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RESIMO
Neste trabalho, são apresentados os primedl

ros resultados obtidos durante a operação de
un canhão para fundir metais, de 30 kW de po
tenciú c 1,2 A de corrente, desenvolvido nõ
IEAv.

São fornecidos, taraban detalhes a respei
to da operação do sistema de transporte do feT
xo (constituído de uma lente e un prisma magra;
ticos), desde o ponto de geração até a câmara
de fusão, e da construção do cátodo.

Na câmara de fusão a pressão poda chegar a
10~4pa, sendo que o teste do canhão const!
tuiu-se na fusão, para purificação, de una bar
ra cem cerca da lkg de titânio. A potência ml
dia de entrada foi d* 12kW, tendo a fusão demo
rado 16 minutos. A eficiência térmica calculi»
da foi da ordem de 10», valor oaqpetível can
os resultados encontrados na literatura, para
este tipo de canhão.

1. INTRODUÇÃO
i;m trabalho anterior (1), foi Jcs

cri to o projeto de um canhão de elétrons"
com potência c'f 30kW e corrente de 1,2A,
para utilízaçi* na fusão c purificação
de met.lis. L , /oram apresentados os con

: obre um canhão de ele
motivação para desonvol

uma análise teórica do
) feixe gerado pelo mes

caito.1; bani'
trons e quf
vê-lo, ale
compórtame '
mo.

Ne «> abalho, pretende-se apre
sentar ai is: a .-esultados obtidos a pa?
tir da opte 7?o do canhão construldoT
além de ale J.Í detalhes de construção
(bem como ; • características de opera
ção) de ai .mas partes do sistema, tais
como cat > , lentes magnéticas o prismas
magnetic \

N ;eção 2, são apresentados dets
lhes da c. <strução do caiado. Na seção
3, ostão ¿ iguns dados da construção da
lente mag?.'tica, juntamente com o perfil
do compon: 1 te axial do campo de indução
magnética -orrespondente, no eixo. Na se
ção 4, es(. 3 algumas informações a res
peito dos rismas magnéticos desonvolvT
dos. Na :;c,'.io 5, finalmente, são apresen

tados detalhes do teste efetuado com o
canhão, que constou da fusão de uma bar
ra de titânio. ~

2. CÁTODO

O cátodo foi construído a partir
de um dispositivo mecânico, que consta
va, basicamente, de uma matriz de forma
espiralada onde o fio de tungstênio não
dopado, com 99,95% de pureza, e com
0,5mm de diâmetro era enrolado.

A fim de obter um cátodo espirala
do plano e com igual distância entre os
passos da espiral, foi necessário subme
ter o conjunto, formado pela matriz • õ
fio de tungstênio nele enrolado, a um
tratamento térmico. Com tal finalidade,
o conjunto foi aquecido até 980°C, utili
zando-se um forno industrial, e, a si
guir, resfriado através de choque térmT
co, em óleo (2). ~

Desta maneira, foi possível obter
cátodos espiralados planos, cujo passo
da hélice c de l,lmm, com diâmetro exter
no máximo de 11,8mm e com 5,5 espiras.

3. LENTE MAGNÉTICA

A lente magnética é utilizada pa
ra transportar e focalizar o feixe dê
elétrons, da saída do canhão eletrostáti
co, até a região onde o mesmo sofre uni
desvio e incide sobre a amostra.

O carretei da lente magnética é
composto de aço 1020 e cobre. 0 aço 1020
foi usado para confinar as linhas de cam
po de indução magnética, permitindo a oE
tenção de um campo de indução magnética
intenso, no eixo de tal bobina, localiza
do na região central do cilindro de cõ
bre que faz parte do carretei da bob!
na (3).

Para unir os dois metais, aço 1020
e cobre, foram determinadas as condições
ideais para brasagem, sob vácuo (4). o
metal do adição, utilizado na brasagem,
foi uma liga eutética de prata e cobre.
0 problema da oxidação do aço 1020, du
rnnte o processo de brasagem, foi contrõ
lado através do poliroento da camada oxl
dada, banho em ultra-som com acetona «7
finalícente, niquelação eletrolítica. O



problema da deformação do cobre, num ei
cio térmico normal de brasagem, foi re
solvido por um tratamento de alívio de
tensões, em condições especiais (4).

