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pressão fixada e ajustãvel, (disponível comercialmente) que

foi modificado, implementado e incorporado a um circuito lógi-

co de bloqueio utilizando reles. Deste circuito, 2 saídas fo-

ram reservadas para o.Serviço*de Proteção Radiolõgica na forma

de contatos reversíveis de reles (um contínuo e outro intermi-

tente) que são ativados pela insuficiência da subpressão, po-

dendo assim ser utilizados para o acionamento de lâmpadas, bu-

zinas, sirenes, etc.

«1.2.2.7. PAINÉIS DE COMANDO E REDE DE UTILIDADES PARA 0 COMPLE

XO DE CÉLULAS

CL. de Almeida, A.C. e Silva, A.S.F. de Souza, M.L.M. de

Souza e P.A.. Rautenberg

A operação das células e o controle dos processos nelas

realizados exige uma rede de utilidades de eletricidade, água,

ar comprimido, vácuo, gases, linhas de comando, etcl, além de

painéis de comando apropriados, exibindo parâmetros, variáveis,

estados e situações relativos aos processos e operações em an-

damento, o que é-uma exigência fundamental em se tratando de

operações indiretas, remotas e freqüentemente automáticas.

Para atender a essas necessidades foi construída na Zona

de Operação ao longo do perímetro do complexo de células, uma

estrutura prismática horizontal de seção trapezoidal pelo in-

terior da qual corre toda a fiação elétrica é de instrumenta-

ção, bem como a tubulação das utilidades e dos efluentes do

processo que transferem os mesmos, dos Vasos de Alimentação

Externos situados situados abaixo dessa estrutura, aos Vasos

de Alimentação do Processo'situados no interior das células.

Ao longo dessa estrutura estão sendo instalados os,painéis de

comando das células, aí incluídos os painéis de equipamentos

auxiliares autônomos após um adequado desmembramento, ficando

as caixas contendo toda a parte eletro-eletronica, situadas

sob o painel a exemplo dos Vasos de Alimentação Externos.

Essa configuração apresenta além da racionalidade e este

tica, a vantagem da facilidade de manutenção associada a uma

grande flexibilidade e versatilidade, permitindo a modificação



e troca de seções do painel a qualquer momento que alterações
nos Métodos de Produção ou na Engenharia do Processo assim o
exijam, sem comprometimento da instalação ou transtornos na o-
peração das células restantes.

Todas as células são alimentadas com 110/220 VCA e 12/21
VCC através de disjuntores individuais, havendo ainda disponí-
vel, na rede de alimentação sob o painel, 220 VCA trifãsico u-
sado para a alimentação dos motores do Sistema de Transporte
de Porta-alvos e do Repositório de Materiais Irradiados, de
modo que, caso seja necessário tal alimentação pode igualmente
ser conectado às células. Uma linha adicional estabilizada de
.220 VCA proveniente de um regulador fornece alimentação ãs Te-
leburetas Automáticas, que pode igualmente ser estendida as cé
lulas.

A rede de ar comprimido que atravessa previamente um Põs-
Resfriador ("after cooler") para dessecação, é dividida em 2
linhas para servir ao Processo e a Instrumentação. A linha do
Processo é dotada de um filtro descartável situado na Zona de
Operação sob o Painel de Utilidades sendo assim facilmente
substituível. A filtragem do ar do Processo é portanto, uma
condição essencial dentro dbs procedimeirt< -. associados ã Garan
tia da Qualidade nos setores de Esterilidade,e Apirogenicj.dade.

Como medida de segurança, o ar comprimido do Processo tem
sua pressão ajustada e limitada por um regulador de pressão au
to-travante e monitoriçada por um manômetro, situados no Pai-
nel de Utilidades, evitando desse modo que. um eventual aciona-
mento exagerado dos reguladores de pressão individuais do Pro-
cesso nas células, venha a causar danos â vidraria.

0 ar comprimido da Instrumentação, utilizado para o acio-
namento de válvulas solenóides, cilindros pneumãticos, presso£
tatos, etc, é por sua vez filtrado e lubrifiçado em dispositi,
vos convencionais antes de ser distribuído â rede.

Ao Painel de Utilidades serão incorporados futuramente, o
comando da instalação de Distribuição de Água Destilada, voltl
metros para a monitoração das tensões CC oriundas do banco de
baterias (uma necc»&8Ídade evidenciada apôs alguns meses de ope
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ração, dos sis tesas dotados de memória volátil con reles ou cir
cultos biestãveis) e controles para as.linhas de Alimentação
de Água Comum para as células e Água de Lavagem dos dutos do
esgoto ativo (liberada apôs as transferências de rejeitos ao
Tanque de Estocagem Externo). Adicionalmente, todas as célu-
las serão dotadas de painéis sinõticos visualizando o processo
• simplificando as operações que serão, salvo raras exceções,
executadas pela simples atuação de botões, chaves e interrupto
res no painel. Essa simplificação da operação, que se reflete
nos painéis, tem naturalmente um preço representado pela com-
plexidade dos sistemas mecânicos, eletro-eletrônicos e pneumã-
ticos que estáo sendo concebidos, projetados, e construídos,
mas vislumbrasse uma relação custo/benefício altamente favorá-
vel levando-se em conta a segurança intrinsicamente embutida
no projeto dos sistemas com conseqüente minimização das falhas
de operação - o que se traduz em maior confiabilidade, da produ
ção rotineira e um passo adicional na direção do conceito
ALARA - e a capacitação tecnológica desenvolvida cuja impòrtãn
cia pode inclusive transceder a meta original da produção de
radioisotopos.

««.2.2.8. SISTEMA REMOTO DE MANUSEIO E CÒÍTL.GEM v

G.L, de Almeida, A.C. e Silva e F.A. Raiitenberg

Dentro da filosofia que norteou a reformulação das Instala
ções do Laboratório de Química Quente, tanto o Produto Final
quanto as alíquotas para o Controle de Qualidade devem ter suas
atividades mensuradas remotamente para sõ então sairem da Célu-
la de Expedição devidamente acondicionadas e blindadas.

A men8uração da atividade exige dois equipamentos: um para
•fetuar a mesma e outro para manipular e posicionar adequadamen
te a amostra. 0 primeiro deles jã se encontrava disponível no
laboratório sob a forma de um Calibrador de Radioisotopos
CAPINTEC tipo CRC-2N cuja câmara de ionização separada da caixa
de comando e leitura do aparelho tornava-o mais adequado para
una contagem remota. Tal adequação no entanto não era completa
uma Vez que a câmara de ionização desse aparelho traz incorpora


