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RESUMO

i

Neste trabalho ê feita a proposta preliminar para as instalações

para abrigar um acelerador linear de elétrons de 180 MeV/50 kW, a ser utili

zado como fonte pi'lsada de neutrons. São discutidos aspectos técnicos e eco

nômicos desta instalação no programa de tecnologia de aceleradores do Insti

tJto de Estudos Avançados.

ABSTRACT

In tíxÁJb jMpcA, tliz pKzliminanij piopoial ion a 1S0 MzV/50 feW

eZzcXAon acceJLcJiatofi ^acititij, to be abnd ca a pulAnd neutnon ÒOUACZ,

l& ionz. Somz technical and economic* ahpzets oi thli facility in thz Intti

tato dz Eòtudoò Avançado'ò acczZzAatoK technology piognam anz
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]. INTRODUÇÃO

A presente nota tom por objetivo discutir alguns aspectos dos pro

jetos de aceleradores da Divisão de Física Kxj-í rim.ntal, CURUMIM e PAJÉ, eu

ja influência é decisiva na proposição das obras civis das instalações para

abrigar esses aceleradores. Com base nessa dis- ussao algu\s pontos importan

tes da arquitetura c engenharia são definidos.

fi) . .
De acordo com a proposta -Io projeto (HIRUM1M ' , esta primeira ma

quina é um protótipo do injetor do PAJÉ, puder do inclusive tornar-se o pró

prio injetor, dependendo de fatores de ordem técnica e econômica. Sob o pon

to de vista físico, para fim de instalações ( ibrar» civis), estas máquinas po

dem ser consideradas como fases de desenvolvi r.cnto de ura único projeto.

Após a conclusão do injetor do PA.lf uma ampliação que poderia vir

tualmente ocorrer seria a adição de mais uma secçío aceleradora alimentada

pela "klystron" do próprio injetor. Nesta fr» o se testaria o comportimento

de uma secçãc aceleradora de P uniforme <; o seu acoplaraento com o inietor,

bem como os defasadores e divisores de putên-ia de microonda.

Con esta hipótese poder-se-ia suprr três fases de desenvolvimento

antes da construção do acelerador PAJÉ:

a) Protótipo do injetor, projeto CURUMIM, 12 MeV/2-4 kW.

b) Injetor do PAJÉ, incluindo a primeira secção aceleradora,19 MeV/

6 kW.

c) Injetor e segunda secção aceleradora, 38 MeV/12 kW.

A construção do prédio para abrigar a máquina e aparato experimen

tal associado deve considerar tais fases do dosenvolvimento.

Na proposta do CURUMIM definiu-se que o projeto do prédio para

abrigar essa máquina deve ser feito de tal forma que permita a sua expansão

futura para a instalação do acelerador PAJÉ com o máximo índice de aproveita

menco.

Dentro dessa filosofia, procurou-se um projeto para as instalações

do CURUMIM suficiente para abrigar as três fases de desenvolvimento citadas,

ou ieja, até uma máquina de duas secções aceleradoras. Fsta seria pois a prí

Beira etapa das obras civis, etapa esta que devp ser compatível com os requi

•ifos do acelerador de maior porte, PA.lf., t experimentos associados^

Dessa forma, um conhecimento qualit.it tvo e semi-quantitativo do
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projeto PAJÉ se faz necessário. Assim, no secundo capítulo desta nota técni

ca ê apresentada uma proposição de parâmetros construtivos e de desempenho

dessa máquina, bem como as suas possíveis aplicações. Com base nesta mâqui

ma, no capítulo 3 ê apresentado um anteprojeto das instalações completas do

acelerador PAJÉ, versátil o suficiente para permitir todas as suas possíveis

aplicações.

Para fins de obras civis dividiremos o projeto de aceleradores da

FEX em duas etapas:

a) Primeira etapa (CURUMIM): instalação para abrigar até uma máqui

na de duas seções acelcradoras, cobrindo as três fases de desen

volvimento anteriormente citadas.

b) Segunda etapa: instalação completa do acelerador PAJÉ, com to

das as facilidades experimentais prevista, correspondendo â am

pliação da primeira etapa.

2. 0 PROJETO PAJÉ

Está definido como meta da Divisão de Física Experimental que

no final de dez anos já se teria em operação o acelerador PAJÉ, com reativa

ção plena do grupo de medidas (dados nucleares).

