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RCSUMO-NOTAS/ABBTRACT-NOTES ' 

Uma válvula eletromagnética para uma injeção rápida de gás foi 
construída e caracterizada. Este tipo de válvula encontra inúmeras aplicações 
em experimentos de física de plasma entre os quais podemos citar: alimenta
ção de gases em dispositivos de confinamento magnético do tipo TOKAMAK, RFP e 
Toroides Compactos e também em geradores de feixes intensos de ions e partí
culas ntutras. A válvula utilizada neste experimento injeta pulsos de gás com 
até 80 m Torr de pressão de pico, tempo de subida <400 us e duração de 40 ms 
no presente esquema experimental. Ela é de fácil construção, de ótima repro-
dutibilidade e os seus componentes podem ser totalmente adquiridos no mercado 
nacional. 
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ABSTRACT 

An eletromagnetic valve for fast gas injection 
was built and characterized. This type of gas injection valve 
has been routinely applied to various plasma experiments: in 
magnetic confinement devices as TOKAMAK, RFP and Compact 
Toroids as well as intense ion beam and neutral particle 
generators. The valve is capable of injecting gas pulses with 
up to 80 m Torr peak pressure, rising time <400 vs and 
duration time of 40 ms, in the present experimental set-up. 
It is easy to build and its components can be totally acquired 
in the country. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A válvula para injeção rápida de gás (VIR6) é um disposi

tivo rotineiramente utilizado t» experimentos relacionados com física de 

plasma e fusão termonuclear Dispositivos de confinamento de plasma do 

tipo Tokamak (Artsimovich, 1972}, Reversed field Pinch (Bodinetal, 1980) 

e Toróides Compactos (Furth, 1981) têii sido operados usando-se válvulas 

VIR6 tanto para iniciar a descarga quanto para a alimentação adicional 

de gás durante a descarga. Além <Jisso, válvulas VIRG tem sido usadas pa

ra alimentar gás em fontes de plasma para extração de feixe intenso de 

ions (Greenly et al., 1988) e feixe de partículas neutras (Kunkel, 1981). 

A válvula para injeção rápida âe gás que é descrita neste 

trabalho, consiste basicamente de um dfspos'tivo com um reservatório de 

gás cuja saída é selada através de um disco de alumínio que é impulsiona 

do eletromagneticamente permitindo uma ejeção rápida de gás. Na secção 2 

apresentaremos o dispositivo VIRG, o circuito elétrico que energizaaires 

ma, o medidor de gás de resposta rápida e discutiremos os princípios do 

movimento que resulta na abertura da válvula. Os resultados experimenta

is e as conclusões são apresentados na secção 3. 

2 - DISPOSITIVO EXPERIMENTAL 

2.1 - DISPOSITIVO VIRG 

0 desenho esquemático da válvula para injeção de gás (VIRG) 

está mostrado na Fig. 1. 0 íifsco de alumínio 1 é selado contra o anel de 

vedação 2 graças ã tração que o diafragma de latão 3 exerce sobre ela a-

través de uma haste metálica. 0 gás é armazenado na região 4 e é expeli

do subitamente quando o disco 1 é impulsionado pela ação do campo magné

tico pulsado que é gerado pela bobina 5. 0 carretei 6 é feito de PVC e a 

bobina consiste de fio de cobre reforçado com camisa de fibra de vidro, 

o qual é enrolado no carretei perfazendo 10 voltas. A bobina é totalmen

te encapsulada com resina epoxi para fins de ísolação. A peça de PVC 7 é 

usada para pressionar as abas do diafragma a fim de se evitar vazamento 

de gás da região de armazenamento t? afrouxamento da seiagem. 

- 1 
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RESERVATÓRIO DE GÁS 4 

DIAFRAGMA3 

GÁS 

BOBINA 5 

ANEL OE VEDAÇÃO 2 
DISCO SELADOR I 

g | epoxl, Q PVC, gg metal. 

