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No ano de 198^ foram feitos exaustivos testes (processamen

tos) na célula para se medir todas as etapas onde seria possí-

vel a perda de atividade, seja por retenção na vidraria ou eva

poração. Para isso, os alvos após irradiação eram dissolvi-

dos fora da célula, e uma alíquota de aproximadamente 100 ul

era retirada e medida sua atividade em um detector Ge-Superpu-

ro. Com isso, sabia-se exatamente a atividade inicial do pro-

cessamento. ApÕs cada processamento, a célula era totalmente

desmontada e toda sua aparelha-^n medida. Os rendimentos de

processamento variaram entre 22 3 731 da atividade inicial. As

principais causas para os baixos rendimentos foram a saturação

da resina com Ag, retenção da atividade no funil de placa por£

sa e perda por evaporarão do produto final. 0 problema .de sa-

turação da resina foi resolvido lavando-se a resina com uma so

lução 2,5 % de 'ãaJSJÒ* para retirar toda a prata da resina, a-

pós cada processamento. A retenção no funil de placa porosa

foi contornada, aumentando-se a quantidade de Ag . Somando-

se toda a atividade encontrada na vidraria da célula com a at_i

vidade do produto final, não era possível fechar o balanço de

atividade, pois parte da mesma era perdida por evaporação úo

produto final. Essa perda por evaporação variou entre 22eG3%.

Cono foi relatado no Relatório Técnico Anual de 1983, foram

feitos testes para se medir a perda de atividade durante a eva
( 2)

poraçao do produto final , porem estes resultados nao foram

comprovados quando testados.na célula. Estes testes foram re-

petidos variando-se a temperatura do banho maria de 68 a 100

Ç, e novamente foram obtidos rendimentos de aproximadamente

97 %. Como o controle de radioisõtopos livre de carregador é

muito difícil, será tentada a adição de alguns miligramas de
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NaBr para se estudar o comportamento do Br em solução duran-

te a evaporação.
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0 alvo depositado de AsCCu) usado para a prpduçao do
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Br necessita ainda algumas melhorias no que diz respeito â

transferên ia de calor, pois qualquer ponto quente produzido



pelo feixe de partículas danifica o alvo causando perda do ma-

terial por evaporação e consequentemente dá atividade. Para se
77 —

tentar medir quanto de Br é perdido durante a irradiação, fo_

ram colocados papeis de filtro na cavidade interna do tubo de

feixe. Mesmo assim as atividades • encontradas foram muito fra

cas. Foram feitas também cedidas nas saídas das bombas de vi-

cuo do ciclotron, porem nada foi atestado.

Para se tentar minimizar a perda de material alvo pela

formação de pontos quentes, tentou-se a deposição de uma fina

camada de cobre sobre a de arsênio, porsm estranhamente o co-

bre não aderiu ao deposito de arsinio. Isso é estranho por

que se o cobre não for adicionado â solução de eletrodeposição
- (2)

de arsenio (durante a deposição) , o mesmo nao se torna ade-

rente . .
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4.5.1.6. MARCAÇÃO DE 77Br-ROSA DE BENGALA
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A marcação de Rosa de Bengala com Br jã tinha sido esta

belecida como mostrado no Relatório Técnico Anual de 1982, po-

rém um fato que naquela éüoca não nos preocupou foi motivo de
~ 77um intenso estudo. Novas marcações de Br-Rosa de Bengala fo

ram testadas este ano, porém não se conseguia um rendimento de

marcação superior a 50 %, quando jã se tinha conseguido cerca
(1)

de 82 % . Todos os compostos usados na marcação foram tes-

tados usando-se a técnica de cromatografia líquida a alta prê s

são (HPLC) para se estudar eventuais.decomposições dos compos-

tos, o que foi descartado. Todos os reagentes usados foram

previamente passados em filtro MILLIPORE, mesmo assim nenhum

resultado positivo foi obtido. De acordo com trabalho publica