Este acelerador tem como aplicação principal a geração de pulsos in

(ensos e estreitos de neutrons para pesquisa básica (medidas de seções de

choque de reações com neutrons) para suporte do desenvolvimento da física e

tecnologia de reatores rápidos. Outros experimentos com tal fonte de nêu

trons devem surgir concernitantemente com o desenvolvimento da engenharia de

reatores no IEAv, tais como, ensaios em protótipos ("assemblies") para tes

te das teorias de reatores e das bibliotecas de dados nucleares compacta

Num trabalho anterior , com finalidade ilustrativa, foi feito um

levantamento na literatura de alguns aceleradores usados como fonte de pulsa

da d» neutrons. Neste trabalho é feita uma breve descrição das máquinas (de

sempenho e aplicação) e das instalações, ilustrada de plantas, desenhos, es

quema* e fotos, dos seguintes centros: GELINA, HARWELL, NERL (Universidadede

Tóquio), KURRI (Universidade de Kyoto), JAERI, ORNL e RPI. Na tabela 1 são

reportadas algumas informações extraídas desse trabalho.

A proposição de uma planta definitiva p.irn uma ferramenta experi
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mental como o PAJÉ, a ser concluída ao longo de dez anos e devendo operar pe

Io menos nos 25 anos seguintes, ê uma tarefa inviável no presente momento.

Planejá-la à imagem das máquinas e instalações atualmente existentes poderá

resultar num aparato experimental obsoleto nos anos futuros, muito embora a

pesquisa básica e aplicada factível nesse tipo de máquina já esteja hoje bem

estabelecida.

Como pode ser visto na tabela 1,1.á mais de 10 ou 15 anos existem

vários centros operando rotineiramente aceleradores lineares de elétrons co

mo fonte pulsada de neutrons. Em alguns desses centros, novos desenvolvimentos
i

estão voltados para o estreitamento da duração dos pulsos de elétrons para se

obter melhor resolução no tempo de vôo (ORELA, CELINA) c para outras aplica

ções tais como o estudo de processos de meia vida muito curta (aceleradores

japoneses)

Com respeito ã maximização da produção de neutrons (que é propor

cional ã potência de feixe), o estágio atual d.i tecnologia de aceleradores

lineares convencionais (estruturas "disk-load" parece ter alcançado a sua

limitação natural devido ao efeito de "beam-break-up"). Novos tipos de máqui

na como os aceleradores de indução tem se mostrado bastante promissores nes

se sentido , muito embora ainda exista a possibilidade de novas estruturas

para "Linacs" ã microondas que suportem maiores correntes

Por outro lado, aplicações tecnológicas dos aceleradores lineares

de elétrons nos campos da química, medicina e indústria tem aumentado ao lon

go dos últimos dez anos, havendo ainda muitas potencialidades a serem expio

radas(?).

Nestas condições, a proposta para as instalações do projeto PAJÉ

deve ser a mais versátil possível dentro da ampla gama de aplicações dess.i

classe de aceleradores. Na tabela 2 são citadas as principais aplicações dos

aceleradores lineares de elctrons, quer utilizando-se o feixe diretamente,

quer utilizando-se a radiação secundária por eles produzida.

No presente momento não é possível fazer uma previsão da demanda

de cada aplicação do acelerador, bem como o surgimento de novos itens' nessa

relação. Porém, independentemente dessa relativa ímprevisíbílídade das apli

caçoe» do PAJÉ para os próximos 30 anos, a flexibilidade das características

operacionais da máquina c de utilização de tim.i instalação de pesquisa deve

•copre ser considerada no projeto, para poder comportar <i evolução natural

dos experimentos.
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Na cabeia 3 são dados os parâmetros do desempenho de uma máquina

compatível com a tecnologia atual, que atende a aplicação precípua do PAJÉ

(medida de dados nucleares) e que pode cobrir razoavelmente a maior parte

das outras aplicações relacionadas na tabela 2. Essa máquina foi definida a

partir de parâmetros de desempenho desejados (potência de feixe, largura de

pulso, taxa de repetição) e de parâmetros técnicos (disponibilidades de com

ponentes e limitações técnicas). Por exemplo, neste caso definiu-se o uso

da "klystron" TV2022 da CSF THOMSON, além de outras limitações como o compri

mento máximo de cada estrutura e o campo elétrico máximo, devido a problemas

de vácuo. Esses parâmetros de desempenho e a definição macroscópica da máqui
(6)

na foram calculados pelos programas L0AD2 e LOAD3

Essa máquina seria constituída de um pré-injetor (canhão, " pré-

buncher " e " buncher ") e oito estruturas accleradoras de onda progressiva,

gradiente constante e 3,15 m de comprimento cada uma, alimentadas por quatro

"klystrons" de banda L de 20 MW/60 kW. 0 "buncher" poderia eventualmente es

tar acoplado ã primeira estrutura aceleradora. No final, na linha do feixe

direto seria colocado o gerador de neutrons rápidos. Análise magnética e de

flexões do feixe para outras aplicações e uma saída de baixa energia são tam

bém previstas.