F1g. 1 - Desenho esquema tico da válvula para Injeção rápida de gás (VIRG) 
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2.2 - CIRCUITO DE CARREGAMENTO VIR6 

Um banco de capacitores de 8 pF e baixa indutincía ê uti

lizado para energizar a válvula. 0 circuito de carregamento do banco está 

mostrado na Fig. 2. 0 banco é carregado tipicamente a 4kVechaveado com 

uma chave do tipo "spark gap" que é acionado com um pulsador de 15 kV que 

usa uma "thyratron" 5C22. 0 circuito do pulsador será detalhado num rela 

tôrio posterior. 

2.3 - MEDIDOR DE 6ÂS DE RESPOSTA RÁPIDA 

Como os medidores de pressão normalmente usados para medir 

pressões de IO"1* Torr a IO"1 Torr (Piram*, Pening e Ion Sauge) têm res

posta lenta, não se pode utilizá-los para efetuar medidas de pressão de 

gás ejetado pela válvula VIR6, dada a sua rápida variação. Desenvolveu-

se então no Laboratório Associado de Plasma do INPE um sistema de medi

ção de pressão de gás constituído de uma cabeça sensora do tipo SIR (Sen 

sor de Ionização Rápida) e um medidor eletrônico adequado, cujo sistema 

responde satisfatoriamente a tal variação de pressão. A cabeça sensora u 

sada no presente experimento é uma válvula pentodo 6AU6A cuja ampola de 

vidro é removida pouco antes de ser introduzida na câmara de vácuo. Para 

melhorar o tempo de resposta do sensor, remove-se também cerca de 40% da 

placa metálica que envolve a região central da válvula. 0 circuito ele

trônico usado, a curva de calibração obtida e os detalhes do funcionamen 

to deste sistema medidor de pressão com alta resolução temporal serãodes 

cri tos em um relatório posterior (Rossi et ai., a ser publicado). 



IIOV 

VMG 

7fr 

Fig. 2 - Circuito elétrico da fonte de carregamento do banco de capacitores do VIRG. 
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2.4 - DINÂMICA DA ABERTURA DA VÁLVULA 

O novimento do centro do diafragna está diretamente rela

cionado com o quanto a válvula se abre durante a ejeção de gás. A Fig. 3 

•ostra as forças atuantes no diafragna quando a bobina do VIR6 ê aciona

da. Na figura, F H é a força magnética que age no disco selador de área S, 

F.x pS0 é a força devido a pressão do gás na região de armazenamento, e 

Fk= kX é a força devido a força de restituição da mola que agenodiafrag 

ma. Podemos escrever a equação do movimento do centro do diafragna como: 

dfx + J Ç X S ^ F J L + P_SQ (D 

dt2 m m m 

A força magnética FM no disco de Al resulta do efeito de 

exclusão de fluxo (pelo disco) gerado pela rápida variação de fluxo mag

nético resultante da alta corrente que flui na bobina da válvula, sendo 

portanto: 

FM = ei. . S (2) 

Aqui se desprezou o efeito do campo no diafragna, pois ele 

está longe da bobina além de ser de latão e ter a espessura muito fina. 

Usando S = 12,6 x 10-<>m e como o solenóide tem 10 voltas temos: 

FM * 7 x IO"
7 I2 (3) 

0 circuito elétrico utilizado na energização da válvula 

VIRG pode ser aproximado por um circuito RLC. Portanto a equação do cir

cuito incluindo a válvulaé dada por: 

L dl + JL / idt + Ri « 0 c/ V , M - Vrt (4) 
dt C ' (o) o 

cuja solução mais simples, que é o caso criticamente amortecido (w > 0) , 

é: 
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I =J[p t t-fx co» T= 2L (5) 
L R 

Aqui, L ê a indutincia, C a capacitincia, Ia corrente que 

passa na bobina da válvula» R a resistência total do circuito e V0 a vo^ 

tagem de carga. 

