide do

tipo duas vias normalmente fechada. A saída de uma destas válvjj

Ias estará conectada à base do receptáculo, no final do curso

da amostra, sendo responsável pelo envio da amostra ao local:da

irradiação. A saída da outra válvula estará conectada a um tubo,

sendo responsável pelo retorno do coelho ao receptáculo, .como

podsr-se-a observar na figura 2.5.

Existem duas válvulas de alívio sincronizadas..cam

as válvulas de admissão de ar. Todas serão acionadas por inter-

ruptores de pressão, situadas na mesa do Gerador de Neutrons.

Este interruptores serão do tipo normalmente desligados, funci£

nando a um simples toque e apenas enquanto pressionados.

A parte inferior da tubulação, por onde circulará

o coelho, será fechada por um tampão, possuindo no fundo um mi-

cro-switch, que permitirá a confirmação da chegada da amostra

no final do curso, através de uma lâmpada piloto. Instalada na

mesa do gerador. -." ' ~'

' A tensão de alimentação da lâmpada piloto será jJe

6 VDC. A tensão baixa, em corrente contínua, se justifica para

que não haja centelhamerrto no micro-switch. A parte inferior da

tubulação será desmontável, permitindo manutenção, como pode ser

vista na figura 2.4. ' •
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I - Compressor de ar

2. - Válvulas de senõlde

3 - . Válvulas de alTvJo

5 - Emissor/receptor

6 - Pressão p/ retorno

7 - Linha de circulação de amostra

8 - Detetor GAMA

9 * Sistema de contagem

Ip - Gerador de neutrons
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FIG. 2 .5 - DIAGRAMA 00 SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA DE AMOSTRAS E CONTAGEM
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CAPÍTULO III

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante as experiências realizadas com o protóti-

po, cuja finalidade era obter-se dados para a montagem do siste

ma final, tornou-se o cuidado de admitir um coeficiente de segu-

rança conservador.

C Por exemplo: a tubulação do protótipo com diãma -

tro interno aproximado de 19mm; era percorrida pelo coelho de

18,5mm de diâmetro, 50mm de comprimento pesando cerca de 23,Og.

Enquanto a tubulação do sistema final terá aproximadamente 14.5mm

de diâmetro interno, o coelho terá 14mm de diâmetro e 40 mm de

comprimento, pesando bem menos do que o coelho do protótipo, me£

mo considerando a amostra a ser irradiada:

Diante do exposto, vários teste* foram realizados

com o sistema protótipo.Procedendo, da seguinte forma: variou-se

a pressão de ar desde 3,0 até 8,0 kgf/cm3 e a cada valor de preir

são;,media-se o tempo que o coelho levava para atingir as extre-

midades do tubo de transporte. Em quase todos os teste os tem-

pos médios encontrados foram sempre Inferiores-a Zs. Porém#" 1»i

ra pressões superiores a 7 kgf/cma, o tempo foi inferior a Is.

Como se pode ver dos resultados obtidos, para o

sistema final a melhor pressão possível de ar comprimido está

entre 7,0 e 8,0 kgf/cm3, uma vez que neste Intervalo de pressão

melhora a eficiência de transporte áa amostra. No sistema real

a tubulação terá um comprimento um pouco maior do que o do pro-

tótipo, aproximadamente 5m e o tempo de,transporte da amostra

irradiada para o sistema de contagem deverá ser no máximo 2s. -
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CAPÍTULO IV

CONCLUSÃO

Analisando os resultados obtidos para o protótipo,

não há dúvida que, o sistema projetado em modelo definitivo será

capaz de transportar o conjunto amostra/suporte em tempos in-feri

ores a 2s, pois a massa deste conjunto, será de aproximadamente

10,Og, metade daquela ueada nos testes corn" o protótipo.
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