Saindo radialmente, a partir do gerador de neutrons, e orientados no

entorno da direção de 90 da linha do feixe seriam dispostos diversos tubos

de tempo de vôo, com extensão que varia entre 10 e 200 metros. Esses tubos

sço mantidos em vácuo e na sua extremidade são montadas as estações de detec

ião e paradores do feixe de neutrons.

Com base nesse modelo padrão e conservativo de máquina, semelhante

ao ORELA, HARWELL e JAERT, e tendo-se em mente as considerações tecidas no

presente capítulo é formulada uma proposta preliminar para as instalações do

projeto PAJÉ. Esta proposta,-dentro do que ê possível detalhar no momento,

no que é importante para a sua localização na área do IEAv e para definição

das obras do CURUMIM, é apresentada e discutida no próximo capítulo.



TABELA l

Alguns aceleradores lineares de elétrons usados como fonte pulsada de neutrons c estimativa preliminar para o acelerador PAJÉ.

ACELERADOR

CEL1NA

HARWELL

NERL

KURRl

JAERI

ORELA
1
1

RPI

PAJÉ (ProjO

ANO

77

76

76

72

72

69

58

95

ENERGIA
NOMINAL
(MeV)

150

136

35

46

190

178

80

180

POTÊNCIA
DE FEIXE
(kW)

4,2 a 13,5

5,6 a 90

0,03 a 4,5

0,35 a 10

5 a f>0

4,8 a 38,6

5,8 a 50

2 a 50

LOCALIZAÇÃO
DA MÁQUINA
NA INSTA1JVCÃ0

-

térrea

térrea

térrea

térrea

subter
rãnea (7 ra)

térrea

subter
rãnea

PRINCIPAL BLINDA
GEM CONTRA RADIA
ÇAO. ESPESSURA (râ)

concreto
- 2,5

concreto
- 3,5

concreto
2 a 5

concreto
2 a 3

concreto
2 n r>

terra
- J

concreto
2 n 3

terra

AREA CONSTRUÍDA
APROXIMADA (tn x m)

-

90 x 47

32 x 44

40 x 40

30 x 50

70 x 50

55 x 55

80 x 50

TUBOS DE TEMPO DE V0O

QUANTIDADE

12

6

1

4

4

11

3

11

EXTENSÃO (m)

8 a 400

10 a 300

- 25 ( a )

10 a 80

45 a 190

8,9 a 200

25 a 250

10 a 200

(a)
Tubo de tempo de vôo saindo de um reator (gerador de neutrons) pulsado pelo acelerador.



Aplicações de aceleradores de elétrons pulsados e estimativa dos parâmetros d(

PROCESSO

Medida de seções de choque de reações com
neutrons pela técnica de tempo de vôo.

Idem, de núcleos altamente ativos para rea
ções com neutrons pela técnica de espectro

| metro de chumbo.
. Experimentos integrais em física de reatores:

irradiação de "assemblies" coei ou sem com
bustível nuclear para medida da constante de
decaimento (de onda se obtêm propriedades
macroscópicas do meio, efetividade de bar
ras de controle de reatividade. etc) e medi
••: de espectro com dependência temporal.

• tos de radiação.

Produção de radioisôtopos.

Teste de blindagem.

Foto ativação.
Física eletro e fotonuclear.

Produção de positrons.
Radiografia de equipamentos pesados.
NYu t rongraf ia.
Matéria condensada.
Radioquimica (estudo da cinematica de radi
cais livres).
Aplicações médicas: terapia de tumores su
perficiais com raios-X e feixes de elétrons.

Idem, tratamento de tumores profundos.
. Analise por ativação.

Processos industriais: esterilização, cura
de resinas, indução de coloração em cris
tais e gemas preciosas, preservação de ali
mentos, processamento de componentes cletrõ
nicos.