Devemos agora determinar o efeito mola do diafragna. A 

constante k ê dada por (IPPJ, 1984) 

k= fk = PjV (fi) 
x *teax 

onde «tax * ° deslocanento nâxino do centro do diafragna que é mostrado 

na Fig. 4. Aqui a0 ê o raio do diafragna. Por outro lado uma* pode ser 

também escrito como (IPPJ, 1984) 
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I X 

FM 

CMAFRAGMA 

Fig. 3 - Desenho esquemático representando as forças atuantes no diafrag-
ma e a geometria usada no cálculo da abertura da válvula. 

1 2oo I 
« M A X K 

F1g. 4 - 6eo»netr1a usada para determinação da constante k do díafragma. 
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W 0,171 £ £ <*> 
E e3 

onde e ê a espessura do diafragma e E* 7,03 x IO10 N/m2 ê o modulo de 
Young para o Iatão, portanto: 

k- * E e* (8) 

0,171 a0
2 

a equação do movimento do disco selador pode ser reescritd como: 

d£x + ax * ct2 e o t + b (9) 

dt2 

cuja solução é dada por: 

x« A cos V r 1 1 + B sin f T t + _ £ _ W " 4ct + 2 ( * * * - » ) } e o t 

o2+a o2 + a ( o 2 - a ) 2 

+ b onde a« *, b-£§o, c- lê, a- rS, A» X0 -_b_ - 2C (3a - a), B«?aÇ_ 
ã m m m L a (o2 - a ) 3 tfp 

. (3a_=-fl£). S- 7 x 10-5 (vo/L)2 (10) 
(a2 - a ) 3 

Inserindo as constantes do dispositivo usado no nosso ex
perimento: a0» 0,0015 m, e« 0,0005 m, massa m> 0,025 kg, pressão de re
servatório- 2 atn, V0- 4,2 kV, C- 8,0 pF, L- 3,5 mH, R« 1,3 G, X0> 2,0 x 
lGT^m, obtemos (em unidades SI): 

k- 7,1 x IO5 G- 7,2 x 1013 

a- 2,8 x IO7 o—3,7 x IO5 

b« 5,7 x IO3 A—6,3 x 10"7 

c--3,0 x 105 B»-2,2 x IO-5 

A equação do movimento fica então reduzida à: 
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x= -6,3 x IO"7 cos 5,3 x 103 t - 2 > 2 x IO"
5 sln 5,3 x 10* t - {2,2 x IO1» 

t* + 2,4 x 104t + 9,7 x IO"7} e"3»7 x lo5t + 2,04 x IO-* (11) 

0 gráfico correspondendo à solução desta equação que representa a 

dinâmica da abertura da válvula, está mostrado na Flg. 5. E importante 

notar que a válvula se abre cerca de 300 ys apôs o disparo da chave. A 

abertura máxima atingida no caso (curva contínua) e de cerca de 0,05 mm. 

A curva pontllhada representa o caso de e* 0,001 m. 



- 10 -

'o 

H 

J I 

<0 -

•o11 

J I I I L 
O 
O 

(A 

O 

o 
> 

•o 
.«3 
t -
3 *» 

jg 
<e 
n 
•o 
<e u 
•^ 
E 

IIO 

IO 
"O 
V» 
IO 

t 
S <_> 
I 

IO 

o 
T 



-11 -

3 - RESULTADOS EXPERIMENTAIS E CONCLUSÕES 

O esquema experimental usado na caracterização da válvula 

VIR6 está mostrado na Fig. 6. A válvula VIR6 foi instalada numa das ex

tremidades de uma câmara de vácuo que serve normalmente de interface en

tre o dispositivo CECI (usado para o estudo de confinamento de plasma) e 

a bomba difusora. 0 volume desta câmara ê de cerca de 4000 cm3 e a pres

são de base típica é de 2 x 10~6 Torr. A válvula foi instalada nesta câ

mara porque se pretende utilizar esta configuração para teste de Injeção 

de gás no experimento CECI, num breve futuro. 

0 sensor SIR foi usado nas posições 1 e 2 para se fazer o 

estudo de tempo <le vôo dos átomos que constituem o gás injetado. 

