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1. APBISEMTAÇXO

1.1. Introdução

0 Departamento de Física do Instituto de Engenharia
Nuclear/CHEN realiza trabalhos de pesquisa em Física
Nuclear, Produção de Radioisótopos e Danos por
Irradiação usando o Ciclotron de Energia Variável CV-28,
capas de acelerar protons, dêuterons, héllons e partículas
alfa co» energias máximas de 24, 14, 36 e 28 HeV
respectivamente.

Conta atualmente com 5 linhas de irradiação
operacionais, três das quais foram extendidas para fora da
caverna do ciclotron usando o sistema de transporte de feixe
desenvolvido em cooperação com o Instituto de Fisica da
OFRJ. Nessas linhas externas estão montados: 1) Câmara de
Espalhamento para estudos de fissão isomérica e reações
(a.p) e (p.a); 2) Implantador de partículas alfa e irra-
diador com protons para estudos de danos por irradiação e
3) Câmara de Deutério para produção de neutrons («IO* n/s)
"monoenergéticos" via reação D(d,n)*He e câmara de vácuo
para estudos de reações (p,n) e (a,n). Uma das linhas
internas está dedicada â produção de radioisótopos e a
outra encontra-se acoplada a um Sistema de Transporte de
Núcleos de Recuo por Jatos de Hélio que permite estudos de
nuclideos de meias-vidas curtas (da ordem de segundos).



1.2. Linhas d* Pesquisa

A - Funções Excitaçlo e RasÕes Isoméricae de produtos
de reações com partículas carregadas - A.6. da Silva,
L.T.Auler, O.H.Vinagre F*. V.L. da Costa e S.C.Cabral.

B - Funções excitaçio de reações (n,x) - L.T. Auler,
J.C. Suita. S.C. Cabral, L.J. Antunes e A G . da Silva.

C - Rendimentos de produtos de fisslo com partículas
carregadas - A. V. Be11ido e S.C. Cabral.

D - Pesquisa e Desenvolvimento de métodos de produção e
processamento de Radioisótopos - 6.L. de Almeida, A.6.
da Silva, J.L.Q. de Br it to, J.A. Osso Jr., M.A.V.
Bastos, A.M.S. Braffhirolli e D.F.S. Cni

S - SimulaçSo, com partículas carregadas, de efeitos da
irradiação com neutrons - Z.C. Gonçalves e R.G. dos
Santos.

F - Sspectrometria de neutrons baseada em dupla dlscrimi-
naçSo nêutron-gama para obtenção de espectros duplo
diferenciais dos neutrons emitidos em reações (a,n) e
(P.n) para medidas de densidades de níveis - A.G. da
Silva, L.T.Auler, J.C. Suita, O.H.Vinagre F», V.L. da
Costa e S.C.Cabral.



1.3. Instalações, Laboratórios e Principais Equipamentos.

0 Departamento possui instalações de refrigeração,

exaustão, ar comprimido, gerador de emergência e

liquefator de nitrogênio.

0 Laboratório de Física Nuclear conta com

espectrômetros alfa, beta, gama, de tempo, de partículas

carregadas e de neutrons, sistema de transporte de núcleos

de recuo em jato de hélio, evaporador e microcomputadores

PC.

0 Laboratório de processamento de radioisótopos conta

com sistemas remotos de transporte de porta-alvos

irradiados, transporte de alvos intercélulas, sistemas

remotos de processamento e equipamentos de controle de

qualidade (HPLC, Espectrômetro de absorção atômica e

espectrôroetro de raios gama (Ge-Li)).

0 Laboratório de testes de materiais conta com um

espectrômetro de tempo de aniquilação de positrons, uma

máquina de tração, preparador de amostras para microscopia

eletrônica de transmissão (Tenupol), balança termo-

gravimétrica e forno a alto vácuo.



2. PESQUISA

2.1 Análise Isotópica de Anostras de Boro Enriquecidas eu

Utilizando Partículas Carregadas

Ü.M. Vinagre F*-, V.L. da Costa, S.C. Cabral e A.G. da Silva

Com objetivo de desenvolver um processo alternativo<*>

de análise rápida do teor de enriquecimento em *<>B das

amostras produzidas pela DISIS-DQUI-IEN, estamos testando um

método que utiliza espalhamento de partículas carregadas,

usando o ciclotron CV-28 do IEN.

Os métodos consistem na medida a 90° e 130° (com

respeito à direção do feixe de partículas do ciclotron)

dos produtos das reações io.»íB(a,a)>»-»*B e

io, iiB(p,p)io, UB. Os alvos até agora utilizados foram de

suportes de mylar, Ni e polietileno, com depósitos de boro

natural feitos por gotejamento de HaBOa ou por evaporação

a vácuo de B2O3. Os espectros de partículas são obtidos

utilizando detectores de barreira de superfície de 100,

1.000 e 2.000 Mm, e a idéia é determinar a razão isotópica

10B/11B pela razão das áreas medidas dos picos

correspondentes as reações i°B(a,ao)2OB e »iB(a,ao)HB ou
10B(p,po)i°B e "B(p,po)"B. Atualmente os dados estão

sendo tratados e na figura 1 pode ser visto um espectro
1ipico de protons obtidos nas nossas experiências.



BO n o 150 200 »O 300 300 400 450 5O0

Fig. i - lapectro de particaha obtido a ISO' COB detector de Si(áu) de 2010 »• para reiçõei iadmi-
dai por prótoaa de IT Be! ao alro de BJOÍ (aataral) etaporado ea aa aabatrato de polietileao.

REFERENCIA

1. L .E .B . Brandão, A.W. Nóbrega. - "Determinação

I s o t ó p i c a de Boro por E s p e c t r o m e t r i a de Massa'

T é c n i c a a s e r p u b l i c a d a no IEN.

- Nota

2.2 Deterninação da Concentração de Boro no Grafite

Usado no Reator Argonauta do IEN, Usando a Técnica de

Análise por Ativação COB Partículas Carregadas

Ü.M. Vinagre F+, V.L. da Costa e A.G. da Silva

E importante para o cálculo do fluxo de neutrons num

reator, conhecer-se precieamente a concentração de boro no

grafite utilizado, uma vez que o 1<>B poeeui uma alta seção

de choque (3836 b) para a reação (n,a) com neutrons

térmicos. Com o objetivo de se determinar esta concentra-

ção de boro no grafite usado no reator Argonauta do IEN,

ativamos a amostra usando feixes de alfas (4He) de 13 MeV do

ciclotron CV-28 do IEN. A esta energia a matriz de carbono é

muito pouco ativada<D e o boro pode eer determinado pela

produção de i'N via reação (a,n) no i°BU>.



Atualmente estamos analisando os dados das

irradiações realizadas.

REFERENCIAS

í: A.G. da Silva e L.T. Auler, "Possíveis Aplicações do

Ciclotron do IEN". Publicação do Instituto de

Engenharia Nuclear (CNEN).

2.3 Medida da Seção de Choque da Reação 5»Hi(n,p)«»Co

Induzida por Neutrons Rápidos no Intervalo de Energia

entre 8 e 14 MeV

J.C. Sulta, A.G. da Silva, S. de Sarros*, S.C. Cabral, L.J.

Antunes e L.T. Auler

Durante o ano de 1988, o andamento das medidas das

Seções de Choque da reação 5«Ni(n,p)58ColD foi retarda-

do pela realização de obras de reforço da blindagem na

área experimental do prédio do ciclotron que foram realiza-

das no período entre os meses de fevereiro e setembro.

Em 1988 foram feitas apenas duas irradiações, sendo

que a primeira, realizada em janeiro, resultou numa energia

dos neutrons monoenergéticos de 9,4 MeV. 0 resultado

preliminar encontrado para a seção de choque a essa

energia foi de 623 1 39 mb. Esse resultado, bem como sua

incerteza foram obtidos segundo os critérios já descritos

anteriormente(i).

* Instituto de Fieica (ÜFRJ)



Na figura 1 ten-6e o espectro de energia doe neutrons

obtido a partir do espectro de resposta luminosa do detector

NE-213, e do código de deconvolução FANTIU). A figura 2

mostra a curva de Seções de Choque da reação
5*Ni(n,p)5'Co com a maioria dos pontos experimentais já

determinados*3) em conjunto com os valores preliminares

medidos no presente trabalho.

J Vr-vT .^ ,nJ
o r * ts IO >r

fig. 1 - lapectro de eaerfla doa aêitroaa (coatafeaa i h/D,2)
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f i | . 2 - luaçlo Iicitaçio da retçio "ll{a,p)"Co
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A segunda irradiação, realizada en dezembro, que

corresponde a uma energia nominal dos neutrons em torno de

10 MeV, ainda nSo pode ser analisada.

Foram feitas ainda, várias tentativas de irradiações

com neutrons de energias menores (8 a 9 MeV). Todas

infrutíferas pois as tentativas de extração de feixes de

dêuterons com perfis entre 5 e 6 MeV, geradores de neutrons

a partir da reação D(d,n)3He(*>, fracassaram em virtude do

baixo rendimento do Ciclotron, com corrente máxima de 100 nA

na salda da máquina. Essa corrente, mesmo que fosse

totalmente transmitida para a câmara de gás deutério, ainda

não seria suficiente para ativar satisfatoriamente os

alvos de niquel. Uma possível alternativa para se resolver o

problema seria uma modificação na posição do defletor,

que poderia facilitar a extração dos feixes de baixas

energias. Mas por outro lado, este procedimento iria

prejudicar a extração dos feixes de altas energias,

comprometendo principalmente a produção de radioisótopos.