Laser de elétrons livres (FEL).

; feixe desejados.

CARACTERÍSTICAS DO FEIXE DE ELÉTRONS

ENERGIA
(MeV) -

30 - 200

30 - 200

30 - 300
5 - 200

30 - 200

5 - 200

5 - 200
5 - 200
60 - 200
5 - 1 5

30 - 200
30 - 200

5 - 1 5

1 - 15

30 - 200
30 - 200

5 - 1 5
10 - 200

CORRENTE
MÉDIA
(HA)

•• 1

> 1

> 1
10

> 10

> 10

• 1

> 0,1
' 10
: 1
• 1

> 0,01

> 0,1

> 0,1
> 10

> 1
> 1

TAXA DE
REPETJCAO

1 - 1000

1 - 1000

1 - 1000

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
- 100

- 1000

<*)

<*)
(*)

(*)
(*)

LARGURA DE
PULSO,

(ns)

1 - 1000

100

1 - bOOO
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

N 1000

0,001

(*)

(*)
(*)

(*)
(*)

-

RADIAÇÃO OU
PARTÍCULA
UTILIZADA

n

í ti

n
e» n» i

e , i

p, | , n

*', "t

O

o.Y

n
> , n

° » '
e

CARACTERÍSTICA DO FEIXE
A SER UTILIZADO

i

Potência.
i

; Potência.

i

Potência.
Potência.

Potência.

Potência.

Resolução em energia.
Resolução em energia.
Potência.
Potência.
Potência.
Potência.

Potência.

Resolução em energia e
espacial.
Potência.
Potência.

Potência.
Corrente, resolução em
energia, boa ótica, re
solução espacial.

A experiência independe do parâmetro, o qual deve ser fixado no sentido de encontrar o melhor desempenho.
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TABELA 3

Desempenho do acelerador 1'AJÊ calculado através dos Programas L0AD2 e L0AD3.

PARÂMETRO E UNIDADE VALORES

Largura de pulso (ns) 1 !> 10 100 1000 2600

Taxa de repetição máxiaia (Hz) - 1200 120Ü 1200 1200 840 600

Energia em corrente nula (MeV) 18(J 180 180 180 180 180

Corrente de pico (A)** 10 10 10 1 0,2 0,2

Energia na corrente nominal (MeV) 17 7 171 169 170 164 152

Potência do feixe (kW) J,l 10,3 20,3 20,4 27,6 47,4

*
Múltiplo de 60

**'
Valores tecnicamente viáveis e dependentes do desempenho do canhão.
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3. ANTEPROJETO DAS INSTALAÇÕES PARA O ACELERADOR PAJfi E AREAS EXPERIMENTAIS

3.1. Considerações Gerais

Para esta classe de aceleradores o alto nível de radiação

('bremsstrahlung'c neutrons) gerada durante a operação da máquina torna mais

econômica e segura a sua instalação abaixo do nível do solo, servindo a ter

ra como blindagem. Outras fontes de mais baixa geração de radiação, como as

"kystrons", podem ficar ao nível do solo, requerendo entretanto alguma blin

dagem.

Partindo-se dessas duas premissas, c com base numa análise qualita

tiva de custos da obra (instalação, manutenção c operação), a estrutura bási

ca da arquitetura da instalação para o acelerador proposta seria: a máquina

instalada no interior de um túnel, blindada por uma espessura adequada de ter

ra (aproximadamente 3 ra de espessura acima do leto). No nível do solo, para

leio e acima do túnel seria construído o prédio destinado a abrigar as

"klystrons", moduladores, fontes de corrente, cabos e dutos. Com finalidade

ilustrativa uma instalação desse tipo c mostrada na figura 1.

A decisão nesse caso é mais de ordem econômica do que técnica, on

de se deve comparar o incremento no custo da máquina pela maior distância en

tre as "klystrons" e as estruturas aceleradoras (perda de RF, maiores guias

de onda, mais curvas, sistema de vácuo adicional, etc) com os custos de esca

vações e blindagens adicionais para abrigar c proteger as "klystrons" e mo

duladores. '

Sob o ponto de vista da segurança radiológica outras característi

cas adequadas da construção são:

a) Sala de controle no nível do solo e no lado oposto ã direção do

feixe.

b) Terminação do feixe (fonte de neutrons e "beam dump") bem blin

dado c o mais longe possível das rreas ocupadas.