A corrente na bobina da válvula é medida com uma bobina de 

Rogowski cuja sensibilidade é de 364 A/mV quando se usa um integrador a-

tivo (Aso, 1988). A oscilação da corrente da bobina da válvula quando o 

capacitor é carregado a 4,2 kV é mostrada na Fig. 7. A partir deste traço 

da corrente pode-se ver que 1,^= 6 kA (primeiro pico). Usando-se a fór

mula T* 2ir /ÕT que ê válida para descargas oscilatórias pode-se determi. 

nar a indutância da bobina da válvula que é de 3,5 yH. Pode-se determi

nar então I m a x através da fórmula lmx= 0,8 £K que é válida para o nos. 

so caso, e obter teoricamente lmx
s 5 kA, o que está em boa concordância 

com o resultado experimental. 

Na Fig. 8 mostramos o traço da voltagem obtida pelo medi

dor de pressão SIR quando disparamos a válvula VIRG, com o banco carrega, 

do a 3,8 kV, pressão de reservatório de 3 atm de gás He, corrente entre 

anodo-catodo de 2mA e voltagem de operação do medidor de 200 volts. 0 os. 

dloscópio é gatilhado com o sinal de Rogowski que é mostrado no traço 

superior. Nota-se um rápido crescimento da voltagem do SIR (<500 ps) cor 

respondendo a um rápido aumento de pressão, que depois de atingir o valor 

de pico decresce lentamente. 0 valor de pico de pressão foi determinado 

baseando-se na callbração do sensor previamente realizada 1n situ e atlri 

giu cerca de 80 m Torr. 



BANCO 
ROGOWSKI 

SENSOR SIR 

= - » MEDIDOR 

I 

SENSOR 
PENIN6 

E 
PI RANI 

P/BOMBA 
DIFUSORA 

Fig. 6 - Arranjo experimental para calibracão do sensor SIR e medida de pressão de gâs ejetado pela válvula 
VIRG. 
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Fig. 7 - Oscilação da corrente na válvula VIR6 medida com bobina 
Rogowskl. 

Flg. 8 - Pressão de gás ejetado pela válvula VIRG, medida com sensor SIR. 

Traço superior: sinal de Rogowskl para Indicar o tempo de dispa 
ro da VIRG. Traço Inferior: sinal do SIR. Escala horizontal 2ms/ 
d1v. 
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A resposta intriseca do SIR é extremamente rápida. Ela ê 

melhor que 20 »s segundo experiincias anteriores (Ueda, 1986). Esta qua

lidade do sistema de deteção de gás permitiu a determinação experimen

tal do tempo de abertura da válvula usando o método de tempo de vôo da 

frente de propagação do gás injetado no vácuo. 0 inicio da variação de 

pressão foi medido usando o SIR nas posições 1 e 2 a distâncias de 21 cm 

e de 6 cm da válvula, respectivamente (ver Fig. 6). 0 atraso da chegada 

do gás na posição 1 com relação ã posição 2 foi de 0,3 ms o que permitiu 

que se estimasse uma velocidade média da frente do gás de 0,05 cm/ys. As 

curvas no gráfico da Fig. 9 mostram os tempos de chegada da frente do gás 

nas posições 1 e 2 do sensor (linhas contínuas) para diferentes voitagens 

de carga do banco de capacitores que energiza a válvula. Acurvapontilha 

da representa o caso em que a placa metálica do sensor não foi removida. 

Ela indica claramente que o envoltório metálico atrasa sensivelmente a 

resposta do detetor. Além disso, o gráfico mostra que para voitagens <3,8 

kV o tempo de chegada do gás depende da voltagem de carga do banco. A 

Fig. 9 é ainda útil para a determinação do instante em que a válvula se 

abre. 



4.4 Vc (kv) 

Fig. 9 - Nedida do tempo_de chegada da frente do gás no sensor SIR: curva A para posição 2 da Fig. 6 e 
va B para posição 1. 