Na figura 1, tem-se um perfil do
componente axial do campo de indução mag
nética, no eixo da lente magnética, obti
do com um gaussímetro, cuja precisão ê
melhor do que 4%. Foi tomada como origem
o centro da região cilíndrica de co
bre (5).
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Os resultados obtidos, para o va
lor ; Â::iwo do campo de indução magnética
c a r.« ia largura do perfil, concordam
muito i>cm, o erro é inferior a 5%, com
os resultados fornecidos pela fórmula em
pírica de Durandeau et ai (6).

•1. PtU.SMA MAGNÉTICO

os prismas ou desviadores magno
tiros; não aparelhos usados para defletir
o feixe. Neste projeto tem-se um par de
bobinas, com núcleo de aço 1020, para
desvio na direção x o outro par de bobi
nau para desvio na direção y. ~

Os prismas magnéticos foram cons
truídos usãndo-se carreteis de celeroH
e possuem núcleo de aço 1020. O celeron
utilizado foi o 1016 (T-210), que possue
base de tecido de algodão de malha mé
dia, com boas propriedades mecânicas i
elétricas.

0 prisma magnético de deflexão em
x deve fornecer um desvio de cerca de
30° no feixe (1), já o de deflexão tem y
deve provocar um pequeno desvio de 2 a
3o. A relação entre o ângulo de desvio
do feixo 0, o campo de indução magnética
IJ (cm tesla) , a diferença de potencial

aceleradora do feixe V (e>a volts) e o
comprimento da região em que há campo de
indução magnética t (em metros) é dada
por (7):

sen e = 2.97.105

Conseqüentemente, para o prisma
de deflexão na direção x usando-se
ü = 30kW e l = 0,lra, obtém-se que o cam
po de indução magnética deve valer c e r M
de 30 G. Para o prisma construído obte
ve-se, através do gaussímctro, para umã
voltagem de alimentação de 20V, corrente
de 23,8mA, um campo de 40 G no centro da
região entre as duas bobinas. Para o
prisma de deflexão na direção y, usando
U 3 30kW e l = 0,04m, obtém-se que o cam
po deve ser da ordem de 7 G. Neste caso7
para uma voltagem de 5V e corrente de
86,3mA mediu-se 23,2 G na região entre
as duas bobinas. Logo, os prismas cons
truídos fornecem com folgas os valore?
de campo necessários para as defle
xões (5). ~

5. FUSÃO DE TITANIO

O canhão de elétrons desenvolvido
foi acoplado a uma câmara de fusão, a
fim de que a fusão de titânio pudesse
ser realizada.

O sistema utilizado para produzir
o vácuo necessário â operação, quer do
canhão gerador de feixe, quer da câmara
de fusão, é composto pelas seguintes bom
bas: ~
- três bombas difusoras â óleo, respect!

vãmente de 14", 4" e 6";
- uma bomba mecânica com vazão de 3500

l/min;
- válvulas c sistema de refrigeração.

, O volume é de aproximadamente 10
cm e pode-se obter uma pressão de
5.0.10-2 Pa, em apenas 10 minutos. A
pressão final obtida é da ordem de 10~*
Pa. Os medidores de pressão usados são
do tipo Pirani e Penning. Um diagrama es
quemático do sistema completo, canhão i
câmara, encontra-se na figura 2.

FICURR 2 - HRRflNJO EXPERIMENTAL



Durante a operação do canhão,
foi fundido lk.g de titânio, sendo o tem
po necessário para isto 16 minutos, a fi
gura 3 representa o processo de fusão
na câmara. Neste processo, a potência mé
dia fornecida ao sistema foi de 12kW
(correspondendo a uma corrente de 0,6A e
uma voltagem de 20kV).

A eficiência térmica do sistema
é dada pela seguinte relação (7):

11 • P21

•11

"21

Onde:
é a potência gasta no aquecimento
da amostra, da temperatura ambiente
até o Ponto de fusão;
é a potência gasta para derreter o
material (corresponde ao calor Ia
tente de fusão necessário); ~
é a potência de entrada.

Mas P,, = me AT e P me. sen
do m a quantidade de massa fundida por
unidade de tempo; c. o calor especifico
â pressão constante e c, o calor latente
de fusão.

CAMHfiB DE ELÍIHONS
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tmm

Neste caso do titânio a soma Pj,
mais P2x « igual a l,2kw, portanto a efí
ciência térmica é de 10,11. Este é um
valor razoável para este protótipo, uma
vez que para o titânio a eficiência tér
mica está na faixa de 10 a 20%, para uma
potência de referência de 60kW (7).
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