c) Feixe de elétrons, bem como o de neutrons, não dirigido para

áreas ocupadas ou de circulação.

d) Tubos de tempo de vôo protegidos por blindagens no início do

seu trajeto, terminando numa estação experimental munida de pa

rador de feixe, a qual, dependendo da distância da fonte de nêu

trons, poderá estar no nível do solo.
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e) Inexistência de construção cum mais de um pavimento nas proximi

dades da instalação.

f) Vias de acesso as áreas de radiação em forma de labirinto ou

curva. »

3.2. Arquitetura Básica

Nesta secção é sugerida uma planta para o prédio do acelerador PA

j£ dentro dos princípios básicos estabelecidos na secção anterior. As suas

dimensões são estimadas para abrigar o acelerador de 180 MeV/50 kW calculado

pelos programas L0AD2 e LOAD3 e especificado no capítulo 2 do presente traba

lho. Na definição, localização e dimensionamento das áreas experimentais fo

ram levadas em conta todas as possibilidades de utilização da máquina mencio

nadas na tabela 2.

Esta planta básica é mostrada com algum detalhamento nas figure?;;

2.3, U e 5.

Na figun 2 é mostrada a planta da construção de subsolo. Esta área

constitui-se do túnel do acelerador, alas experimentais, tubos de tempo de

vôo e estações de detecção. Entre o teto deste pavimento e o nível do solo

deve existir uma camada de pelo menos três metros de terra compactada para

blindagem contra a radiação. Nas áreas mais afastadas, por exemplo, nas esta

çôes de tempo de vôo, esta blindagem poderá ser reduzida, ou até eliminada

nas estações de 80 c 200 metros.

Na figura 3 ê apresentada a planta da parte superior (no nível do

solo), mostrando o salão das "klystrons" c prédio de controle (sala de con

trole, computação, eletrônica, oficina, laboratório e salas). 0 prédio de

controle é essencialmente o sugerido para o projeto CURUMIM e será detalhado

posteriormente; são também reservadas áreas para uma eventual expansão.

Na figura 4 é apresentado um corte do túnel do acelerador e prédio

das "klystrons", mostrando a passagem dos guias de onda e acoplamento ao ace

lerador. Por fim, na figura 5 é apresentada a planta geral de ambos os ní

veís, mostrando os prédios, vias de acesso ao acelerador e áreas experímen

tais.

A definição das dimensões aproximadas e da arquitetura do projeto

PAJÉ completo, como tem sido bastante enfatizado neste trabalho, é importan

tft para que haja uma compatibilidade entre as duas etapas" da construção.
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PLANTA DO SUBSOLO DO ACELERADOR PAJÉ
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PLANTA DO ANDAR TÉRREO DO ACELERADJDR PAJÉ
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A primeira etapa corresponde ao prédio para abrigar as fases de de

senvolvimento do acelerador, ou seja, u proji-to CURUMIM. Ksta etapa da cons

trução compreende o prédio de controle cumploto (sala de controle, comptita

dor, eletrônica, oficina, laboratórios, escritórios, e sanitários), os tre

chos iniciais do túnel e do salão das "klystrons" ate, inclusive, a primeira

ala experimental, a qual estamos chamandu do área de baixa energia. Esta ins

talação abrigaria uma máquina de até duas ;;oi\;ões meleradoras, corresponden

te às três fases iniciais (desenvolvimento) IHMICion idas na introdução àu pre

sente trabalho. '

Na terceira fase de desenvolvimento do projeto CURUMIM já se teria

um acelerador de 38 MeV/12 kW e, consequentemente, uma razoável produção de

neutrons. Em conseqüência disso, estão previstas duas estações de detecção

de neutrons, uma dentro da área experimentJ! ("área de baixa energia") e ou

tra no final de utr. tubo de tempo de vôo de 40 metros. Por ocasião da conclu

sâo do acelerador PAJÉ tais estações não seriam desativadas, servindo como

locais para experimentos com neutron:; run pouca contaminação de

"bremsstrahlung" (detecção a ângulos traseiros).

A área indicada nas plantas cono casa das máquinas destina-se a

abrigar a substação de força, bombas, compressores e trocadores de calor.

Deverá ser definida no projeto de engenharia.

Estima-se que haverá a necessidade de pelo menos 200 m de blocos

de concreto para a montagem de blindagens móveis nas alas experimentais.

0 local para reservatório de água e torres de arrefecimento do sis

tema de refrigeração não está ainda definido.

