
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
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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.



•Integrada ao Sistema de Transporte Intercélulas, a Célula
— 123Quente., para a produção de I recebe o alvo irradiado - uma

lâmina de platina iridiada de 15 x 13 x 1 nu* com oxido dé telú
rio depositado.numa reentrância circular em sua superfície -
alojado no Suporte do Alvo, um pequeno paralelepípedo metálico
dotado de uma cavidade onde aquele é depositado, de modo a fa-
cilitar a sua manipulação e transferência para o processo. Ess
sa manipulação é efetuada com a Pinça I da célula, por meio da
qual o operador transfere o Suporte do Alvo até una Plataforma
de Apoio dotada de um sistema de aquecimento para desumificar
o alvo. A ativação do aquecimento e parâmetros correlatos co-
mo temperatura, duração, etc., estão condicionados aos Procedi^
mentos Operacionais oriundos dos trabalhos experimentais de
pesquisa e desenvolvimento.

A Plataforma de Apoio é uma necessidade essencial para a
transferência de materiais no interior de células dotadas de
pinças, as quais possuem cursos e graus de liberdade bastante
restritos. Com efeito, é bastante difícil, e as vezes até
impossível para o operador, manipular duas pinças simultânea -
mente, de modo que a .instalação de uma plataforma acessível as
duas pinças, onde o material' a ser.transfe. Ido é depositado^,
facilita ou viabiliza a operação. Com base neste princípip
evidente e óbvio, foi concebida a Plataforma Posiciqnadora Pro
gramãvel , atualmente em fase de projeto, que como um equipa

1 0 ̂  ^1 0 ̂

mento padronizado ira aparelhar não só a Célula de I como
também todas as outras células.

s Após a transferência do Suporte do Alvo, da caçamba do
Sistema de Transporte Intercélulas até a Plataforma de Apoio
por intermédio da Pinça I, o Alvo é transferido daí até a apa-
relhagem para destilação a seco por meio da Pinça II, finda a
qual, as operações inversas são executadas indo o alvoe respec
tivo suporte ã Célula Mecânica e dai ao Repositório para o de-
caimento. ' Aquelas operações efetuadas com a Pinça II, exigem

' certa habilidade e pratica do operador, sendo assim potential-
ly mente arriscadas*em ttrroof da possibilidade de queda do alvo

com conseqüente perda da produção e necessidade de posterior
i ' intervenção. Para eliminar esse risco conceitualmente inacei-
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tável, foi projetado e construído encontrando-se já em funcio-
namento o Sistema de Transferência Automática do Alvo de 1 2 3 I ,
que realiza aquelas operações de maneira totalmente automática
por meio do simples acionamento de um botão no painel de coman
do da célula, como serã visto no item 1.2.2.9. deste Relatório»
sendo importante ressaltar que a opção manual continua incorpo
rada à operação da célula, para atender a emergências oriundas
da -eventual falha do Sistema.

Para tornar possível a operação remota da aparelhagem de
destilação ã seco, (constando de um pequeno forno tubular e de
um tubo de quartzo por onde flui oxigênio e penetra uma barqui
riba contendo o alvo) que foi doada pelo Centro de Pesquisas Nu
Cleares de Karlsruhe dentro, do Programa de Cooperação Técnica,
projetou-se e çonstruiu-se um Sistema de Acoplamento (para co-
locar e retirar o alvo do forno) e um Sistema de Acionamento
do Forno Tubular (para abertura e fechamento). 0 comando do
aquecimento para o controle da temperatura do forno foi. adapta^
do de um forno nacional após adaptações e desmembramento para
incorporação ao painel da célula, juntamente com os comandos
do Aquecimento Auxiliar. Este aquecimento, provido por resis-
tências elétricas incorporadas a aparelhagem de destilação ã
seco, antes e após o forno, visam reduzir a adsorção do iodo
pelo quartzo da aparelhagem. A intensidade desse aquecimento
pode ser ajustada por meio de reostatos, e sua programação (i-
nício, duração, etc.) controlada pelo painel, tornando assim
possível o levantamento e otimização dos parâmetros associados
aos procedimentos operacionais.

0.oxigênio carregando o iodo borbulha no Vaso do Processo
contendo o reagente para captar o mecrno, e os dois efluentes
são controlados do painel pelo Sistema de Transferência de
Efluentes que permite o ajuste fino das vazões através de com-
ponentes apropriados como registros, válvulas de agulha, regu-
ladores de pressão, etc.

