
tes proporcionam um resultado em um prazo máximo de 15 dias).
Todas as análises apresentaram um crescimento negativo.

Paralelamente, durante a etapa de esterilização (Autocla-
ve), um controle de esterilidade foi feito, com um bioindica-
dor (Sterikon), que proporciona um resultado em 2»» horas. As
esterilizações se mostram* m eficazes uma vez que nenhuma mudan
ça de coloração foi observada no bioindicador.

4.2.1.2. NOVOS MÉTODOS DE SEPARAÇÃO QUÍMICA DE

D.F. Santo81 J.A. Oeao Jr., M.A.V. Bastos* J.L:Q. Britto
• R. P. Silva

0 objetivo deste trabalho foi o de testar novos métodos
de separação química de In dos alvos de prata. Estes méto-
dos são mais simples do que o desenvolvido anteriormente e
simplificam a montagem e operação da célula de produção de ro-
tina de In. Dois métodos foram testados:

a) Troca catiSnica;
b) Termocromatografia.

a) Troca catiônica

Esse processo foi baseado no trabalho publicado por '
van der Walt e colaboradores . 0 princípio da separação é a
diferença entre os coeficientes de distribuição de In e Ag nu-
ma resina trocadora de cations condicionada com HNO3.

0 alvo de prata irradiado foi dissolvido desta vez com 10
ml de HNO3 3M a frio, para evitar a formação de vapores na cé-
lula de produção. Essa dissolução se completa apôs cerca de f
horas, e o resíduo de Ag, que é filtrado, contém corca de 1 %
de atividade total na amostra (que incluí 111In, 106Ag e 109Cd).
A solução foi então diluída com HjO a 150 ml, para que a con-
centração de HNOg passasse a 0,2 M. Essa solução foi passada
por uma coluna contendo a resina Dowex 50 x U (100-200 mesh)
de 2 cm de altura e 1 cm de diâmetro, condicionada com flNOj
0,2 M. Nessa concentração a Ag não e retida na coluna, e sua
eluição foi completada com 60 ml de HNO3 0,3 M. 0 ãcido ní-
trico foi lavado da coluna com 20 ml de HC7, 0,01 M e então o



111In foi eluido com HC1 0,5 M.

A curva de eluição pode ser vista na fig. 1.2.1.2.1.
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Fig. 1.2.1.2.1. Curva de eluiçãp da separação química de
111In, 109Cd e 106Ag.

At' amostras foram medidas num detector de Ge hiper-puro, sendo

a eluiçao de Ag acompanhada pela atividade de Ag. Pode-se

observar que a Ag foi toda eluida cçm HNOj, e a eluição de

Cd começou com HNO, 0,3 M e a última amostra contendo Cd
111

foi a primeira que continha In, com HC1 0,5 M. A quantida-

de de Cd eluida juntamente com In correspondia a cerca

de 2 % da atividade total de 109Cd. Cerca de 99,9 \ do 1 UIn

retido na resina foi eluido com 11 ml de HC1 0,5 M. Se.os 2

primeiros mililitros forem desprezados, cerca de 97,7'% da ntl.

vidade de In pode ser oluCda nós próximos 8 ml de HC1 0,5M.



outro teste, o volume de HNO, 0,3 M foi aumentado para
109

lOil, e com isso a eluição de Cd se completou antes da

eluição de In.

na fig. 4.2.1.2.2.

A curva de eluição de In pode ser vista
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Fig. i|.2.1.2.2. Curva de eluição do 111,

Nos primeiros 6 ml de HC1 0,5 M foram eluidos 98 % de U 1 I n .

Os primeiros testes com este método foram realizados com

uma coluna de 5 cm de altura e 1 cm de diâmetro. Nestas condi

ções, o volume de eluição era maior (30 ml) e a quantidade de

Cd co-eluido com In era também maior. Por isso, diferen

tes eluentes foram testados para tentar a separação entre
111, 111,In e Cd, e a diminuição do volume de eluição de In.

0» eluentes utilizados e resultados obtidos foram:

1. H20 : m l n e I09Cd ficaram retidos.

2. HBr 8M<3) í U 1 l n e i09Cd foram eluidos juntos cfo 130 ml.

3. HCOOH OjSN*'1*: 11XIn e 109Gd ficaram retidos.



H. HF O,1N(5>: i n i n e 1 0 9Cd ficara» retidos.
5. HI 5,5M(6): 1 1 3Tn e 1 0 9Cd foram eluidos juntos.
6. HC1 2M Butanol-1 (20 %, «*0 %, 80 % ) < 7 ) : 111In e 109Cd fora»

eluidos juntos en
15 ml.

b) Termocromatografia

Dois testes foram feitos visando-se a separação Ag-In
(8)usando o processo de termocromatografia seca . 0 processo

consiste da difusão do índio na prata fundida sua sublimação e
sua posterior condensação.

0 alvo de prata irradiado foi aquecido a 1100° C em uma
aparelhagem de quartzo. 0 índio liberado foi arrastado para a
parte mais fria da aparelhagem usando-se uma mistura de HC1:
HjO (1:10). Essa mistura é gerada, borbulhando-se nitrogênio
em uma solução de HC1 7,«» M. Apôs a separação (30 min), o ín-
dio é retirado da parte mais fria da aparelhagem usando-se uma
solução de HC1 0,05 M (100° C). A solução de índio foi anali-
sada em detector Ge(Li), e nenhum pico de Ag-106 foi detectado.

Nos testes preliminares, cerca de 90 % de In foi libe-
rado da prata irradiada. •**> • v
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1.2.1.3. CALCULO DE RENDIMENTO DE PRODUÇÃO DE ZINCO-65

D.P. doa Santo a

Com a remotização da célula de produção de 6a, houve
necessidade da construção de blindagens de chumbo para os reci
pientes que receberiam os subprodutos do processo de produção.
No entanto, para o cálculo de espessura da blindagem houve ne-
cessidade de.se saber a atividade produzida de zinco-65 pela
reação natZn(p,x) Zn e Ga £* Zn como subproduto da produ-

67
ção de 6a. A t,/2 do Zn-65 é de 215 dias e contagens ao lon
go de - 50 dias foram necessárias para que obtivéssemos vários
pontos, como c mostrado na fig. 4.2.1.3.1.
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Fig. 1.2.1,3.1. Curva de decaimento de 7n-65.

Dessa maneira foi possível calcular o rendimento da rea-
ção. As contagens foram realizadas em um detector de germânio
hiperpuro, acoplado a um multicanal de M096 canais. Como rc-