3.3. Localização da Construção .

A localização do projeto PAJÉ é dentro da área do lEAv, externamen

te ao hexágono, no lado destinado aos prédios da Divisão de Física Fxperimen

tal, conforme mostrado na figura 6.

A orientação proposta é compatível com a curvatura de nível do ter

reno e está de acordo com os requisitos de segurança mencionados no início

deste capítulo. Deve-se notar que a curvatura do terreno (ver curvas de ní

vel na Figura 6) c t3l que â medida em que se afastam da fonte de neutrons

os tubos de tempo de vôo vâo se aproximando do nível do solo, sendo que a es

taçio de 200 metros já estaria <i céu aberto.
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Outro aspecto que ainda deve ser notado quanto ã curvatura do ter

reno é que esta c de tal forma que facilita a tonstrugão das vias de acesso

âs áreas subterrâneas.

i

3.4. Requisitos da Obra '

0 projeto de engenharia para a construção completa do prédio do a

celerador PAJÉ e áreas experimentais associadas depende da definição dos se

guintes itens específicos:

1) PoteV.cia elétrica requerida.

- 2) Hidráulica (água e esgoto).

3) Iluminação normal e de emergência.

- 4) Ar condicionado para conforto e para operação de sistemas e

letrõnicos.

5) Exaustão de gases, com espetUicação de tiragem, filtros e

áreas de pressão negativa.

- 6) Sistema de refrigeração da máquina.

- 7) Rede elétrica, com localização das cargas e distribuição das

tomadas e conectores especiais.

- 6) Fiação e cabos para instrumentação experimental, sensoreamen

to e controle da máquina, especificando passagem, dutos, iban

dejas e distribuição.

t - 9) Aterramento e estabelecimento de uma rede elétrica isenta de

ruído para instrumentação (rede "limpa").

- 10) Rede de ar comprimido.

- 11) Comunicações (telefonia e terminais do computador central).

- 12) Monotrilho e talha para transporte de equipamento, especifi

candn o trajeto e a capacidade.

- 13) Armazenamento de materiais radioativos (locais de produção,

trânsito e contenção da radiação).

- 14) Bases especiais para a máquina, isenta de possíveis movimen

tos e deformações do prédio.

- 15) Sistema de segurança (circuito interno de TV, auto falante,

interfones, sirenes, "interlocks", luzes de sinalização, ro

Cas de escape, alarme contra fogo, monitores de radiação, de

tectores de gases nocivos, blindagens móveis, etc).

- 16) Gerador de energia elétrica de emergência e sistema de

"no-break".
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-• 17) Vias de acesso (labirintos, curvas e blindagens para prote

ção contra a radiação).

- 18) Delimitação da área controlada (área de radiação).

i

Em termos Je engenharia, salvo o pr-'dm de controle, essa instala

çâo não ê convencional do modo que i definição dos itens dessa relação depen

de em sua maior parte da especificação completa da máquina (requisitos de a

poio para montagem, operação c manutenção) <• da sua utilização. Devem também

sempre serem levados cm conta os inúmeros problemas técnicos e de segurança

decorrentes do alto nível de radiação gerado por aceleradores lineares de e

létrons.

Quanto â especificação completa da nâquina, conforme já discutido

neste trabalho, não está definitivamente estabilecida. Porém, na situação

atual de desenvolvimento dos projetos c importante a definição exata desses

itens para a etapa da obra (1? etapa) que :.e destina a abrigar as três fases

de desenvolvimento da tecnologia de aceleradores (PRO.JKTO CURUMIM).

Por outro lado, para fins de compatibilidade entre as duas etapas

da obra é recomendável p^io menos um pre-dir.iensionaracnto dos requisitos dn

instalação completa do Projeto PAJÉ.

Não nos reteremos no presente trabalho nesse pré- dioensionamento,

que será objeto de estudo posterior. Alguns requisitos de cada parte da ins

talação serão mencionados na próxima secção.

Por ora, a previsão da demanda àc energia elétrica em ambas as eta

pas da construção, por sua importância no planejamento global do IEAv, pode

ser adiantada:

a) Primeira etapa (CURUMIM), incluindo o desenvolvimento e opera

ção de um acelerador do até duas secções: 450 kVA.

b) Segunda etapa (PAJÉ), incluindo as demais áreas experimentais e

estações de tempo de vôo: 1500 kVA.