A realização dessas irradiações fica portanto adiada

para um período mais favorável, quando sejam mínimas as

interferências com as demais atividades do departamento.

REFERENCIAS

1. J.C. Suita, A.6. da Silva, S. de Barros, S.C. Cabral,

L.J. Antunes e L.T. Auler, "Medida da Seção Choque da

Reação **Ni(n,p)5*Co Induzida por Neutrons Rápidos no

Intervalo de Energia de 8 a 14 MeV". Relatório Técnico

Anual do Departamento de Física do IEN, Seção 2.1

(1987).



2. L.J. Antunes, G. Borker, H. Klein and 6. Buleki,

"Unfolding of NE-213 Scintillation Spectra Compared with

Neutron Tine of Flight Measurements", contributed paper

to Int. Conf. on Nuclear Data for Basic and Applied

Science, Santa Fé (Hay 1985) 1375.

3. V.M. Bychkov, V.N. Monokhin, A.B. Paschlchenko e V.I.

Phyaskin, "Cross Section for the (n,p), (n,a) and (n,2n)

Threreshold Reactions". INDC(CCP)-146/LJ, (1980).

4. D.L. Snith and J.W. Meadows, "Method of Neutron

Activation Cross Section Measurement for En=5.5 to 10 HeV

Using the D(d,n)*He Reaction as Neutron Source". ANL/NDM-

9 (1974).

2.4 Hedida da Seção de Choque da Reação ™Ge(a,n)73Se

J. Barreto*, V.M. Vinagre F+, V.L. da Coeta, S.C.Cabral

Coo o intuito de confirmar os valores obtidos para as

seções de choque da reaçSo 7°Ge(a,n)73Se<i), foram

feitas novas medidas, desta vez medindo-ee também a energia

do feixe incidente, utilizando-se a técnica!2) de

espalhamento e reação a 90* do feixe em alvos de mylar.

Nae medidas de energia do feixe foram utilizados detectores

do tipo barreira de superfície nas linhas de irradiação de

números 3 e 5 do ciclotron.

Os dados de seção de choque estão sendo analisados

atualmente.

* Instituto de Física (UFRJ).
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REFERENCIAS

1. J. Barreto. H. Wolf, V. Machado, O.M. Vinagre F*. V.l. da

Coeta, A. Merchant e P.V. Carlson, Relatório Técnico

Anual do Departamento de Física do IEN, Seção 2.2

(1987).

2. M.A. Chaudhri, Nucl. Instr. and Meth. 338, V. 56 (1967)

2.5 Medidas de Angulo Sólido do Sisteaa Montado para

Medidas de Densidade de Nivela na Casara de

Espalhaaento do Instituto de Física da OFRJ

Ü.M. Vinagre F«\ V.L. da Costa, V.B. Brasil*, W.M.S.

Santos*> L.T. Auler, 5. Sarros* e A.G. da Silva

Para se medir a densidade de níveis de

através de reações (p,o) e (a,p), utilizando-se o método

proposto por VonachO), neceseita-se medir a eeção de

choque absoluta e duplo diferencial da reação. Para isto é

preciso conhecer o ângulo sólido do sistema formado P^IO

conjunto alvo-colimador-detector do aparatus experimental

montado na câmara de espalhamento do IF/UFRJ<2>.

Assim, foram feitas várias medidas deste ângulo sólido

utilizando-se para isto uma fonte emieeora alfa (24iAm)

fazendo o lugar do alvo, e posicionada frontalmente a>>

detector. Apreeentamos na tabela 1, os valores medidos para

diversas distâncias fonte-fenda, comparados coro OB

calculados*3) baseados apenas na geometria do sistema.

* Instituto Física (HFRJ)
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TABELA 1. Anguloe eólidoe do sistema fornado pela fonte-
colimador-detector.

Diet&ncia fonte-detector = 3,23 M
Raio da fenda =3,5 nm
Raio da fonte =2,3 nu

DiBtância fonte-fendas H(nn): 127
Angulo sólido nedldo Q6(sr): 1,0x10-9
Angulo sólido cale. Qc(sr): 1,4x10-3

150
1,0x10-
1,4x10-

3
3

196
0,84x10-3
1,0x10-3

A grande diferença entre os valores calculados e

medidas apresentadas nesta tabela 1, nos nostra que a

geonetria do sistema não está ben definida. Sendo aseim

estão sendo inplenentadas mudanças, tanto no sistema de

colimaçâo cono nos suportes de fendas e detectores, de

maneira a resolver este problema.

REFERENCIAS

1. H. Vonach, "Extraction of level densities information

from non-resonant reactions" in IAEA Advisory Group

Meeting on Basic and Applied Problems of Nuclear Level

Densities, edited by M.R. Blat-, BNL-NCS-51694 (1985).

2. O.M. Vinagre F«-, W.M.S. Santos, V.B. Brasil, V.L. da

Costa, M.B, Gaspar, L.T. Auler, S. Barroe, R.J. Peterson,

D. Lind e A.G. da Silva, Relatório Técnico Anual do

Departamento de Fisica do IEN, Seção 2.3 (1987).

3. O.Y. Mafra, "Técnicas e Medidas Nucleares", pg. 22 e 35,

Edgard Blücher, Ed. da Universidade de São Paulo

(1973).
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2.6 Medida de Densidade de Nivele do 5*111 a partir da

DeterainaçSo do Espectro Duplo-diferencial de

Neutrons Saitidos na ReaçSo 5«Fe(a,n)5«Ni.

J.C. Sulta, S.C. Cabral, L.T. Auler e A.G. da Silva

Mesmo depois de ter eido aumentada a distância entre a

câmara de irradiação do alvo de ferroU.*) e o " beam

stop" da linha de 216 cm para cerca de 252 cm, com o intuito

de se evitar um possível sincronismo entre o tempo de vôo

dos neutrons entre o alvo e o detector e o tempo de vôo das

partículas a até o "beam stop" somado ao tempo gasto pelos

raios gama entre o "stop" e o detector (fig.l), ainda assim

observou-se um "background" muito intenso. Mesmo estando o

"beam stop" blindado com 20 cm de chumbo.

Constatou-se posteriormente que a origem deste

"background" era a ativação de outros componentes da linha

("beam scanner" e "beam stop" removível) localizados entre o

alvo e o "beam stop", apesar dos ângulos desfavoráveis para

irradiação dos mesmos.

A conclusão a que se chegou seria de que o

posicionamento assimétrico da câmara em relação ao segundo

dubleto de lentes de quadrupolo magnético da linha<2) (que

era de cerca de 110 cm, enquanto que a distância entre

dubletoe é de cerca de 4 m), estaria dificultando a correta

focalização do feixe no alvo. Apesar das dimensões

relativamente folgadas do bastidor do alvo que permite a

irradiação de uma área retangular com 1,5 cm de altura por

2,5 cm de largura.

Com isto. optou-se por um deslocamento na posição da

câmara de tal forma que as distâncias entre o segundo

dubleto e a mesma fosse aproximadamente igual â metade da



59,
Fig. 1 - Esquema da linha de irradiação para medidas de densidade de níveis do Ni

antes e depois das modificações.
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distância entre os dubletoe. Isto significa ter na ótica do

feixe o objeto e a imagem a mesma distância em relação à

lente.

No entanto, para que fosse mantida a distância entre a

câmara de irradiações e o "beam stop", (pela6 razões já

apresentadas), tornou-se necessária uma extensão da linha

com a instalação de um segmento de tubo e de correções

adequadas.

Na figura 1 tem-se um esquema de como estava a linha de

irradiação e como ela deverá ficar quando da instalação

das novas peças que já foram confeccionadas nas oficinas do

IEN. A figura 2 apresenta com mais detalhes o conjunto de

peças que forma a conexão da linha original com a

extensão de maior diâmetro (de 2" para 2 1/2"). 0 aumento

do diâmetro deve minimizar ocasionais radiações da linha

além da posição do alvo.

linha

fi|. 2 - Cooecçlo entre a linha de feixe coi 2* # e o ie«iento de linha que
ferve coio "beai itop' coi dliietro de V \ t.
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2.7 Preparação de Supercondutores de Alta Temperatura

A. V. Bellido, L. T. Auler e P. F. da Silva*

Seguindo o programa de pesquisa, enunciado no Relatório

Técnico 1987(1), foram preparadas diferentes cerâmicas da

fórmula geral YBa2Cu3C>7-y com o mesmo tratamento térmico.

Partiu-ee de misturae contendo oe meemos compõe toe die Ba e

Cu e se fez variar oe compostos de Y ou, também, substitui-

se total ou parcialmente Y por Al. Todas ae cerâmicas, com a

única exceção daquela obtida com Al2(>3, mostraram Efeito

Meissner-Ochsenfeld com Tc superior â temperatura do

nitrogênio liquidoU).

Outras cerâmicas do sistema Y-Ba-Cu-0 estão sendo

preparadae com diferentes compostos de Cu(II) e ainda d**

Cu(I) e eubetituindo-se também, em alguns casos,

parcialmente Y por Bi.