A curva tracejada representa o caso de SIR com placa fechada e colocado na posição 1. 
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Como o detetor na posição 2 está efetivamente a 16 cm da saída do gás na 

válvula (a frente do gás ê detetada apôs a reflexão na parede da câmara 

de vácuo) e usando o fato da velocidade da frente do gás medida ser da 

ordem de 0,05 cm/ys, podemos concluir que se leva cerca de 320 ys para a 

frente se propagar da válvula até o detetor. Consequentemente, o tempo 

necessário para abrir a válvula é de cerca de 330 ys já que o tempo total 

(curva A), desde o disparo da válvula até a deteção, é de 650 ys. Portan 

to, o tempo de abertura da válvula medido experimentalmente (330 y) está 

em ótima concordância com o tempo calculado (300 ys) usando o modelo sim 

pi1ficado na secção 2. 

A variação da saída do gás com a variação da voltagem de 

carga do banco está mostrada na Fig. 10. A válvula começa a abrir com vol

tagem de 2,8 kV e a saída de gás parece saturar aos 4,0 kV. Entretanto o 

efeito que parece ser de saturação deve ser um efeito devido ã reduzida 

variação de voltagem do circuito do SIR para pressões elevadas, como a 

curva de calibração da sonda indica claramente (Rossi et ai., a ser publica 

do). 

Não há variação de pressão de saída de pressões de reser

vatório acima de 1 atmosfera. Abaixo desta pressão, a pressão de saída 

cal com a pressão de armazenamento. 

Uma qualidade da válvula VIR6 muito importante para apli

cações nos experimentos de plasma é a rapidez do tempo de subida da pres_ 

são do gás Injetado no vácuo. Na presente configuração experimental, a 

válvula é capaz de Injetar gás com um tempo de subida <400 ys, como mos

tra o resultado da Fig. 11. 0 segundo traço é para o caso de voltagem de 

carga menor, o que indica que o tempo de subida depende diretamente da 

voltagem do banco. A utilização de um "nozzle" na saída do gás na válvu

la permite obter uma velocidade supersônica do gás, o que poderia tornar 

a frente do gás em expansão multo mais abrupta resultando num tempo de 

subida ainda menor. 

Finalmente, a reprodutibllIdade da válvula é excelente co 

mo atestam os traços das voltagens (equivalentes a pressões) obtidos em 



P(TORR) 

10.0 -

Vc(kv) 

Fig. 10 - Variação da pressão de pico do gás ejetado pela válvula VIKG com a variação da voltagem do banco 
de capacitores. 
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Fig. 11 - Medida do tempo de subida da pressão de gás ejetado pela válvu 
la VIRG. 

a) 3,6 kV de voltagem de carga b) 3,2 kV de voltagem de carga. 
Escala horizontal: 200 »s/div. 

Fig. 12 - Reprodutlbllidade da válvula VIRG. 4 disparos com 4 kVjie vol
tagem de carga e 3 atm de pressão de armazenamento estão acumu 
ladas no traço. 
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4 disparos de iguais condições, mostrados na Fig. 12. 

Em conclusão* foi desenvolvida uma válvula para injeção 

rápida de gás (VIR6) que é capaz de fornecer pulsos rápidos de diferen

tes tipos de gases com aplicação direta em vários dispositivos de plasma. 

No caso em que se usa o gás He, pode-se obter pulsos de gás de até 80 m 

Torr de pressão de pico com um tempo de subida <400 us e duração de cer

ca de 40 ms na presente configuração experimental com ótima reprodutíbi

ll dade. Como primeira aplicação desta válvula, injetaremos o gás pulsado 

no dispositivo CECI do LAP através da região da câmara de vácuo da inter

face toróide-bomba difusora. Já foi observado que podemos elevar a pres

são no toróide de 3 x 10"5(pressão de base) até 2 x IO"1* m Torr, o que 

possibilitará atingir pressões acima daquelas rotineiramente usadas em 

descarga com fluxo contínuo de gás no CECI. A válvula VIR6 será a seguir 

aplicada em propulsor iônico do LAP, tanto na região de propagação do fei. 

xe quanto na região de produção de plasma. Posteriormente ela poderá ser 

utilizada na alimentação de gás nos dispositivos TBR-1 da USP e no Torói. 

de Compacto da UNICAMP, assim como no canhão de ions a ser desenvolvido 

no LAP. 
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