3,5. Características de Cada Parte da Instalação

Em conseqüência da atividade desenvolvida c do equipamento a ser

instalado, cada local da instalação apresenta uma série de requisitos de in

fra-estrutura os quais, como já mencionado, devem i.rr especificados para a e

lftboração do projeto de engenharia da construção. Dada a natureza dn infra-
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estrutura exigiria, esta instalação podo ser dividida r.as seguintes partes:

a) Prédio de controle.

b) Salão das "klystrons".

c) Túnel do acelerador.

d) Alas experimentais do subsolo.

e) Prédio }*• anoto (ca.;.i das maqr. ir.as).

Para fina de uni pré-dimensiunaae:;to dos requisitos da construção,

I cada uma destas partes e avaliada sucintanente nas sub-socçõos M.-ftuintus.

3-5.1. Prédio de Controle
l • -

0 prédio <!c oo-itrole é constituído d.is seguintes partes:

a) Sala ck- controle do acelerador, contendo o painel de controle e

toda i eletrônica de sensoro.irr^nto e controle do acelerador; po

dera conter também os arranjos eletrônicos do experimentos dos

usuários.

b) Sala cie computação, para conter tini ou dois mifiicomputadores ,

leitora de fita, módulo de disco, impressora, 'plotter" e quatro

terminais.

c) Almoxari fado t!o controle: pari o armazenamento de equipamentos e

peças de uso exclusivo do controle da máquina.

d) Laboratório de dosinetria: para a monitoração e controle da fcn

trada e .saída de materijis irradiados.

c) Laboratório quente: destinado ao manuseio de materiais irradia

dos ou a irradiar.

f) Oficina mecânica de apoio ao acelerador, já especificada

g) Alffloxarifado da oficina.

h) Eletrônica: p3ra apoio ao acelerador e grupos experimentais.

i) Salas para o pessoal de operação e manutenção da máquina.

j) Copa e sanitários.
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Este prédio, salvo a espessura de algumas paredes aumentada para

proteção contra a radiação das "klystrons", é essencialmente uma construção

convencional, que deve ser adequada para abrigar as atividades de laborató

rio, oficina, computação e escritório. Nestas, além dos itens normais de

qualquer construção desse tipo, deve-se ter:

- Ar cor.dicionado: para conforto tni todas as dependências e para

proteção de sistemas eletrônicos na sala de controle e computa

ção. A circulação de ar de cada sala deve ser independente para

prevenção contra uma virtual contaminação dos laboratórios.

- Rede elétrica d« serviço, água, ar comprimido e esgoto: nos labo

ratórios, oficina mecânica e sala de controle.

- Chuveiro de segurança: no final do corredor, entre a oficina me

canica e porta de acesso do laboratório quente.

- Rede elétrica isenta de ruídos paia instrumentação na sala de

controle, eletrônica, computação e dosimetria.

- Sistema de "no-break" para computação e sala de controle.

3.5.2. Salão das "Klyst tons"

Este salão, situado paralelamente acima do túnel do acelerador, des

tina-se a abrigar as "klystrons", respectivos muduladores. fontes de corren

te de lentes/eletroíciãs, tubulações do sistema de refrigeração, cabos de sen

soreamento e controle e demais equipamentos que devem ficar próximos ao ace

lerador.

A maior parte da potência elétrica consumida pela máquina é inje

tada nas "klystrons" através dos.moduladores. Nas "klystrons", parte dessa

potência, em torno de 452, é- transformada cm microondas para ser injetada na

máquina e o restante é dissipado na forma de calor, t pois nessa parte do

prédio onde há o maior consumo de energia elétrica e a necessidade de água

tratada para refrigeração cm abundância.

No processo de geração de microondas há a produção de raios-X, de

•odo que at paredes do prédio e portas devem ser dimensionadas para garantir

• blindagem necessária.

Sendo também uma ávea de serviço, deve ter os seguintes itens de

in£ra-e*trutura:

- Exaustão forçada.



- Rede elétrica de potência 38OV/30 o de Kcrviço.

- Iluminação normal e de emergência.

, - Ar comprimido, água e esgoto.

- Bandejas e dutus para cabos.

- Itens de segurança (rãmora de TV, interruptores nas portas, lu

zes do sinalizarão, interfones, 'iitisores de radiação, etc).

- Passagem para empilhadeira.

- Dutos de comunicação com o t-'inel IIK acelerador para passagem dos

guias de onda, tubos de água de refrigeração, ar comprimido, ca

bos de alimentação, sensoreamento e controle do acelerador.