*Departamento de Materiais e Metalurgia, IEN.
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Após o conhecimento doe novos supercondutores de Bi e

-*) co» Tc superiores às do sistema Y-Ba-Cu-O, começou-

se o estudo da6 cerâmicas do sistema Bi-Ca-Sr-Cu-0 fazendo-

se variar a composição inicial das misturas. Obteve-se, em

todos os casos, materiais supercondutores sendo que a melhor

amostra , com fases supercondutoras de Tc = 85 R e Tc ~- 110

K, foi conseguida a partir de uma mistura de composição

inicial 4-3-3-4.
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2.8 Determinação de Rendimentos e Esquemas de Decaimento

dos Produtos de Fissão de Meia Vida Curta na Fissão

do *9*0 por Protons

Â. V. Be 11 ido e S. C. Cabral

Não sendo mais possível dispor do MCA-microcomputador

LeCroy 3500, para continuar com o trabalho experimental,

optou-se pelo uso do Analizador Muiti canal Mod.llSOOl

construído no Departamento de Instrumentação e Controle

deste Instituto. Este analizador trabalha acoplado a um

microcomputador e consta de uma placa analizadora Mod. 11019

e de um conversor analógico/digital Mod. 11020.

Está sendo desenvolvido um programa para o acúmulo

sucessivo das contagens em 4 regiões de memória da placa

analizadora e a sua repetição em ciclos. 0 arranjo

experimental será concluído com o interfaceamento e

automação do sistema de transporte rápido por Jato de

hélio.
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2.9 Razões Isoméricas do "Nb da Reação *0Zr(p,2n)

S.C. Cabral, V.M. Vinagre F*-, V.L. da Costa, L.T. Auler e

A.G. da Silva

Dando prosseguimento às medidas de razões

isoméricasl1-3) (ag/am) para estudos de mecanismos de

reações nucleares (decaimento de núcleo composto,

transferência de momento angular), as experiências para

determinação da razão ieomérica do *9Nb da Reação

8°Zr(p,2n) foram reiniciadas.

Nestas medidas é dada maior ênfase na região de

energia logo acima da energia limiar da reação (16,8 MeV)

onde se evidencia um comportamento contrário aquele previsto

pelo modelo estatístico de decaimento do núcleo composto, já

encontrado em medidas anteriores<lt2), quando o estado

fundamental é de alto-spin.

Para se obter valores mais exatos da energia incidente,

em vez de usar a radiofreqüência para calcular a energia,

mediu-se a energia dos protons antes de cada irradiação

para ativação das folhas alvo.

A energia do feixe é medida, usando reações e

espalhamento das partículas incidentes. Para isso, obtém-se

o espectro de partículas emergentes num determinado ângulo e

com o detector de partículas previamente calibrado em

energia, e conhecertdo-se a cinemática das reações,

calcula-se a energia incidente.

À experiência é realizada em duas etapas. Uma primeira

irradiação é feita para medida da energia dos protons em

uma câmara de espalhamento. A seguir, mantendo inalterados

os parâmetros que determinam a energia do feixe, é feita a
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irradiação no alvo de Zr montado numa outra linha de

irradiação.

Para simplificar o procedimento experimental, está

sendo confeccionada uma mini-cfimara de espalhamento que será

posicionada, como uma ante-câmara, antes ("upstream") da

câmara de irradiação para ativação.

EBtão sendo no momento processados os dados de

irradiações mais recentes visando preencher os "vazios" no

conjunto de medidas obtidas anteriormente(*>.
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2.10 Estudos das Perdas de Zn no Processamento de *TGa

A.M. Braghirolli, D.F. doe Santos e B. Flusa da Silva

Este trabalho ten cono objetivo a determinação da

massa de Zn recuperada ao final do processamento, pois com o

futuro uso de alvos de Zn enriquecido esta será utilizada na

eletrodepoeicão de um novo alvo.

0 método que está sendo utilizado é o da diluição

isotópica para se determinar a massa de Zn recuperada ao

final do processamento.

0 traçador utilizado é o Zn*-65, com este, faz-se uma

calibração da solução contendo o alvo dissolvido, ou

eeja, determina-se a quantidade de mg de Zn/cps de Zn-65 com

uma gota desta solução. Uma vez processada esta solução

contendo *7Ga/*5Zn determina-se a quantidade de cps de 85Zn

existente na fase final de Zn. Com a relação inicialmente

determinada (mg de Zn/cps de Zn-65) determina-se a massa de

Zn recuperada. Tem-se obtido um rendimento de 92% da massa

de Zn.

2.11 Estudo da Viabilidade de Produção do Gerador

siBb/">Kr

A.M.S. Braghlrolll

0t gerador *iRb/*i»Kr possui um grande potencial de

aplicação em medicina nuclear, em clinica de pulmão,

cardiologia e fisiologia. Isto se deve ás suas

características nucleares bem como fisico-quiroicas.
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O »i»Kr é filho do »iRb(4,58h) e decai com 13 eeg. de

meia vida por emissão de um raio gama de 190 keV com

abundância de 65%. Com esta meia vida é um radioisótopo de

difícil importação o que impossibilita o seu uso no

Brasil. Iniciou-se então o estudo de viabilidade de sua

produção com o ciclotron CV-28 do IEN.

Os possíveis métodos de produção, considerando-se as

características do nosso ciclotron são:

Alvos sólidos 7 9Br(a,2n)»iRb

79Br(»He,n)«iRb

•iBr(3He,3n)eiRb

Alvo gasoso *2Kr(p,2n)*iRb

Um outro fator preponderante para a escolha do método

com o CV-28 do IEN é o espaço fisico do laboratório, pois o

ciclotron é usado para uma grande variedade de experimentos

e portanto o sistema de manipulação desses alvos deve ser

simples e flexível e isto é atingido mais facilmente com

alvos sólidos.

Baseado nestes fatores fez-se um levantamento

bibliográfico da produção do gerador 8iRb/&n»Kr a partir

de alvos sólidos.

0 composto químico mais usual para este tipo de alvo é

o NaBr, mas eetudosd) já foram feitos mostrando algumas

desvantagens quando este tipo de alvo é usado. Compostos

como PbBr2, FeBrs, Cu2Br2, AgBr, 2,4,6 tribromofenol e BiBra

já foram testados bem como diferentes materiais para porta-

alvos como alumínio (anodizado e comum), cobre, ferro,

níquel, grafite e aço inox.
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A bibliografia existente é muita vasta e alguns

materiais apresentam vantagem quanto a estabilidade, mas

desvantagem na hora da separação química para o preparo do

gerador.

Quanto a escolha da reação, Yoshio Hororoa e

colaboradores(2> mediram as curvas de função excitação

para as reações *iBr(3He,3n) e 79Br(a,2n)*iRb e obtiveram

um rendimento de alvo grosso semelhante (2 mCi/iiAh) para

energia de 3He igual a 30 MeV e partículas a de 40 MeV

(ElHe= 40 MeV, 2,7 mCi/nAh). A pureza radionuclidica do

*i">Kr é maior quando produzido a partir de 3He, pois a

produção do contaminante 83Rb (t*=86,2 d), que decai para

*3>>Kr (t*=l,83 h), é negligenciável o que não acontece com

as partículas alfa onde a contaminação estimada pelos

autores é de 0,1%, 1 hora depois da irradiação.

Baseado na revisão feita o mais indicado parece ser

alvos de NaBr, irradiados com 3He, sendo o gerador preparado

em trocadores inorgânicos (fosfato de Zr) ou ainda geradores

em papel cromatográfico(3). Com isto, serão então

iniciados os testes experimentais.
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2.12 Desenvolvimento de Método para Produção de *»Cr eem

Adição de Carregador

M.A.V. Bastos, J.L.Q. de Br it to e U.M. Vinagre

A relevância deste trabalho reside no fato de ser o

um radioisótopo de muita importância em trabalhos de

marcação de sangue e componentes sangüíneos. Muitos destes

componentes são muito sensíveis à radiação» o que requer

que o traçador em questão possua características tais que

não concorram para a degradação destes componentes.

0 51Cr preenche os requisitos necessários para estudos

hematológicos devido a sua meia vida de 27,7 dias que

permite estudos que exijam longos tempos de observação;

seu modo de decaimento por captura eletrônica que faz com

que os danos causados por emissão de partículas não

ocorram e possui ainda um espectro gama cuja principal

linha, com uma abundância de 9.8% e energia de 320 KeV, está

dentro de uma faixa considerada boa para a sua detecção .

Neste trabalho foi medido o rendimento de alvo grosso

para a reação 5iV(p,n)51Cr e a função excitação para a

mesma reação. Um método de separação de 5iCr/V foi

desenvolvido de modo que este radioisótopo seja obtido sem a

adição de carregador.

• Medida da função excitação e do rendimento de alvo

grosso.

Os alvos para as medidas da função excitação e

rendimento de alvo grosso foram obtidos laminando-se uma

placa de vanádio metálico (GoodFellow Metals) de 1.0 mm de

espessura.
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O alvo para a medida do rendimento de alvo grosso

consistiu de una lâmina de V metálico de 0,8 mm de espessura

de modo a degradar um feixe de protons de 17,0 a 3,0 HeV,

faixa de interesse para a medida em questão. Foi

encontrado um rendimento de 128,6 uCi/pAh.

A função excitação para a reação 5*V(p,n)5iCr foi

medida usando a técnica de empilhamento de folhas. Foram

ueadas duas pilhas para determinar a curva nos intervalos de

24,0 a 18,0 MeV e de 17,0 a 7,0 MeV.

