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4.13. PRODUÇÃO DE 1 2 3 I

J.L.Q. de Britto, A.G. da Silva, F.C.M. Teixeira, A.C.

Silva e A.S.F. de Sousa.

Dando prosseguimento ao desenvolvimento da produção de
1 2 3I através da reação 1 2 2Te( 3He,2n) 1 2 3Xe íLt 1 2 3 I , foi conclu

ida a remotização do sistema de difusão e captura do Xe e da
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retirada do I produzido através do decaimento do Xe pre_

cursor. A câmara de difusão sofreu modificações no sentido

de permitir que pudesse ser fechada e aberta após a colocação

do alvo no seu interior sem nenhum contacto manual. A câmara

foi toda construída em aço inox para evitar os problemas de

corrosão ocorridos com a câmara de cobre anteriormente usa-

da . Na figura 4.13.1. é apresentado o novo modelo usado .

A câmara é* constituída de um tubo de aço inox (5) de 2,5 cm

de diâmetro interno e 55 cm de comprimento, em que a uma das

extremidades foi soldada uma flange ( 6 ) , a qual possui um a-

nel de vedação (4) em torno do orifício do tubo. Um sistema

pneumãtico de fechamento, consistindo de um pistão (3) ligado

a uma flange movei (7), foi montado de modo que se possa fe-

char ou abrir a câmara por ação de ar comprimido (1 e 2 ) . Es-

te sistema de fechamento possui também um movimento de 120°

em relação ao eixo do tubo, permitindo que o alvo seja coloca

do no seu interior com o auxílio das manipuladoras existentes

na célula de recepção.
A figura 4.13.2. mostra uma vista geral do sistema de

123captura do Xe e obtenção do I, totalmente automatizado. A

câmara de difusão fica posicionada no interior do forno tubu-

lar (b), com sua entrada voltada para o interior da célula de

recepção (a). Com o auxílio das manipuladoras, o alvo é colo

cado no interior da câmara, e se abaixa de 120° o sistema de

fechamento, e depois aciona-se o ar comprimido, fechando-se

hermeticamente a câmara. Completada esta operação, deixa-se

passar uma corrente de Nj (gás) que carrega o Xe através de

um tubo de teflon (c) até a célula de processamento (d). Hes_

ta célula a corrente de gás passa em uma armadilha de cobre
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(e) mantida a -79 °C, imersa em acetona e CO- (sólido). A se

guir a corrente gasosa passa por um pequeno forno (f), con -

tendo lã de prata, capaz de capturar radioisótopos formados

diretamento do alvo, apôs o que a corrente passa por uma ou

tra armadilha de cobre (g), mantida a -196 °C, imersa em N2

(líquido), para capturar Xe. Após 6,3 h, tempo suficiente pa

ra que haja o máximo crescimento de I, o suporte (h) do re_

cipiente contendo N? é abaixado e a armadilha contendo Xe en

tra em equilíbrio de temperatura com o ambiente, liberando o

Xe e o Xe remanescentes. Uma solução diluída de NaOH

contida no balão (j) é passada no interior da armadilha, con

trolando-se a válvula de três vias (i), para retirar todo o
123 -

I produzido. A solução e então aspirada para o frasco (1),

onde pode-se fazer um ajuste de pH, e depois é filtrada atra-

vés de "MILLIPORE" (n) para o frasco final (o). 0 volume fi.

nal obtido é de 4 a 5 ml de solução contendo o radioiodo na

forma de iodeto. No aspecto de remotização todo o processo

foi concluído.

No que diz respeito ã pureza do produto final, esta foi

testada no aspecto radionuclidico usando-se um detector Ge(Li)

acoplado a um analisador multicanal. Na figura 4.13.3. tem-
123

se um espectro gama do I produzido, livre de contaminantes

radionuclidicos. A pureza radioquímica foi testada usando-

se cromatografia em camada delgada , e foi verificado que

99% do produto final estava na forma de iodeto, a qual era a

forma desejada.

Iniciou-se recentemente a preparação de alvos de ^

com Te enriquecido. 0 mesmo processo utilizado para a prepa-

ração de alvos de TeCU com o Te natural foi repetido com bons

resultados. Na próxima etapa do trabalho serão feitos testes

com os alvos de material enriquecido, submetendo-os às altas

correntes de feixe, para medir-se o rendimento de produção.
123

Espera-se também testar o I produzido quanto a sua pureza

biológica utilizando-se o teste de LIMULUS, além de testes em

animais.
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Fig. 4.13.1. Câmara de difusão para produção de

(1) saída de ar

(2) entrada de ar

(3) pistão

(4) anel de vedação

(5) tubo de aço inox

(6) flange
(7) flange móvel
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Fig. 4.13.2. Vista geral da célula de recepção, câmara de difusão e célula de
123-

processamento usados na produção de I.
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Fig 4.13.3. Espectro y de I radionuclidicamente puro.
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4.14. PRODUÇÃO DE 11:LIn.

J.A. Osso Jr., A.G. da Silva, A.C. e Silva, F.C.M. Tei-

xeira e A.S.F. de- Souza.

Prosseguindo o trabalho de produção do In, pode-se pro

duzir atualmente 7 mCi de In livre de carregador irradian-

do-se um alvo de Ag com correntes de 23 \iA de alfas de 28

MeV durante 2 horas. Este valor, entretanto, pode ser au-

mentado em mais de 4 vezes utilizando-se um alvo inclinado .

A refrigeração do alvo de 0,060 mm de espessura é feita

com água circulando diretamente sob a iclha de prata, como
(2)

descrito no relatório anterior . Os alvos de prata utiliza

dos estão sendo recuperados através de eletrodeposiçao, com

os métodos já descritos . A prata está sendo depositada em

um eletrodo de alumínio, que traz a vantagem de se poder des-

tacar a lâmina de Ag do seu substrato apôs a eletrodeposiçao.

Foi também definida a última etapa da separação química, ou S£
• — 10 9 •• 10 9 ~~
ja, a remoção do Cd, que e formado do decaimento do In,