3.5.3. Túnel do Acelerador

i

Esta galeria abriga a máquina propria~emtt? dita, a fonte de neu

trons, os imãs defletores e demais equipanotitos auxiliares não sensíveis a

danos de radiação. Ela não está fisicamente separada das áreas experimentais.

Em toda a área do subsolo o nível do radiação durante a operação

da máquina é muito alto, persistindo por algum tempo após o seu desligamento.

Há também a produção de gases tóxicos e corrosivos devido â ionização muito

intensa do ar.

Ê de interesse minimizar o percurso de cabos nesta área e também

evitar a permanência de equipamentos eletrônicos, devido aos danos de radia

ção.

Nesta area deve existir:

- Rede elétrica de serviço, água, ar comprimido o esgoto.

- Iluminação protegida e de emergência.

- Exaustão forçada.

- Pontos da reJe elétrica limpa para instrumentação.

- Monotrilho com talha.

- Base especial para o acelerador.

- Itens de segurança.

3.5.4. Alas Experimentais

i As alas experimentais, em virtude fie ter as mesmas características



e a cont igtlida'le ootn o tuncl úo aielerador, d» ve conti-r os mesmos itens de

infra-estrutur3relacionados na sccção 3.5.3. Além disao dever conter:

- Rede do cabos coax ia iü blindadus i-;a comunicação com a sala de

controle.

- Blindagens móveir..

3.5.5. E' tações de: Tempo de Vôn

São recintos fisicamente separados do acelerador onde deven chegar

apenas os neutrons através dos tubos de tempo de voo. Nestes locais ficam

instalados os detectores e demais aparatos experimentais.

As estações de tempo de vôo deveu ser sorvidas por:

- Rede elétrica de serviço.

- Linha elétrica isenta de ruídos para instrumentação.

- Iluminação.

- Ar comprimido.

- Ar condicionado (em alguns casos).

1 - Água e esgoto.

- Comunicação cora a sala de controle.

- Cabos coaxiais blindados ligados ;Í sala de controle.

- Itens de segurança,

i - Vias de acesso.

'• 3.5.6. Prédio de Apoio

' 0 prédio de apoio, que também chamamos de casa das máquinas, destí

na-se a abrigar a cabine de força, bombas, compressores, geradores, trocado

•M' re» de calor, etc e deverá ser definido pelo /,rupo de engenharia de acordo

!}•; cooi suai necessidades.

, ' Cabe entretanto lembrar que na localização da cabine de força deve

•cr considerada a geração de campos eletromagnéticos que possam interferir

r-1 M »«la de controle e laboratórios vizinhos.
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4. CONCLUSÃO

Dado ao nível do detalhamento d.> irelerador PA.Jf. atingindo até o

presente momento, este trabalho ten: um cant>r bastante especulativo. Deve

ser visto como um possívil roteiro para <> projeto completo; roteiro este bas

tante conservative) cm termos de teenolo^i;: >• flexível em termos de utiliza

ção da máquina.

Este roteiro e fundamental pan '. i-<-:ist ruça» da instalação para o

projeto CURUMIM, objetivo mais imediato e .-oiu-reto da Divisão de Física Expe

rimental deste Instituto. Tendo o PAJÉ como meta a longo prazo, esta avalia

ção diminui bastante a probabilidade de incompatibilidade da extensão da

construção das insta lace- _s do CURUMIM cora HA exigências do acelerador PAJÉ.

Não devu, porém, ser descartada a possibilidade da utilização e mes

mo a própria concepção de um acelerador convencional como este ser drástica

mente alterado ou inviabilizado cosi a evolução tecnológica nesse campo.

Por outro lado, somente a experiência adquirid.' <om todas as fases do proje

to CURUMIM fornecera os subsídios necessários para tal avaliação.

Por fim, sob o ponto de vista mais imediatista, deve-se analisar

novas idéias que surgiram durante a elaboração do presente trabalho antes tie

admitir a proposta aqui contida como projeto final. Algumas dessas idéias im

poem modificações drásticas, como por exemple: a localização do acelerador e

da FEX nas proximidades do SUTKC e localização da galeria das "klystrons"

no subsolo ao lado do túnel do acelerador.

Avaliações técnicas e econômicas mais precisas, bem como uma revi

são das metas a longo prazo, são necessarian para a análise da viabilidade

de tais idéias.
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