A energia dos prótons incidentes em cada irradiação

foi medida numa câmara de espalhamento usando os valores Q

conhecidos das reações em carbono e oxigênioU). Os

espectros de partículas provindas do alvo de mylar foram

obtidos com detector Si(Au) de 1000 e 2000 m> posicionados a

90° com respeito ao feixe Incidente. A função excitação

é vista na figura 1.

INCMM tO P*OTON<M«V)

flf. i • hiçlo heltiçlo di reiçlo "V(p,a)"Cr.
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• Separação Química

A separação química desenvolvida neste método é

ba6eada em técnicas de co-precipitação e troca iônica

descritas a seguir.

Um alvo de vanádio metálico de 0,8 mm de espessura após

ser bombardeado com feixe de protons de 24,0 Mev com

correntes de até 20 nA é dissolvido no mínimo volume

possível de uma solução 4,0 N de HNO3 contendo 10 mg de

Fe(NOa)3. Esta solução é lentamente gotejada a um excesso

de solução de NaOH 4,0 N de modo a precipitar todo o Fe+3

como Fe2C>3.xH20 fazendo deste modo uma co-precipitação

quantitativa do 51Cr. Praticamente todo o V permanece em

solução e é então separado por uma simples filtração.

0 precipitado é lavado com água destilada, sendo esta

operação repetida duas vezes para assegurar que todo o

vanádio seja removido da superfície do sólido. 0 precipitado

contendo 51Cr é dissolvido em 10 ml de uma solução 12,0 N

de HC1 e percolada através de uma coluna de 2,0 X 1,0 cm de

0, contendo resina Dowex 1X8 (100 - 200 mesh) previamente

condicionada com 200 rol de solução 12,0 N de HC1. Nestas

condições o Fe é fortemente retido na forma do complexo

negativo FeCl4-, enquanto o 51Cr é facilmente eluido na

forma do cation Cr+3.

A solução final é levada a secura e o 5iCr, Bem

adição de carregador e livre de resíduo, pode então ser

tomado em solução apropriada para seu devido uso. 0

rendimento do processo foi de aproximadamente 91 %.
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2.13 Estudo de Método para Produção de 2 2Ha Através de

2 «He

J.L.Q. tfe Br it to e A.S.F. de Sousa

Um método alternativo para a produção de 22Na através

da reação 20Ne(*He,2n)22Mg — > 22fla esta sendo pesquisado

no sentido de verificar a viabilidade de produção deste

radioieótopo coro tecnologia de alvo gasoso o que facilitaria

enormemente o processamento de produção.

A técnica utilisada até então baseia-se na

irradiação de gás Ne natural em um porta-alvos cilíndrico

de Al com dimensões de 10 cm x 1,2 cm, em cuja câmara é

injetado Ne natural a uma pressão necessária para degradar

um feixe de *He de 28,0 a 6,0 MeV. Após a irradiação

extrai-ee todo o 2 2fla produzido, pela reação indireta, com

água destilada.

Os primeiros testes realizados mostraram a viabilidade

do sistema quando testado com partículas alfa com energia

incidente de 28 MeV. Este sistema de porta-alvos cujas

janelas eram de Al (janela externa) e de Havar (janela

interna), foi submetido e resistiu a correntes com

inteneidades de até 2,0 MA sem apresentar quaisquer tipos de

danos. No entanto no que diz respeito a medida do rendimento

de produção do 22Na nada se pode concluir por enquanto,

porque grande parte do produto ficou retido nas paredes da

câmara de Al inviabilizando a sua quantizaçSo devido a

geometria não apropriada para sua determinação.

No momento procura-se projetar uma câmara de material,

em cujas paredes o sódio não eeja adsorvido de modo a

conseguir-se resultados quantitativos que permitam uma

completa avaliação de viabilidade do método.
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Uma vez completado o estudo da viabilidade de produ-

ção de 22Na e em caso de resultado positivo, será dado

inicio ao deeenvolvimentio de alvos para altas correntes (da

ordem de 20 M A ) , com recuperação do gás alvo.

2.14 Produção de ua Traçador de Sn.

J.A. Osso Jr., A.M.S. Braghirolli e R.F. da Silva

Dando prosseguimento ao estudo de produção de 1 1 7 mSn,

determinou-ee o rendimento da separação química In-Sn do

método escolhido anteriormente(*). 0 rendimento ficou na

faixa de 50 %, devido à perda de 117|nSn nas duas etapas de

secura do processo. Essa perda é devida ao baixo ponto de

ebulição de SnCl4 (P.E. = 114 °C).

Uma nova reação para produção de 117mSn foi então

investigada: natSn(p.xn) * i?Sb -->

O rendimento de produção de ufmSri para esta reação

foi medido experimentalmente e obteve-se o valor de 161,2

MCi/MAh.

Dois métodos foram testados para a separação química

do iifmgn. No primeiro método foi utilizada uma resina

catiônica (Dowex 50X4). 0 alvo de Sn metálico foi irradiado

e a seguir dissolvido em HC1 concentrado, com um leve

aquecimento e algumas gotas de HNOs concentrado («0,7 ml). A

esta solução foram adicionadas 10 mg de SbzO:*, para servir

de carregador para o 1 1 7Sb, e 30 mg de NaN()2 para oxidar o

Sb+3 para Sb+5, Essa solução foi então passada numa

coluna contendo a resina catiônica Dowex 50X4 (1 cm 0 e 8 cm

de altura) previamente condicionada em HC.l 12 N. Nestas

condições Sb+5 é fortemente retido na coluna, e Sn é
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eluido. Os rendimentoB de separação foram baixos, porque

não ocorreu oxidação completa do Sb+3 devido ao consumo

do NaNOa pelo Sn**, qUe também é oxidado a Sn
+4.

0 segundo método testado foi com um trocador inorgâ-

nico, o oxido de aircônio hidratado (HZO). Como não foi

possível comprar o HZO, este foi preparado a partir do

ZrOCl2.8H2O<2). 0 H"0 foi precipitado pela adição de NH40H

0,1 M, gota a gota, ao ZrOCl2.8H2O, com agitação e aqueci-

mento a 40 °C. Após a filtração, o precipitado foi lavado

até pH neutro e seco a 50 °C por algumas horas. Depois de

seco, foi colocado numa estufa a 120 °C até peso constante.

Os testee estão sendo iniciados com esse material.

REFERENCIAS

1. J.A. Osso Jr., A. M.S. Braghirolli e B.F. da Silva,

Relatório Técnico Anual do Departamento de Física do IEN,

seção 2.13, (1987).

2. Cz. Deptula, A. Kulessa, J. Wiza, J. Radioan. Chem. vol

21, 325 (1974).

2.15 Aplicação da Técnica de Aniquilação de Positron no

Estudo da Influência de Radiação eu Supercondutores

(J.k. doa Santos e> Z.C. Gonçalves

Foi verificado que o tempo de vida dos positrons varia

quando tm atinge a temperatura critica de transição de uma

cerâmica eupercondutora<1>. Utilizando os equipamentos

disponíveis (espectrômetro de tempo, microcomputador,
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regietradores gráfico e digital), a possibilidade de

produção de fontes de positron (pelo uso do Ciclotron CV-

28 do IEN) e a experiência adquirida eu trabalhos sobre o

efeito da radiação em nateriai6, foi desenvolvido na

DIBFI/DEFI un projeto para o estudo da influência da

radiação em cerâmicas supercondutoras, pela técnica de

aniquilação de positrons.

A montagem experinental, que possibilita medidas

simultâneas da tenperatura e do tempo de vida de positrons,

consiste de una nesa suporte para os detectores de

cintilação, un recipiente térmico que conte» nitrogênio

liquido (LN2) e o conjunto (amostra-fonte de 0*-amostra)

preso a un suporte tal que garanta uma geometria bem

definida entre as amostras e os detectores, e um elevador de

laboratório graduado que permite uma variação definida da

distância entre as amostras e o LN2 possibilitando assim uma

variação gradativa da temperatura, figura 1.

Ml. 1 liqueu da tcitafei eiperiieita) para aedidai liMltiaeas da teiperatun e do teipo de fida
l de piiitrou
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Para o controle da temperatura, foi construído um

circuito eletrônico, figura 2, no qual uma corrente pre-

determinada passa por um diodo sonda, cuja resistência

variando em função da temperatura provoca variações de

tensão mensuráveis. Uma calibração adequada

possibilitará a medida do tempo de vida do positron em

função da temperatura. Os resultados destas medidas

serão analisados e comparados com os resultados que

estão sendo obtidos no estudo da determinado da

influência da radiação na variação da permeabilidade

magnética em função da temperatura em amostras idênticas

de cerâmicas supercondutoras de YBa2Cu3Ox(2).

f i | . 2 - I * M M fc elrnlto cittréileo pr i eottrelc 4a tcatcritara.
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2.16 Utilização do Prograna PF POSFIT para Medida de Tenpo

de Vida de Positron en Anostras de Aço Implantadas COB

He

G.F. dos Santos e Z.C. Gonçalves

Usando-ee um espectrômetro de tempo<i), foram feitas

medidas de tempo de vida de positron com amostras de aço

AISI 316 e 347 implantadas com He em concentrações que

variaram de 1 a 160 ppma, utilizando-se o Ciclotron CV-28 do

IEN.

Além do espectrômetro de tempo, foi usado um

microcomputador PC, no qual foi implantado e adaptado o

programa PF P0SFIT(2) para análise dos espectros obtidos.

