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4.5.2.3. MAQUINA DE ALIMENTAÇÃO, FRACIONAMENTO E TROCA AUTOílA-

TICA DE FILTROS ESTERILIZANTES

G.L. de Almeida

Um dos motivos que presentemente exige a intervenção huraa

na nas Células de Processamento apôs cada operação, é a t^oca

dos filtros descartáveis utilizados para a esterilização do

produto final. Esse inconveniente do ponto de vista funcional

e de proteção radiologica (a intervenção humana nao so destrõi

o confinamento da célula propiciando a penetração de poeira e

bactérias indesejáveis ao processo, como também acarreta uma

dose radioló^ica extra ao operador que pode e deve ser evitada

consoante com o conceito internacional ALARA adotado pela

CNEN) tornar-se-ã também um problema operacional tão logo o

ciclotron possa operar em plena capacidade uma vez que devido

ã configuração em U da instalação, a presença humana na Zona

de Intervenção inviabiliza a operação de todas as células de

processamento. •

Para resolver tais problemas, foi concebida, er.contrando-

se atualmente em fase de projeto detalhado, uma máquina para a

execução, das tarefas de alimentação, fracionamento e troca au-

tomática de filtros esterilizantes descartáveis. Esse equipa-

mento consta basicamente de um braço horizontal e um gabinete.

0 primeiro contêm o bocal de alimentação e fracionamento que

se desloca no eixo horizontal tracionado por um motor elétrico

e na vertical por meio de um cilindro pneumático. Esses dois

graus de liberdade permitem que o bocal desça para recolher o

produto final contido num vaso aberto na fase final do proces-

samento químico, alimentando assim uma telebureta automática,

posicionando-se e acoplando-se em seguida com um dos 12 filtros

esterilizantes que se encontram num magazine circular situado

no gabinete da maquina, que contém também outro magazine circu

lar com 12 frascos de 10 ml selados, evacuados, esterilizados

e apirogênicos.



Os dois magazines são coaxiais e giram independentemente

pára permitir a troca ds filtros e frascos quando não há fra-

cionamento do produto, ou somente a troca de frascos quando

esse fracionamento ê necessário.

Apôs o acoplamento entre o bocal e o filtro, o frasco

correspondente é levant.ado pneumatic ame nte fazendo con que a

agulha já conectada â extremidade inferior do filtro atravesse

a rolha do frasco penetrando no mesmo, quando então a telcbure_

ta ê acionada para introduzir a quantidade desejada do produto.

0 bocal move-se então para cima e sn seguida horizontalmente -

levando consigo o filtro e o frasco acoplados entre si - fazeri

do com que filtro e frasco se alojem em dois extratores que

pneumaticamente acionados permitem a liberação independente do

cada um deles.

A seguir são apresentadas algumas características técni-

cas do equipamento:

Dimensões do Gabinete: 250 x 28 0 x 260 nm

Dimensões do Braço : 90 x 9 5 x 2 5 0 mm

Capacidade máxima . : 12 frascos de 10 ml e 12 filtros

descartáveis tipo GELMAN Acrodisc

4192

Curso do Bocal : 200 mm (horizontal)

75 mm (vertical)

Velocidade do Bocal : 12 cm/min (horizontal)

5 cm/seg (vertical)

Velocidade dos magazines: 0,5 rpm

Tolerância de posicionamento filtro/bocal: ± 0,8 mm

Tolerância de posicionamento filtro/frasco: í 2 mm

Acionamento dos Magazines e do Braço: eletropneumatico

Motores elétricos: 2 tipo DYNA 40 53 12 VCC

Cilindros pneumáticos: 3 de dupla ação

Válvula Solenóides: 3 de 5 vias 12 VCC retorno por mola

Alimentação: ar comprimido com pressão entre 8,7 e 3,5

Kgf/cm2 e 12 VCC



Quanto â parte de comando, dada a diversidade das opera-

ções, envolvendo uma lógica que seria melhor gerenciada com o

uso de microprocessadores, solicitar-se-á" ao DEIC u^ projeto

para tal, tão logo todos os aspectos relevantes estejam defi-

nidos.

Em termos imediatos, necessita-se de 5 maquinas desse ti-

po e a médio prazo cerca de 10 a 20 adicionais de modo que a

solução mais exeqüível é a transferência ã Indústria da tecno-

logia desenvolvida. Wesse sentido, ê importante frisar que os

frascos e filtros utilizados são padronizados, e a respeito

dos últimos vale adicionalmente ressaltar que além da GELMAN

que põe no mercado nacional o material importado, a MILLIPORE

irá fabricar no Brasil dentro em breve um filtro similar com

idênticas dimensões de modo que não existe o perigo de compro-

metimento do projeto pela eventual restrição ã importação dps

filtros da GELMAN.

4.5.2.4. PLATAFORMA P0SICI0NADORA PROGRAJltVEL

£7.1. de Almeida

As operações unitárias inerentes aos processos físico-

químicos executados no interior das células quentes para o pr£

cessamento de radioisõtopos exigem a translação de vasos e com

ponentes nos eixos horizontal e vertical. Embora essa movimen

tação possa ser realizada com tele-manipuladores, estes equipa

mentos sio dispendiosos e superdimensionados sob o ponto de

vista de graus de liberdade, além de não permitir uma posterior

automatização e controle do processo a nível mais elevado.

Tal automatização e particularmente recomendável sob os

aspectos de segurança (a operação com manipuladores esta sujê L

ta a erros do operador), funcional (o correto dimensionamento

do equipamento para executar as tarefas exigidas) e operacio-

nal (a execução automática ou semi-automãtica das etapas que

libera o operador para tarefas menos rotineiras e mais impor-

tantes). Dentro dessa filosofia, tele-manipuladores são reco-

mendáveis somente no caso de operações diversificadas e não

rotineiras (como numa célula para desenvolvimento de processos)


