
.Quando o veículo chega a estação de destino, este dado é

também indicado no painel auxiliar correspondente, tornando

também possível só então, o comando de distender a caçamba,

que de resto so é obedecido se houver pressão suficiente de ar

comprimido para acionar a porta de acesso à célula. Esse in-

tertravamento múltiplo garante que unicamente 1 porta é aberta

de cada vez, e somente quando o veículo se encontra na estação

correspondente evitando-se assim operações indevidas que pode-

riam comprometer a filosofia geral de confinamento da instala-

ção. . .

Apesar da complexidade mecânica e eletro-eletrônica do

Sistema, que.aliás foi concebido e projetado de maneira a ser

o mais simples possível, o mesmo vem operando satisfatoriamen-

te a cerca de 6 meses, integrado à Produção Rotineira de Radio

isõtopos, e a experiência ai adquirida vem sendo utilizada no

desenvolvimento e implantação de um programa de manutenção pre_

Ventiva, bem como no aprimoramento tecnológico de equipamentos

8imilares ou correlatos.
r m
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4.2.2.4. REFORMULAÇÃO GERAL DO COMPLEXO DE CÉLULAS QUENTES

Q,L. dê Almeida, A.S.P. d* Souza, M.L.M. dê Souza, F.A.

Fautênbêrg

A implantação de uma filosofia operacional sem interven"

çio direta do operador exige, uma vez definidos os métodos e

processos de produção de radioisotopos, o desenvolvimento de

uma engenharia de processo adequada 5 uma produção rotineira,



eficiente e segura, que sõ se torna exeqüível com equipamentos,
sistemas e instalações apropriadas.

Para atender a tais necessidades, o complexo de células
quentes teve que ser reformulado de modo a se adequar a filoso
fia acima mencionada, exigindo para isso o confinamento efeti-
vo das mesmas e a incorporação de diversas facilidades como
Porta Automática de acesso ao Sistema de Transporte Intercélu-
las, Flanges de Utilidades para ar comprimido, vácuo, eletrici^
dade, água, rejeitos, efluentes do processo e comando de equi-
pamentos internos, Antecãmaras de Emergência, Tomadas de Exaus
tão e Insuflação com ajuste individual, Portas de Intervenção
herméticas e •Encamisamento das Pinças.

0 confinamento das células e o encamisamento das pinças
teve por finalidade eliminar as fugas, acabando-se assim com
as fontes potenciais de contaminação biológica externa em for-
ma de poeira, detritos, etc, que comprometeriam o ambiente es-
téril essencial ã produção de radiofármacos. A manutenção des_
se ambiente é ainda auxiliada pelas Tomadas de Exaustão que
prolongam-se até o interior das células e são acopladas, a pe-
quenas coifas através de tubos sanfonados de borracha. Essas
coifas, que são utilizadas para o recolhimento "in loco** dos
gases, vapores e aerosois produzidos em certas fases de alguns
processos, envolvendo vaporização.à secura ou dissolução de al̂
vos em ácido por exemplo, podem mover-se automática e remota-
mente ao longo de um eixo vertical posicionado segundo a confi
guraçao pré-fixada pela engenharia do processo. 0 movimento

i

vertical destina-se a liberar o espaço sobre os vases e compo-
nentes do processo possibilitando assim a sua movimentação, ou
permitindo o acesso de pinças e equipamentos aquela ãrea.

As Tomadas de Exaustão são externamente dotadas de válvu-
las de controle de fluxo totalmente construídas em PVC e te-
flon (comercialmente disponíveis) e servem para ajustar a sub'
pressão de cada célula individualmente ou fechar completamente
a exaustão permitindo desse modo, que serviços de intervenção
• manutenção sejam executados sem afetar a subpressão do res-
tante da instalação. Tais intervenções dividem-se fundamental,
mente em duas categorias: com e sem a entrada do operador na



célula. Na primeira, o operador entra pela Porta de Interven-

ção I, que se situa numa região livre e desimpedida de vidra-

ria e equipamentos do processo, para efetuar serviços de gran-

de porte» enquanto que na segunda categoria de intervenção, o

operador apenas realiza pequenos ajustes, reparos, substitui-

ções, etc, através da Porta de Intervenção II que está propo-

sltalmente situada em frente às instalações do processo.

Evidentemente, as instalações e a engenharia do processo

foram concebidos visando uma operação sem intervenção que é a

meta última em qualquer instalação nuclear, dentro do conceito

ALARA. Tal meta no entanto, é bastante difícil de ser alcança

da de modo que um projeto em bases conservativas deve determi-

nisticamente pressupor a ocorrência de erros de operação e fa-

lhas nos sistemas e equipamentos que exijam a intervenção dire

ta do operador para corrigi-las, e para que tal intervenção se

ja executada causando as menores doses radiologicas possíveis,

o projeto deve incorporar às instalações meios de viabilizar

tal critério. Dentre estes meios estão as Antecâmras de Emer-

gência « a? Flanges ds Utilidades.