Apesar de ter sido verificada uma variação

significativa no tempo de vida de positrons entre as

amostras só recozidas e as amostras recozidas e implantadas

com He, até agora não foi possivel se obter uma relação

bem definida desse tempo com a variação da concentração

de He; ratificando os resultados anteriormente obtidos com

outras amostras(9) onde foram uti* tdos programas menos

sofisticados para análise dos resultados.

Estão sendo programados tratamentos térmicos

adequados nas amostras implantadas, para facilitar a

difusão do hélio através da rede cristalina e conseqüente

formação de bolhas de hélio que se localizam

preferencialmente nos contornos e pontos triplico dos

grãosM), e novas medidas do tempo de vida de positrons

para verificação da sensibilidade da medida com relação

á concentração destas bolhas.
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3. DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO.

3.1. Sistena de Ajuste e Coaando Renoto de Vácuo para

Células Quentes.

G.L. de Almeida, A.C.C. da Silva.

As Operações Unitárias integrantes da Engenharia de

Processo em Células Quentes, devem, dentro do conceito

ALARA, ser executadas e comandadas com a máxima

confiabilidade possível e sem a intervenção humana direta,

o que exige a concepção de equipamentos e instrumentação

adequada. Muitas daquelas Operações exigem o uso de vácuo

de magnitude controlada e para tal, um Sistema de Ajuste e

Comando Remoto foi concebido, projetado, construído e

instalado na Célula de Processamento de «?Ga, estando já em

funcionamento.
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Esse Sistema conBta basicamente de uma bomba aspirante

cuja saida é conectada à Rede de Vácuo através de uma

válvula que ajusta a quantidade de ar entrando na linha e

concomitantemente a magnitude do vácuo obtido. 0 acionamento

de6sa válvula é realizado com um motoredutor controlado

remotamente pelo Operador por meio do Painel de Comando do

Sistema representado na Fig. 1, constando de um vacuôroetro

VC e de uma chave seletora de 3 posições XVI que comanda o

ajuste do vácuo, fazendo com que a subpressão na rede

continuamente aumente, diminua ou permaneça estacionaria.

Além disso o Sistema é dotado de meios para aliviar

rapidamente a supressão (um recurso útil em caso de

emergência) por meio da chave XV2, que também tem as

funções de isolar a rede de vácuo ou acopla-la ao Sistema.

XVI

( CONTROLE PE VÁCUO )

•XV2

fif. 1 - Paliei de Couido do Siiteia de IJuite e Coando Síioto de Táeoo
para Célula* Quentes.
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Por questões de segurança radiológica o sistema,

incluindo a bomba de Vácuo, foi confinado no interior da

Célula de Processamento de modo que os efluentes exauridos

sejam recolhidos pelo sistema de exaustão. Maiores

detalhes sobre esse Sistema sSo apresentados no Manual de

Operação e Manual de Serviço da Célula de Processamento de

3.2. Projeto e Àparelhaaento de usa Célula de Expedição

e Apoio para a Produção de Radioisótopos

G.L. de Almeida, A.S.F. de Sousa, E.C. de Andrade e C.C.F.

Pereira

Além das Células de Processamento, uma Instalação

para o Processamento de Radioieótopos exige diversas Células

de Apoio para Operações Mecânicas, Armazenamento de

Materiaie e Componentes Irradiados, Esterilização do

Produto, Contagem e Acondicionamento do Produto, Entrada e

Salda de Materiais e Alíquotas, etc. Para a execução das

duas últimas operações, uma Célula de Expedição e Apoio

foi concebida, projetada e aparelhada. Nela serão

realizadas a Mensuração da Atividade do Produto,

Etiquetagem e Acondicionamento dos frascos nas respectivas

blindagens, Entrada de Materiais e Utensílios Inativos e

Saida do Produto, Alíquotas e Amostras de Rejeito devi-

damente blindadas, conforme ilustra o fluxograma da Fig. 1.

Esta Célula esta dividida em 2 partes: a Célula

propriamente dita e uma Ante-célula onde é feita a

manipulação direta dos componentes inativos ou materiais

radioativos devidamente acondicionados e blindados,

existindo entre ambas 2 barreiras de confinamento
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(devidamente interbloqueadas) e um Sistema Transportador

Interno. Além desses cuidados, e apesar dessa Célula ser

potencialmente limpa em termos de contaminação radioativa

uma vez que nela 60 são manipulados materiais radioativos

confinados, mantem-se ainda um gradiente de pressão entre

a Célula e a Ante-célula.

Internamente a Célula esta equipada com um Etiquetador

para os frascos de produto e de um Calibrador de

Fadioisótopos com recursos necessários para a manipulação

remota das alíquotas.

Como as demais células, a Célula de Expedição e Apoio

encontra-se integrada a todas as outras via o Sistema de

Transporte Intercélulas permitindo assim a transferência de

materiais e utensílios sem perda de confinamento, e de

maneira remota. 0 Painel de Comando da Célula de Expedição

e Apoio acha-se parcialmente representado na Fig. 2.

«LULA
DE

PROCESSAMENTO

( uncwi A
mttnÊÊMu J

CÉLULA
OE

ESTERILIZAÇÃO

( I t recMU A

CÉLULA

mim K M V V

f l | , 1 - PluríBi do Fino de Biterlil i ia laattlaçlo de Proeeaaiaeito de
ladioiaótopo e aia relaçio coa a Célula de Iipediçlo e Ipoio.



TRANSPORTADOR INTERNO

•LOQUtIO

( ANTE CÂMARA ) ( ETIQUETADOR )
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( PORTA EXTERNA ) [CHAVE GERAL J
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Fig. 2 - Tiita parcial do Palael de Coiaado da Célula de Iipediçfo e
Ipoio.

Maiores detalhes sobre a operação dessa Célula e seus

sistemae sSo apresentados no Manual de Operação e Manual

de Serviço, em fase de elaboração.

3.3. Aparelhanento de una Célula para a Esterilização

Renota de Radioisótopos

G.L. de Almeida, M.L. de S. Serra, A.S.F. de Sousa e C.C.R.

Pereira

Para a utilização em Medicina Nuclear, os

radioieótopoa devem ser entre outras coisas biologicanente

estéreis, o que exige cuidados especiais no processamento e

uma autoclavagem final para garantir a qualidade do produto.
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Esta operação será realizada em uma Célula de

Esterilização provida de uma autoclave e de todos os

recursos necessários ao seu comando remoto externo, bem como

à manipulação dos utensílios, materiais e produtos.

EBta Célula, integrada à Instalação pelo Sistema de

Transporte Intercélulas, incorpora vários requisitos básicos

de segurança no que se refere a operação da Autoclave,

visando a proteção do Operador e da própria Instalação.

Para esse mister, um circuito lógico de gerenciamento e

bloqueio recebe as informações dos sensores óticos de

nivel, pressoBtatos, termostatos, relê de tempo e toma as

necessárias decisões que são executadas por dispositivos

eletromecânicos ou pneumáticos.

Parte do Painel de Comando da Célula de Esterilização

acha-se representado na Fig. 1, englobando o controle da

Autoclave, Transportador Interno e Ante-cSmara de

Emergência.

0 S>
I A U T O C L A V E |

ANTE-CÂMARA

O « © • O
M i n * INTIMU POdt» fXTfMM

© e

PiC I • Tiita Parcial do Palael de Coiaado da Célvla de Iiteriliiaçio.
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Maiores detalhes sobre a operação dessa Célula e a

constituição e estrutura de seus sistemas são

apresentados no Manual de Operação e Manual de Serviço, em

fase de elaboração.

3.4 Filosofia da Instalação para Processamento de •7Ga

G.L. de Almeida

A Instalação para processamento de *7Ga alojada no

interior da respectiva Célula é mostrada na Fig. 1,

constando de 5 Sistemas Principais, 7 Sistemas Secundários,

4 Sistemas Auxiliares Específicos e 6 Sistemas Auxiliares

Gerais que eão tratados detalhadamente do ponto de vista

operacional no Manual de Operação da Célula de

Processamento de 87Ga e do ponto de vista construtivo e

estrutural no Manual de Serviço da mesma Célula.

A filosofia embutida nessa Instalação, que reflete a

Engenharia de Processo adotada, é resultante da aplicação

do conceito ALARA ás fases de Estudo Conceituai, Projeto

Básico e Projeto Detalhado da mesma, sob a forma dos

seguintes preceitos básicos.

- A Célula contendo a Instalação é completamente

estanque sendo mantida em eeu interior uma subpressão

de no minlmo 25 mm ca. em relação ao ambiente do

laboratório

- A entrada e saida de materiais de qualquer espécie é

realizada sem perda do confinamento e de maneira

remota.



Fig. 1 - Vista parcial do interior da Célula mostrando a Instalação para o
Processamento de Gálio - 67.
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- A manipulação de materiais no interior da Célula é

feita de modo indireto por meio de pinca6 ou

equipamentos controlados por painéis de comando.

- Amostras e Alíquotas líquidas só BSO retiradas da

Célula após o devido acondicionamento em recipientes

selados.

- 0 manuseio direto de produtos e matérias oriundos da

Célula somente é feito após o devido acondicionamento,

blindagem e liberação pelo Serviço de Proteção

Radiológica.

- Os rejeitos gasosos incluindo vapores e aerosols

são recolhidos no ponto de origem evitando-se assim

sua difusão e contaminação do interior da Célula e

de seus componentes.

