
Depois de várias tentativas a separação foi conseguida

Ccomo se pode ver na figura 1.5.1.8.1.), usando-se as condi-

ções listadas abaixo:

Coluna - 250 x 8 x 4 mm

Suporte - Polygosil 60-7-Clg

Solvente - H20

Velocidade de eluição - 1,2 ml/min

Volume da amostra - 10 pi

1.5.2. PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSTALA^3ES

PARA 0 APARELHAMENTO DE LABORATÓRIOS DE PRDDUÇSO DE RA-

DICISÓTOPOS

1.5.2.1. SISTEMA DE TRANSPORTE INTERCÉLULAS

G.L. de Almeida» M. Soares*, F.A. Rautenberg, A.C. e Silva

A produção de radioisõtopos, envolvendo o manuseio de ma-

teriais irradiados, exige, por questões operacionais e de prot£

ção radiolõgica, que esse manuseio seja indireto. Para se si-

tuar adequadamente o problema sob este ponto de vista, e conve

niente desmembrar aquela produção nas seguintes fases:

a) Transporte do Porta-Alvos do local de irradiação a Cé-

lula de Desmontagem;

b) Desmontagem do Porta-Alvos;

c) Transporte do Alvo, da Célula da Desmontagem ãs Cslulas

de Processamento;

d) Preparação e Processamento Químico remotos;

e) Transporte de Rejeitos Sólidos a um Repositório de Ma-

teriais Irradiados;

f) Transporte do Produto Final a uma Célula de Esteriliza

ção; !

g) Transporte do Produto Final da Célula de Esterilização

a u.na Célula de Expedição.

* Membro efetivo da DIPRO/DEIC



Presentemente, as duas primeiras fases são realizadas de

modo adequado, a terceira e quarta de maneira precária enquan-

to que as 3 ultimas são inexistentes ou substituídas por proce_

dimentos incompatíveis com uma produção rotineira eficiente e

segure devido â carência de instalações adequadas.

Dentro desse quadro de necessidades, foi concebido e

projetado, encontrando-se em fase final de construção, um sis-

tema totalmente automatizado, confinado e remoto para a execu-

ção das fases c,e,f e g. Esse sistema consta de um carro auto-

tracionado eletricamente, que se movimenta horizontalmente no

interior de um túnel estanque situado na Zona de Intervenção e

interligado a cada unia das células via um pequeno túnel trans-

versal pelo qual se desloca uma caçamba acionada por um panto-

grafo motorizado situado no próprio carro - urn veículo do tipo

triciclo con tração na roda central, confi^ura-ão que elimina

a necessidade de engate diferencial nas curvas - levando o ma-

terial nela contido ao interior da célula.

Toda a parte de comando desse sistema completamente auto-

mático foi projetada e executada pela Divisão de Projetos do

Departamento de Instrumentação e Controls do IEN. Este Depar-

tamento está também confeccionando o painel de controle princi

pai (na Célula de Desmontagem) e secundários (nas células res-

tantes) .

A figura 4.5.2.1.1. mostra uma vista lateral e de topo do

veículo que já se encontra construído, prevendo-se a instala-

ção integral do.Sistema em cerca de 3 meses.
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Fig. 1.5.2.1.1. Vistas de topo e lateral do veículo do Sistema

de Transporte Intercelulas


