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Fig. 4.14.4 Espectro de energia dos raios gama do In.
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4 . 1 5 . PRODUÇÃO DE T I .
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201

Em prosseguimento aos trabalho? do produção de TI li-
vre de carregador e de impurezas, foi obtido um rendimento de

201 201
alvo grosso de 1,7 mCi/yAh de Pb, precursor do TI, e um

o n T
rendimento de 93% para separação química do TI.

Desenvolveram-se também alvos de alta potência para o

uso no porta-alvo inclinado ja existente. 0 alvo de tálio

para este tipo de porta-alvo é fundido em uma cavidade metãlí

ca. Esta cavidade foi feita em cobre e posteriormente ni-
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quelada por eletrodeposição de Ni , de uma solução de

NiS04 0,35 M saturada em (NH4>2 S04 e NH^OH concentrado (1:2).

Como anodo usou-se platina. Este alvo suportou correntes de

até" 10 yA durante 4 h, mas perdeu-se cerca de 35% do tálio

durante a irradiação. A produção no momento esta limitada a

4 mCi por irradiação. A aderência do alvo fundido não era

boa: uma vez irradiado tornava-se quebradiço. Por este moti_

vo desenvolveu-se um alvo de tálio eletrodepositado que ain-

da não foi testado.

(2 3)

0 TI foi eletrodepositado ' de uma solução de

T1C1O4(15O g/l), que foi preparada dissolvendo-se tálio meta

lico em HC101+. Levou-se esta solução ã ebulição e adicio -

nou-se H2O2 gradativamente até a solução tornar-se límpida .

Para obterem-se depósitos mais aderentes e uniformes adicio-

nou-se cresol (10 g/l) e peptona de caseína (10 g/l), e ain-

da HC10^(60 g/l) livre. Durante a deposição foram mantidos:

um aquecimento de 40 a 50 °C, uma agitação magnética e uma

densidade de corrente de 10 mA/cm . Nestas condições foram
- 2

obtidos alvos de ótima aparência com 110 mg/cm em 135 min de

deposição. Como ar.odo utilizou-se a platina e como catodo Cu

niquelado, sendo a distância enln; os dois eletrodos de

6,5 cm. '

Foi concluída a montagem do interior da célula de pro-

cessamento remoto, na qual algumas modificações tornaram-se

necessárias. A plataforma móvel e o primeiro frasco onde

era feita a dissolução do alvo, foram eliminados. A dissolu

ção do alvo passou a ser feita diretamente no segundo frasco,

cem o objetivo de simplificar o processo. 0 transporte dos

líquidos de um frasco para outro é feito com auxílio de ar

comprimido.

A nova disposição no interior da célula de processamen-

to encontra-se na figura 4.15.1., onde o frasco (6) foi acres»

centado para recolher o tálio inativo, visando-se uma maior

purificação do produto final. 0 TI é eluído em 40 ml de

HC1 1,5 M (13), sendo então levado ã secura (para isto acres_

centou-se uma terceira chapa aquecedora) e tomado em NaCl 0,9%
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Fig. 4.15.1. Esquema do interior da célula de processamento

de 2 0 1Tl.

(1) entrada do alvo

(2) cuba para dissolução do alvo e precipitação

(3) chapa aquecedora

(4) agitador magnético

(5) filtro de placa porosa

(6) erlenmeyer para recolher o filtrado

(7) frasco para recolher o precipitado

(8) agitador mecânico

(9) becher para precipitação

(lO)resina aniônica

(ll)becher para recolher a atividade de chumbo

(12)residuos (Fe+3, 203Pb)

(13)becher para recolher o

(14)filtro MTLLIPORE

(15)frasco para recolher o

(16)saída do 2 O 1T1.

201TI

201
TI

Esta solução final é passada num filtro MILLIPORE (14) ,

que também foi acrescentado para garantir a esterilidade do
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201, 201rtTl. O ÍU TI produzido possui uma alta pureza radionuclidi

ca, que foi comprovada utilizando-se um detector Ge(Li) (fi-

gura 4.15.2.) .
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Fig. 4.15.2. Espectro 201TI radionuclidicamente puro.

201
TIA próxima etapa deste trabalho será a aplicação do

em animais para testes biológicos.
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