- Os rejeitos sólidos e líquidos devem permanecer o

menor tempo possível no interior da Célula de modo a

não comprometer eventuais serviços de Intervenção,

sendo os primeiros encaminhados a um Repositório e os

restantes a uma Estocagem Intermediária.

Nenhum rejeito liquido deve ser transferido à

Estocagem Final sem uma análise apropriada. Essa

transferência está subordinada á autorização do

Serviço de Proteção Radiológica.

Além desses preceitos associados basicamente à

Segurança Nuclear, vários critérios d« projeto foram

adotados e incorporados á Instalação visando proteger os

sistemas em ei e a própria Produção de eventuais falhas

humanae. As ei to, tarefas enfadonhas, repetitivas ou exigindo
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uma cadeia de ações seqüenciais obedecendo a um programa

determinado bem como o gerenciamento, controle e bloqueio de

certas funções criticas foram confiadas aoe sistemas,

liberando desse modo o Operador para o controle

administrativo daquelas funções não protegidas e para a

SupervibSo do Processamento.

0 modo de execução, controle e comando de uma

operação qualquer pode ser classificado segundo o esquema

mostrado na Fig. 2 que é auto-explicativo. Na Célula de

Processamento de «'Ga as operações do tipo Execução

Manual são realizadas por meio de pinças, enquanto que

aquelas controladas ou comandadas pelo operador via painéis

de comando, são respectivamente executadas, ou executadas

e controladas pelos sistemas. As operações automáticas

independem de qualquer ação do Operador sendo comandadas

pelos programas "escritos" nos circuitos lógicos de

gerenciamento e controle dos sistemas, tão logo surjam

condições que iniciem a execução dos mesmos.

CONTROLE K U > | I COMANDO PCLO
OKftADOR I I OKJM0M

AUTOMATIC*

M«n>MC«*

Onracftn

fig- 2 - Classificação dai Operaçüei ia Célula de Proceiiaieito de "Ga
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A grande maioria das operações na Célula é comandada

ou controlada pelo Operador e se enquadra na categoria de

Operações Unitárias do Processo ou em menor escala na

categoria Manipulação de Utensílios e Componentes.

Na primeira categoria se enquadra por exemplo a

transferência de líquidos entre vasos, uma operação

fundamental em qualquer processo. Para realizar essa tarefa,

o Operador simplesmente aciona uma chave no painel de

comando. Recebida essa instrução, os circuitos lógicos

verificam se não há nenhuma interdição à operação (em

função do estado de outros sistemas), comandam a abertura

da torneira de ligação entre os vasos e tão logo essa

ação se complete, ar comprimido é aplicado ao vaso de onde

o liquido será transferido ao mesmo tempo em que o segundo

vaso é aberto à atmosfera (da Célula) por meio de válvulas

solenoide comandadas pelos mencionados circuitos. Tais

transferências são efetuadas aplicando-se subpressão ao

segundo vaso, quando o primeiro, por contingências impostas

pela Engenharia do Processo não é hermético. Em ambos os

casos no entanto, a vazão da transferência é sempre

ajustada pelo Operador.

Algumas funções exigem o controle direto do Operador

com monitorização visual da operação. Os controles de

tais funções acham-se condensados numa região nobre do

painel abaixo do visor da Célula e ao alcance do Operador

quando posicionado em frente àquele visor. Quando essa

monitorização é dificultada por limitações impostas pelo

visor e da própria configuração da Instalação, medidas

administrativas são prescritas sob a forma de

procedimentos operacionais de modo a garantir uma operação

sem incidentes.

Na Célula de Processamento de *7Ga, as operações

Automáticas estão restritas a algumas Funções Especiais
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onde exigências de Segurança e Confiabilidade, não

comportam o fator humano. Essa restrição não ten caráter

conceituai, mas técnico-econômico, una vez que usa das

maiores dificuldades para automação de um processo desse

tipo e nessa escala reside na concepção, projeto e

construção de sensores apropriados que forneceria» os

dados necessários aos programas de controle.

As Operações Diretas estSo limitadas a 2 tipos: as

Operações Externas envolvendo sistesas da Célula que só

manipulam materiais inativos e as Intervenções. As últinas

não pertences ao conjunto de operações normais da

Instalação, só devendo ser realizadas com a devida

autorização e segundo os preceitos do Serviço de

Proteção Badiológica.

3.5. Aparelhamento da Célula de Processamento de «76a

G.L. de Almeida, M.C. de Rezende, A.S. de Sousa, M.L. de

Sousa Serra e M.M. Pureza

A produção de radioisótopos em caráter comercial

exige como requisitos indispensáveis à sua implantação a

Qualidade do Produto, Preços compatíveis com o Mercado

Interno, Confiabilidade na Expedição, de modo a atender

aos interesses dos usuários, bem como Baixos Custos de

Produção e Segurança no Processo de Produção para

atender às necessidades do Fornecedor. Tais metas, somente

podem ser alcançadas com um Método de Produção e Controle

de Qualidade adequado, Pessoal Qualificado, Engenharia de

Processo além de Equipamentos e Instalações para

viabilizá-las.
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Aplicando aqueles requisitos COMO diretrizes básicas,

usa Engenharia de Processo foi concebida*D e implantada

resultando no aparelhamento de uma Célula para o

Processamento de *7Ga, dentro da filosofia apresentada no

item 3.4 deste Relatório.

A Engenharia de Processo adotada, embora

primordialmente concebida visando o processamento de 87Ga,

n8o é especifica para esse radioisôtopo, podendo ser

implantada basicamente a qualquer método similar envolvendo

dissoluçSo do alvo, separação química por cromatografia

em resina e evaporação á secura do produto com posterior

redissolução por um solvente qualquer (uma prática

bastante comum e difundida no processamento sen

carregadores, caso típico da produção de radioisótopos com

partículas carregadas onde ocorre transmutação atômica).

Para execução de suas funções, a Célula dispõe de

21 Sistemas classificados em 4 grupos a seguir enumerados:

I. Sistemas Principais
- Sistema de Transferência Interna de Rejeitos
- Dissolvedor
- Sistema Interno de Alimentação de Reagentes
- Coluna de Troca Ionica
- Sistema de Reserva

II. Sistemas Secundários
- Sistema Externo de Alimentação de Reagentes
- Sistema de Dreno Geral de Rejeitos
- Sistema de Extração do Isótopo
- Sistema de Bxtração e Aliquotagem do Produto
- Sistema de Extração por Lavagem e Controle da Evaporação
- Sistema de Amoetragen e Controle do Rejeito
- Transportador Interno
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III. Sistemas Auxiliares Específicos
- Sistema de Alimentação Elétrica
- Sistema de Ar Comprimido
- Sistema de Vácuo
- Antecamara de Emergência

IV. Sistemas Auxiliares Gerais
- Fede de Alimentação Elétrica
- Sistema de Ar Comprimido
- Sistema de Água Deionizada
- Rede de Água de Refrigeração
- Sistema de Insuflaçâo de Ar Estéril
- Rede de Iluminação e Sinalização

í
os quais consumiram para sua Concepção, Projeto Básico,

Projeto Detalhado, Construção, Montagem e Instalação,

15.000 hour. • \•-i- •* - trabalho.

Cada um desses sistemas integra muitas vezes sub-

sistemas não mencionados e possuem de 3 a 5 funções

especificas, estando sua operação descrita detalhadamente

no Manual de Operação da Célula de Processamento de

6 7Ga<2) e os detalhes construtivos, principio de

funcionamento, e dados de projeto apresentados no Manual de

Serviço da Célula de Processamento de «'GaO), enquanto que

os procedimentos específicos do processamento de 6 7Qa

utilizando as instalações e sistemas em questão são

abordados no Manual de Processamento de *7Ga, em fase de

levantamento de parâmetros para posterior elaboração.

Todos os sistemas mencionados, são controlados por

painéis de comando, alguns dos quais são mostrados nas

figuras 1 e 2.
<

Enquanto os Manuais de Operação e Processamento

fornecem as informações essenciais para o Processamento *m

si, o Manual de Serviço - contendo toda a documentação
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técnica doe sistemas, equipamentos e dispositivos, circuitos

iógicos de gerenciamento e controle, redes elétricas,

pneumáticas e hidráulicas, instrumentação, etc, além da

metodologia para diagnose e correção dos defeitos - se

constitue em peça fundamental para a manutenção preventiva

e corretiva, um pré-requisito vital para uma produção 6em

descontinuidades. 0 Manual de Serviço não reflete nem o

Método de Produção, e nem a Engenharia de Processo

adotada, estando associado ao projeto detalhado dos

sistemas.
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4. APOIO TÉCNICO

4.1 Operação e Manutenção do Ciclotron e Periféricos

Durante o ano de 1988 a Divisão do Ciclotron deu

continuidade as suas atividades de operação, manutenção

e desenvolvimento do ciclotron.

Destacamos este ano na área operacional o fato de pela

primeira vez termos completado um conjunto de perfis para

todas as partículas e energias do CV-28. Este desempenho se

deve aos desenvolvimentos que aos poucos nos últimos anoe

pudemos realizar, e também, à possibilidade de dispormos de

algum tempo de máquina para os levantamentos dos perfis e as

realizações de testes.

0 desempenho operacional da máquina neste ano está

próximo da nossa média dos anos anteriores, e, desta forma

cumprimos praticamente o que nos foi solicitado conforme

mostra o quadro abaixo.