Terminado o processamento, os seguintes problemas apre-

sentam-se: . . .
A.

a) Extração do Produto Final do Vaso do Processo
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.b) Fracionamento do Produto Final incluindo-se as alíquo-

tas para o Controle de Qualidade;

c) Fechamento dos frascos do Produto e alíquotas;

• d) Transferência dos frascos à caçamba do Sistema de .

Transporte Intercélulas.

Embora o conceito original previsse o aparelhamento das

células com a utilização da Plataforma Posicionadora Programá-

vel e de uma Máquina de Alimentação e Fracionamento , tais

equipamentos, versáteis e universais que facilitariam bastante

as operações acima delineadas, além de torná-las mais seguras

pela redução do fator humano, encontram-se ainda em fase de

projeta, e em conseqüência, foram adotadas soluções .temporá-

rias compatíveis com o conceito original de modo a poder-se re

tomá-lo tão logo aqueles equipamentos estivessem construídos.

Assim, foi construído um Dispositivo de Extração dotado de

duas agulhas hipodérmicas verticais fixas apontadas para baixo

e um garfo metálico desenhado de modo a abraçar o pescoço de

um frasco de 10 ml (do tipo padronizado e comercialmente dispo

nível) que já entra na célula esterilizado, fechado com tampa

de borracha e selado com uma guamiçlo de alumínio. Os fras-

cos assim preparados, são introduzidos na Célula Mecânica e

daí transferidos via Sistema de Transporte Intercélulas a Célu

Ia de I onde com o auxílio das Pinças são alojados num'"maga

.zine", e daí, ao Dispositivo de Extração, que ao ser acionado

move o frasco para cima -fazendo com que as duas agulhas fixas

atravessem a tampa de borracha penetrando no mesmo.

Uma das agulhas do Dispositivo de Extração está acoplada

a uma outra que mergulha verticalmente até o' fundo do Vaso do

Processo, enquanto que a segunda agulha daquele dispositivo es_

tá conectada a una Telebureta Automática não disponível no mer

cado nacional, mas que foi doada pela Agência Internacional de

Energia Atômica. Desse modo, ao se deslocar para cima o êmbor

.Io desse aparelho causa una subpressão no frasco fazendo com

que a pressão atmosférica da célula forca uma fração do líqui-

do contido no Vaso do Processo a ser transferido para aquele,

sendo em seguida acionado o Dispositivo de Extração p/*ra libe-

rar o frasco que é reconduzido' pelas pinças ao Sistema de



transporte Intercélulas pelo qual é transferido â Célula Mecâ-
nica para mensuração da atividade e devido acondicionamento pa
ra esterilização ou expedição no esquema descrito no item
H.2.2.1».

Futuramente está prevista a instalação de uma balança ele
trônica com contando e leitura no painel para a pesagem do alvo
e determinação das perdas do oxido de telúriò enriquecido (atu
almente esta pesagem está sendo realizada fora da célula após
um adequado decaimento numa balança analítica convencional alo
jada num castelo de chumbo). À Célula de I» serão também
incorporados uma coifa sobre o Vaso do Processo para captação
.In loco" do iodo não absorvido e um Sistema de Estocagem Tempo-
rária e Transferência de Rejeito para receber os efluentes re-
sultantes da lavagem daquele vaso,- a exemplo do previsto para
o restante das células de processamento.

REFERÊNCIAS

1. A.6. da Silva, L.T. Auler, "Possíveis aplicações do Ciclo-
tron do IEN", Relatório Técnico do Instituto de Engenharia-
Nuclear/CNEM (1972).

4 A A ,

2* J.Q.L. de Britto, "Produção de I para uso em Diagnostico
Médico", Tese de Mestrado COPPE/UFRJ (1982).

3. 6.L. de Almeida, "Plataforma Posicionadora Programãvel", Re
latõrio Técnico Anual do Instituto de Engenharia Nuclear
(1984). •

k. 6.L. de Almeida, "Máquina de Alimentação, Fracionamento e
Troca Automática de Filtros Esterilizantes", Relatório Téc-
nico Anual do Instituto de Engenharia Nuclear (198«O.

«•.2.2.6. SISTEMA DE INSUFLAÇAO E DISTRIBUIÇÃO DE AR ESTÉRIL

0,L, de Almeida, F,A, Rautenbevg e M.l.M. dê Souza

Uma instalação para a produção de radiofármacos exige cri,
térios de projeto da área nuclear e farmacêutica simultaneamen
te, o que pode levar a condições mutuamente exclusiva*',- como
a necessidade de subpressSo nas 'sélulas quentes das instala-


