
euo desse sistema foi alojada no interior da Célula de * < ai «
sua descarga canalizada diretamente nua dos filtros de carvão
•ativo incorporados â exaustão e situados no interior da célula.

Esse Sistema de Transferência vêm operando a contento du-
rante vários meses integrado a aparelhagem para a produção ro-
tineira de I,.e transformando a operação mais crítica e deli-
cada de todo o processo - a manipulação com pinças de um alvo
diminuto nas proximidades de uma aparelhagem frágil e dispen-
diosa, numa das mais fáceis dele, a uma fração do custo de um
telemanipulador que de resto não se equipara a funcionalidade
e segurança proporcionados pelo sistema descrito.
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9.2.2.10. PORTA-ALVOS E SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO PARA A PRODU-
ÇÃO DÉ 1 2 3I

G.L. d* Almeida « D. Erbe*

Conforme foi explanado no item H.2.2.5. a produção de,
I em escala e freqüência suficientes para a comercialização,

exigia além de uma engenharia de processo apropriada, um porta-
alvos capaz de suportar correntes altas o suficiente para pro-
porcionar uma taxa de produção compatível com as necessidades
do mercado. A solução desse problema, que já vinha sendo uti-
lizada pelo Centro de Pesquisas Nucleares de Karlsruhe, foi
transferida ao IEN dentro do Programa de Cooperação Técnico-
Científica, e consiste basicamente na refrigeração direta do
alvo por um filme de água que circula também na parte frontal,
ao contrário do método tradicional onde os alvos são normalmen
tt refrigerados somente pela parte posterior através de seus
suportes com portanto, duas interfaces térmicas.

0 desenho do porta-alvos utilizado naquele Centroh não

se compatibilizaria com a Estação de Irradiação do Ciclotron

* Membro do Centro de Pesquisas Nucleares de Karlsruhe.



do IEM, nem com os equipamentos, recursos e instalações aqui

existentes, destinadas ao transporte, desaontagea e manipula-

ção. Dessa maneira, todas as restrições, modificações e adap-

tações foram discutidas com o grupo de projetos em Karlsruhe,

que se encarregou também do projeto e construção, não so do

porta-ai vos, como também do Sistema de Refrigeração. Esse si£

tema é uma necessidade ditada pelo fato da água de refrigera-

ção entrar em contato direto com, o oxido de telurio, não poden

do pois, devido a contaminação, circular pelo sistema geral de

água gelada do ciclotron.

Um fluxograma desse sistema é mostrado na fig. 1.2.2.10.1.
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Fig. 1.2.2.10.1'. Fluxograma.. do- sistema de refrigeração do
- 123

porta-alvos para a produção de I.

Em funcionamento, a ãgua contida na cuba C - que originalmente

integrava uma unidade de refrigeração autônoma sendo descarta-

da por problemas de superaquecimento - é forçada a circular a-

través do Porta-alvo pela bomba B, atravessando as vãlyulas

V3, Via, Vlb e um fluxostato S, indo ter a um tanque t • compor»

\



sacio T e daí retornando a cuba C que é dotada de uma serpentí

na por onde circula água gelada da Central de Refrigeração do

Ciclotron. , •

Após a irradiação a válvula V3 é fechada e ar comprimido

é injetado no porta-alvo através de V2 para expulsar a água re

sidual que vai para o tanque de compensação T, indo o ar apli-

cado ter ao Sistema Central de Exaustão após atravessar o fil-

tro de carvão ativo F.

* Todo o sistema é interbloqueado e comandado remotamente.*

Assim por exemplo um nível insuficiente de água na cuba C, de-

tectado por um pressostato (não representado), um fluxo insufi

ciente de água através do alvo (detectado pelo fluxostato S),

válvulas V3, Via ou Vlb fechadas ou V2 aberta, vácuo insufi-

ciente no tubo do feixe (que poderia ser causado pelo rompi-

mento da janela de cobre de 150 |i do Porta-alvo), temperatura

da água maior que o valor aceitável pré-fixado, bloqueiam o

Sistema impedindo ou interrompendo a irradiação.

0 Porta-alvo, representado na Fig. 4.2.2.10.2., foi proje

tado de modo a exigir o mínimo de modificações possíveis na Es_

tação de Irradiação do Ciclotron e sem comprometer a utiliza-

ção de todos os outros porta-alvos }á existentes, o que foi

conseguido dotando-o de tomadas de refrigeração independentes,

defasadas de t5° em relação ã configuração original, e guarne-

cidas de anéis de vedação no próprio porta-alvos o que evitou

a desmontagem e serviços de fresa naquela Estação. Esse Porta-

alvo e transportado, manipulado e desmontado de maneira idêntî

ca aos já existentes, mas um dispositivo especial para extrair

a flange 3 da janela de cobre após a retirada dos parafusos de

fixação, constituído por uma ventosa operando com ar'comprimi-

do (comercialmente disponível na Alemanha) foi incorporado â

Célula Mecânica. Essa janela, será brevemente substituída

por uma outra de 100 u de cobre-berílio, que será doada pelo

Centro de Pesquisas Nucleares de Karlsruhe, e que foi testada

t aprovada na produção rotineira de I naquele Centro, com

resultados favoráveis no que se refere à taxa de produção-de
I 2 3I, nível de impureza de 12**It confiabilidade e vida útil da

janela»



123Jig. "1.2.2.10.2^ -. Porta-alvos para a Produção de I.

Todo o Sistema foi montado, instalado e testado pelo téc-
nico do Centro de Pesquisas Nucleares de Karlsruhe Dieter Erbe
dentro do Programa de Cooperação Tecnico-Científica subvencio-
nado pela Agencia Internacional de Energia Atômica*

. • • • • . • I

1.2.2.11. SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO E PURGAÇÃO DO CIRCUITO PRIMÁ-
RIO E CONTROLE DO CIRCUITO SECUNDÁRIO DA REFRIGERA-
ÇÃO DO ALVO DE 1 2 3I

G.L. dê Almeida j

123.0 Sistema de Refrigeração do Alvo de ""I atualmente em
funcionamento, possui três características indesejáveis confor
Me alerta feito pelo Serviço de Proteção Radiolõgica do IEN:

• a) Vaso não hermético, contendo água contaminada oriunda

do circuito primário de refrigeração.

b) Possibilidade do aumento da atividade desse Vaso em de
oorrência do acúmulo de contaminantes na água de refrigeração.

c) Locação em zona sujeita a freqüentes visitas para mon-