Partícula N» de N*- de Alvos Horas de Irra-
Testes Irradiados diação no Alvo

249,033

47,167

167,97

Protons

Dêuterons

Alfas

58

07

93

187

25

107

Total

Total

Total

Fator

de

de

de

de

horas

horas

horas

de irradiação no alvo

gastas em testes ou perfis

de

trabalho

funcionamento

* 3,2 horas/dia

464,

336,

800,

17

53

7
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A manutenção do ciclotron e periféricos transcorreu

sem grandes problemas e para as rotinas foram realizadas

cerca de 1.100 intervenções. Tivemos como fato importante

a importação de um componente de reposição (válvula de

potência geradora da radiofreqüência) marcando desta forma o

restabelecimento da rotina de importação de peças

interrompida por um hiato de vários anos. Importante também

foi o reforço monetário que tivemos no final deste exercício

que poBBibilitou refazermos parte do estoque dos nossos

almoxarifados de peças de reposição e matérias primas.

0 setor que vem apresentando maiores problemas é o da

refrigeração devido a recuperação de um dos dois

resfriadores do nosso sistema que está sendo realizada por

terceiros há mais de um ano, e, até 31/12/88, independente

de nossa vontade, ainda não foi resolvida, impedindo desta

forma que a parada para a manutenção preventiva deste

segundo e último resfriador que está funcionando e que

deveria ter sido feita em maio/88 não tenha sido realizada

ainda.

Em desenvolvimentos/melhoramentos tivemos de importante

a compra de um novo resfriador com capacidade de 50 TR, (1/4

da capacidade instalada) que tem por objetivo economizar o

sistema principal que foi instalado há 14 anos e é obrigado

a funcionar 24 horas por dia. 0 novo resfriador deverá

funcionar durante a noite (15 horas/dia) e fins de semana

(48 horas seguidas). A nova distribuição da operação

deverá ficar da seguinte forma:

- Sistema novo (50 TR) - 123 horas por semana.

• - Sistema antigo (200 TR) - 45 horas por semana.
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4.2 Modificações na Blindage» Radiologies da Area

Experimental.

U.M. Vinagre F*, V.L. da Costa, S.C. Cabral e J.L. da Silva

e A.G. da Silva

0 arranjo da blindagem radiológica (blocos de concreto

e de parafina) na área experimental foi sensivelmente

alterado de modo que as intensas irradiações necessárias

às experiências de danos por irradiação e de medidas de

seção de choque induzida por neutrons rápidos nas linhas 4

e 5 respectivamente possam ser realizadas, uma vez que as

montagens experimentais para esses dois estudos se encontram

fora da caverna do ciclotron.

Novas vigas e blocos de concreto confeccionados(i>2)

permitiram o completo fechamento do teto das cavernas 3, 4 e

5, duplicação de algumas paredes e a introdução de

"chicanas" como mostra a figura 1.

A parte interna da caverna 5 está revestida com blocos

de parafina para blindagem dos neutrons produzidos nesta

linha de irradiação.

Na caverna 4 verificou-se uma significativa produção

de neutrons nas irradiações com partículas carregadas para

experiências de danos por irradiação. Una blindagem de

parafina montada somente durante os testes, em torno do

alvo, se mostrou bastante eficiente.

Com a finalidade de minorar os nivelo de radiação na

área externa ao prédio do ciclotron, foi providenciada a

construção de outra paredeU»2) (também coro blocos de

concreto) duplicando a eepeeeura da Já existente nas partes
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de trás e do lado direito da área experimental, por fora do

prédio, com um pé direito de aproximadamente 5 netroe.

-CONCRETO

£ O

Fig.l - Plaota do prédio do Depirtaitito de física coi as posiçfies oide forai reiistradas as doses.

Com as modificações efetuadas os níveis de radiação

Pára neutrons e gamas nas áreas controladas, dentro dos

laboratórios do DEFI, ficaram dentro dos valores regulamen-

tados pela Seção de Proteção Radiológica (SEPRAD) quando

atingidos oe valores máximos de corrente requeridos pelas

experiências anteriormente mencionadas.

Na condição descrita foi também feito o mapeamento

externo ao prédio do ciclotron, com o acompanhamento da



SEPRAD, quanto aos niveis de radiação para neutrons e

ganas.
s

Na tabela 1 são nostradas as medidas de taxa de doe.*-:
equiva lente para neutron e gana nos pontos s ina l i sadop
f i g . l , considerando os n i v e l e mai6 e levados (p ior one:o) p.-i
cada pos ição dentre todas as i r rad iações r e a l i z a d a s .

Tabela 1. ledida de dote eiiitaleite, ei ilei/k, para léitroí e (aia ao Departaiesto de Física.
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4.3 Deterninação da Função Resposta do Detector

NS-213 2" x 2" 0

J.C. Suita, S.C. Cabral, A.G. da Silva e L.T. Auler

Coro a inutilização do detectord» NE-2Í3MT x W 0)

causada por um vazamento na junção da oápcula de alumínio

com a janela de lucite, tomou r,*-, priori tá ri*

determinação da FunçSo Resposta do det'•<•!'>r NK '.'. I .'1 (?.'' x



54

2" 0) destinado a substitui-lo nas medidas de seções de

choque de reações induzidas por neutrons rápidos.

0 método empresado na determinação da Função

Resposta é composto por duas etapas(2,3). Na primeira, fez-

se uso da reação D(d,n)3He como geradora de neutrons mono-

energéticos com energias entre 8 e 17 MeV, correspondendo a

um intervalo de energia dos dêuterons entre 5 e 14 MeV. A

figura 1 mostra um espectro tipico de resposta do detector

NE-213 para um feixe de neutrons "monoenergéticos".

0 M MO MO SOO MO MO MO 400 460 t 0 0

fig. 1 - leipoita psra nêntrou 'loioeDerféticoi' de 12 HeV.

Na segunda etapa, para a determinação da Função

resposta a energias menores que 6 MeV, foi adotada uma

técnica baseada na medida do tempo de vôo dos neutrons

emitidos por uma fonte de 2 5 2Cf encapsulada numa câmara de

detecção dos fragmentos de fissão(«>. A medida é feita a

partir da análise dos espectros de tempo de vôo dos neutrons

(figura 2) ao longo da distância de 1 metro que separa a

câmara' do detector NE-213, e dos espectros de resposta

luminosa obtidos com o detector NE-213 em coincidência com o

nivel de discriminação de altura de pulso adotado no

espectro de tempo de vôo correspondente < 2).
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•IO MO* «TO IDO T M TW 7 N MO«o aso

í if . 2 - Iipectro de teapo de võo coa nhel de diicriiior I« ea Ei= 1 leV.

O resultado final é a curva mostrada na figura 3, que

reúne todos os pontos experimentais obtidos com as duas

técnicas. Para que estes dados possam ser utilizados na

determinação da Matriz Resposta*5) do detector, foi

realizado um ajuste polinomial do 3^ grau (para energias

menores que 8 MeV), e do 1*- grau para energias roaiores<2>. 0

ajuste teórico também está apresentado na figura 3.

GÍ
g

flg.

O 19 MO MO 720 90O7 IOO0 12*0 144» tMO l»00
ÍNCI»W* 00 NCUTHON (M.V) • 100

3 - função leipoita do Detector 11-21} Vil' i, ao«traodo o ponto (1182)
de transição eotre oi ajustes pollooalal do 3»- grau e o linear.
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4.4 Montages de Dois Detectores de Neutrons do Tipo

Cintilador Liquido ME-213

J.C. Suits, L.J. Antunes e S.C. Cabral

Durante o ano de 1988 fora» montados dois novos

sistemas para detecção de neutrons rápidos. Cada UB desses

sistemas é composto por uma célula cilindrica de Al com

dimene^es 2" x 2"0 contendo o liquido cintilador HE-213,

um guia ótico de lucite, uma fotomultiplicadora FCA 8575 e

uma base divisora de tensão para fotomultiplicadora. No

primeiro detector, a base é da marca Hamamatzu modelo E934

enquanto que no segundo detector o modelo adotado foi o

ORTBC 265.

0 estojo de aluminio que envolve todo o conjunto e

mantém fixas as conecções do primeiro sistema montado e6se

ano é do mesmo tipo já descrito anteriormente< D . Como a

base da OBTEC tem dimensões maiores, foi necessário

modificar o projeto original do eetojo de aluminio,

chegando-se a forma mostrada na figura 1 para o segundo

sistema de detecção de neutrons.

flf. 1 - Coijuto qie coipJe 9 I I I U M de detecçlo de alotrou.



A primeira tentativa de calibração da resolução

desseB detectores, baseada numa técnica anteri

empregada, mostrou-se improdutiva por problemas que r.e

acreditava serem causados por instabilidade na eletroni*--*

associada ao Diodo Emissor de Luz (LED). acoplado ao

detector. Foi empregada então uma segunda técnica de

calibração da resolução independente do uso do diodo

emissor de luz (LED).

Esta segunda técnica é baseada na comparação d<>

espectro experimental, obtido com fontes de raios-gama

monoenergéticos, com os espectros teóricos gerados para -i

mesma energia por um código de simulação pelo método de

Monte Cario chamado G-RESP(2>, ajustados com diferenter

valores dos parâmetros que determinam a resolução(3>. A

figura 2 mostra como exemplo o melhor ajuste conseguida

entre o espectro teórico e a parte do espectro experimental

formada pelos elétrons Compton espalhados pelos rai"R

de 2615 keV do "«TI.