A cada célula, foi incorporada uma dessas Antecámaras con£

tituída por um pequeno túnel de secção retangular, fixado à

parede posterior interior da mesma,'onde è alojada uma espécie

de gaveta deslizante, dotada de suportes e subdivisões inter-

nas desenhados de modo a facilitar a colocação e retirada dos

materiais com uma das pinças da célula, por meio da qual tam-

bém se pode disténder manualmente a referida gaveta proporcio-

nando assim o acesso aos objetos nela contidos ou recolhê-la

para se fechar a Antecâmara.

Uma vez que a Antecâmara interconecta diretamente o

ambiente da Zona de Intervenção com aquele da célula, existe

a necessidade de portas duplas que nunca se abram simultanea-

mente, o que é garantido por um sistema eletro-pneumático de

intertravaroento. Por meio desse sistema, pode-se comandar pe-

lo painel da célula, a porta basculante interna da Antecâmara

que ao ser aberta bloqueia a abertura da porta basculante ex-

terna fixada â parede posterior externa da célula na Zona de

Intervenção» Embora esta porta pudesse ser aberta manualmente,



quando o operador fosse a Zona de Intervenção para retirar ou

introduzir a gaveta contendo os materiais a serem transferidos,

adotou-se um modo indireto (fechadura comandada por um solenõî

de) viabilizando assim o intertravamento acima preconizado.

- .. Essas.antecâmaras foram concebidas para a transferência

d* objetos e materiais de dimensões incompatíveis com o Siste-

ma de Transporte Intercelulas, ou quando da eventual disfunção

deste sistema, possibilitando assim jum meio de emergência para

a execução das tarefas normalmente por ele realizadas. Tais

operações são atípicas ou anormais de modo que as Antecâmaras

constituem-se numa alternativa redundante e diversificada para

fazer face às situações expostas. -• '

As flanges de Utilidades servem para evitar que eventuais

alterações do Processo Químico, Engenharia do Processo, etc,

venham a exigir a substituição de toda a parede posterior da

célula (substitui-se somente a flange) e paralelamente reduzir

o tempo de permanência da equipe de manutenção na Zona de Inter

venção, sendo as alterações na flange realizadas fora desta

área, o que se traduz em menores doses radiolõgicas para aquela

equipe e menor comprometimento da operação das células restan-

tes, pela própria configuração das mesmas. Nesta configuração

.foram reservadas duas células pára as atividades de Esteriliza-

ção e Expedição. >

A Célula de Esterilização que já se encontra integrada ao

complexo de células e as suas facilidades, deverá ainda ser apa

relhada internamente para alojar uma pequena autoclave totalmen

te controlada pelo painel da célula, aí incluídas as operações

de abertura e fechamento, ajuste do nível de água, monitoriza-

ção da pressão e temperatura, seleção do tempo de operação,

etc. Dessa maneira, o produto final oriundo das Células de

Processamento, após a transferência até a Célula de Esteriliza*

ção por meio do Sistema de Transporte Intercelulas é esteriliza

do e em seguida encaminhado por esta mesmo sistema ã Célula de

Expedição. Nesta célula, que deverá ainda ser aparelhada inter

'' namente, o produto final terá sua atividade mensurada,,sendo em

' seguida etiquetada, acondicionado na blindagem e tranr erido pa



ra o(exterior em operações remotas controladas pelo operador
via painel.

Presentemente» a título precário em termos de racionaliza
ção das operações, embora sem prejuízo da segurança, a esteri-
lização está sendo realizada numa autoclave fora da célula com
o produto final acondicionado numa blindagem especial,*e a de-
terminação de sua atividade realizada na Célula Mecânica, onde
são também realizados o acondicionamento do produto final para
esterilização ou para a expedição.

1.2.2.5. APARELHAMENTO DA CÉLULA PARA A PRODUÇÃO DEIODO-123

CL. de Almeida, F.A* Rautenberg, A.S.P. de Souza

«• 123

A produção de I com o ciclotron do IEN foi preconiza-
da hã cerca de 15 anos atras e muito esforço tem sido dis-
pendido desde então ha pesquisa e desenvolvimento de métodos
de produção e controle de qualidade , mas a produção em cará
ter rotineiro e em suficiente-, escala, condições mínimas para a
comercialização, somente pode ser encetada após a transferên-
cia de tecnologia-do Centro de Pesquisas Nucleares de
Karlsruhe de um Método apropriado associado a uma Engenharia
de Processo adequada e de um Porta-alvos capaz de suportar cor
rentes suficientemente elevadas. '

A necessidade de uma engenharia de processo apropriada,
como um dos requisitos para a produção rotineira, prende-se as'
exfgências de segurança inspiradas pelo conceito ALARA e ã ra-
cionalidade de uma operação sem intervenção, antes, durante ou
apôs o processamento, o que se traduz em menor carga de homens-
hora (reduzindo assim os custos operacionais) e virtualmente
sem comprometer o funcionamento do complexo de células. Para
tornar isso viável, diversos equipamentos e dispositivos tive-
ram que ser concebidos, construídos, ou modificados tais como o
Sistema de Acoplamento e Acionamento do Forno Tubular, Sistema
de Transferência do Alvo de I, Dispositivo de Extração e
Fracionamcnto do Produto, Sistema de Controle do.Forno com Pré
• Pós-aquecimento e Sistema de Transferência do Efluentes do
Processo ("make-up"), etc.