4000

150

fif. 2 - Ispeotro experimental (kiito(raia) de aia fonte de Ritrato de Tório
ei coRJBito coi o ajuste teórico (liika coatinua) para oia fonte
•oioeRerfética de 2615 kef.
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A determinação do melhor ajuste é feita a partir de

um programa para computadores do tipo PC especialmente

desenvolvido a partir de subrotinas do programa SPEKTM).

Ecee programa executa (numa faixa de valores da resolução

e de intervalos determinados pelo usuário) o "folding" do

espectro simulado com os sucessivos valores da

resolução(3). Os espectros teóricos são então

comparados com o espectro experimental a partir de um ajuste

que determina pela técnica de mínimos quadrados os fatores

de expansão dos espectros teóricos para reprodução do

espectro experimental. Por fim, o programa relaciona o valor

da resolução correspondente ao menor valor do X2 (Qui

quadrado) dentre todos os ajustes de determinação do

coeficiente de expansão.

Os valores encontrados para os coeficientes B e C da

expansão que define a resolução,

AL/L = (A2 + B V L + C2/L2)i/2,

foram: B = 7,71 ± 6,13 e C = 7,94 ± 4,53.

0 parâmetro A foi medido usando-se a técnica

experimental descrita anteriormente(*), sendo o seu valor:

A = 1,4 ± 0,5

0 valor encontrado para o coeficiente de determinação

do ruído eletrônico (C) e os altos valores dos erros

cu;i5oi.:iai1o3 aos valores de B e C 6ão incompatíveis com os

vüloret; encontrados anteriormente para detectores com a

tti(it:,i<if.i geometriaH ) . A razão desta inconsistência está

provavelmente ligada a uma instabilidade intermitente no

sistema eletrônico associado ao detector NE 213. 0 fenômeno

fje tor na mais evidente quando o sistema é submetido a

; que dependti.ii de longos intervalos dis tempo
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transcorridos durante as mesmas ou entre elas. Este problema

é devido principalmente ao tempo de uso do equipamento numa

atmosfera muito corrosiva, que exige freqüentes

manutenções e limpezas nos contatos dos componentes

eletrônicos. Manutenções estas que são muitas vezes

improdutivas. A solução, ou pelo menos minimização do

problema, poderá se dar com o emprego de um estabilizador de

tensão para fotomultiplicadora modelo EG&G PMS 1000 cedido

pela AIEA, 0 estabilizador ainda não pode ser usado pela

necessidade de se instalar junto ao guia ótico do detector

um tipo especial de LED na cor verde, além de um "PIN-DIODE"

que já foram pedidos à IAEA.
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4.5 Preparação de Filnea Finos

V.L. da CoBta

Dando continuidade ás pesquisas que vem sendo

realizadas na DIFIS no campo da Análise por Ativação,

filmes finos de OaB2 foram produzidos utilizando

dispositivos onde a técnica de evaporação a vácuo é
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aplicada. Pastilhas de Ácido Bórico foram sublimadas sobre

pequenas folhas de mylar da espessura de 4 Mm e sobre filmes

finos do polietileno.

Dando apoio as atividades que vem sendo realizadas por

outros Departamentos no IEN, assinalamos que, para a

Divisão de Manutenção (DIVIN) do Departamento de

Instrumentação e Controle (DEIC), continuamos realizando

as evaporações de MgF2 sobre filtros óticos marca CORNING

N°- 9780 para os fluorimetros fabricados no DEIC.

4.6 Controle Hicrobiológico de Badioisótopos

L.C.M. Aleixo

Durante o ano de 1988 foi dado prosseguimento ao

controle de qualidade microbiológico no Radioisótopo (1231)

produzido no IEN com ciclotron.

0 método utilizado para controle, já explicado

anteriormented), faz uso dos seguintes meios de cultura:

caldo casoy, caldo tioglicolato e caldo glicose 2%, para

verificação de contaminação por bactérias aeróbicas,

anaeróbicas e fungos, possibilita ura diagnóstico preciso e

com bons resultados.

Nos 37 lotea produzidos durante o ano, todos foram

liberados para ueo, e foram enviados aos hospitais.
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4.7 Escola de Verfio Jorge André Swiecka

0 Departamento de Fisica/IEN e o Instituto de Fisica da

UFRJ promoveram, sob a coordenação da Sociedade Brasileira

de Física, a III Escola de Verão Jorge André Swiecka de

Fisica Nuclear Experimental no período de 1 a 11 de

fevereiro de 1988.

Esta Escola é realizada a cada dois anos, em diferentes

laboratórios e destinada a alunos de nivel de pós-

graduação, em tempo integral.

Participaram um total de 24 alunos, sendo que cada um

participou de duas experiências escolhidas entre as quatro

oferecidas.

As seguintes experiências foram realizadas nos

laboratórios do DEFI:

1. Determinação da temperatura nuclear do 2

mediante a medida de seu espectro de emissão de

neutrons de fissão pelo método de tempo de vôo.

Professores: Ubirajara M. Vinagre Filho e

Sergio C. Cabral

2. Determinação de seções de choque de reações

induzidas com neutrons rápidos produzidos pela

reação D(d,n)'He, com simultânea medida do

espectro de neutrons através da deconvolução da

resposta luminosa de um detector NE-213.

Professores: Júlio Cezar Suita e
1 Leila Jorge Antunes.
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AB esperiências abaixo foram ministradas no IF/UFBJ.

Espalhamento da radiação gama pela mataria,

utilizando detectores Ge-Li.

Professor: Odair Gonçalves.

Determinação de seção de choque de fissão

utilizando detectores sólidos de traços.

Professora: Iraci Oliveira de Souza

A Escola teve o patrocínio da CNEN, FINEP, FAPESP e

CNPq. A comissão organizadora foi composta por:

Prof. Luiz Teimo Auler (DEFI/IEN), Coodenador

Prof. Arthur Gerbasi da Silva (DEFI/IEN)

Prof*. Tereza Borello-Lewin (IF/ÜSP)

Prof*-- Solange M. C. de Barros (IF/ÜFRJ).

5. PRODUÇÃO

5.1. Produção de Radioisótcpos

A Produção de radloisótopos incorpora trabalhos

realizados nos itens PESQUISA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO e

APOIO TÉCNICO envolvendo um grande contingente de pessoal

qualificado, inclusive de outros setores do IEN. Como tarefa

rotineira, ela é de caráter continuo, diferenciando-se assim

substancialmente das atividades de Pesquisa e de

Desenvolvimento Tecnológico ambas de características

eminentemente temporárias.
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5.1.1. Produção de 1231

Durante o ano de 1989, foram produsidos e expedidos

comercialmente 633 mCi de 12 31 para a utilização nos

setores de Medicina Nuclear do Hospital Universitário Pedro

Ernesto, Hospital Naval Marcilio Dias, Hospital Central do

Exército, Hospital Universitário da UFRJ e Centro de

Medicina Nuclear de Vitória, correspondendo a um atendimento

de 3165 pacientes.

0 histograma da fig. 1 ilustra esta produção. Os

grandes hiatos em junho e janeiro devem-se respectivamente à

carência de matéria prima importada (i24Te) e a uma

interrupção previamente programada para manutenção

preventiva das instalações de processamento.

Os pequenos hiatos, excluídos os feriados, referem-se à

detioontinuidade na produção causada por falhas que não

puderam ser sanadas a tempo de salvar a produção e

representam cerca de 6% em condições normais, ou seja, sem

os dois grandes hiatos mencionados.

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AOO SET OUT NOV DEZ

ll|. 1 - Produçio de >"I ei 1988
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A produção de *2 3i em 1988 representou um acréscimo

de 46% em relação ao ano anterior e desde a sua

implantação em julho de 1986 atendeu 5176 pacientes.

5.1.2. Produção de Fontes de 57Co

Durante o ano de 1988 foram produzidos 4840 MCÍ de

5?Co, dos quaie 4379 uCi em forma liquida e fornecidos ao

Serviço de Proteção Radiológica do IEN, à Sociedade

Paulista para o Desenvolvimento da Medicina Nuclear, e

Universidade de São Paulo, e 461 uCi em forma de 2 fontes

sólidas encapsuladas fornecidos para a firma CBR.

5.2 Produção de Nitrogênio Liquido

H. C. de Resende

0 Departamento de Fisica produziu em 1988 cerca de

11.942 litros de nitrogênio liquido. Desse total consumiu

aproximadamente 4205 litros e forneceu a outros

departamentos e instituições os restantes 7737 litros

assim distribuídos:

Departamento de Química: 3473 litros

Departamento de Reatores: 1809 litros

Departamento de Instrumentação e Controle: 1395 litros

Divisão de Separação Isotópica: 855 litros

Instituto de Radioproteção e Dosimetria 95 litros

Seção de Proteção Radiológica: 90 litros

Instituto de Macro-moléculas (UFRJ): 20 li
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Foi realizada uma parada no funcionamento do Liquefator

de Nitrogênio, por 3 dias, de 9 a 12 de setembro, para

manutenção geral e troca de peças.

0 DEFI conta atualmente con dois liquefatores. Sendo

que apenas um está em operação e o outro, embora completo,

não há como ser instalado por falta de espaço com infra-

estrutura adequada para abrigá-lo.
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