
ria - eleva automaticamente a talha até a posição superior

assim que a função "Tampa Giratória" é selecionada*

Dessa maneira,, os rejeitos sólidos podem ser transferidos

da Célula Mecânica ao Repositório, e vice-versa, para adequado

decaimento radioativo e posterior descartamento ou reutiliza-

ção sem a intervenção direta do operador. Rejeitos sólidos

provenientes de outras células são transferidos ã Célula Mecâ-

nica remotamente, por meio do Sistema de Transporte Intercêlu-

las podendo assim serem igualmente armazenados no Repositório.

REFERENCIAS

1. G.L. de Almeida, A.C. e Silva, F.A. Rautenberg, M.L.M. de

Souza, "Repositório de Materiais Irradiados", Relatório Te£

nico Anual do Instituto de Engenharia Nuclear, seção

4.5.2.2. (1984).

2. G.L. de Almeida - "Projeto de Equipamentos e Dispositivos

Especiais para o Aparelhamento de uma Célula Quente" - Nota

Técnica Interna Nuclebrás DEAT/DF/CICLO 02/77 (1977).

4.2.2.3. SISTEMA DE TRANSPORTE INTERCÉLULAS
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Enquanto a transferência remota de líquidos e gases pode

ser efetuada com relativa facilidade com a utilização de bom-

bas, exaustores, ar comprimido, vácuo, gravidade, etc., a mani

pulação de materiais sólidos, mormente quando envolve a trans-

ferência de uma célula a outra, implica em operações morosas cs

complicadas que ainda exigem cuidados e equipamentos especiais

• para se evitar possíveis contaminações. Com efeito, a transfer

rência de um objeto do interior de uma célula quente -e portan

to potencialmente contaminado - a outra exigiria as seguintes

operações:

" a) acoplamento de um invólucro de plástico flexível â flange

externa da antecâmara da célula, que deveria ser dotada de

tal facilidadej A.

b) acoplamento de um recipiente blindado â flange externa da

• Membro do DEIC/IEN.



antecamara da célula de modo a conter o invólucro plástico}

c) abertura da porta interna da antecamara e transferencia do
objeto para o interior da mesma, seguindo o fechamento da-
quela porta;

d) abertura da porta externa da antecamara e transferência do
objeto ao invólucro plástico;

e) fechamento da porta externa da antecamara e selagem do invcJ
lucro de plástico;

f) fechamento do recipiente blindado, seguindo-se a transferên
cia e acoplamento à flange externa da antecamara da célula
de destino;

g) repetição de todas as operações, acima de modo e ordem inver
sos até a colocação do objeto na célula de destino.

Para simplificar tal sistemática, foi concebida uma insta
lação que contorna todas as operações acima delineadas, tra
zendo consequentemente uma série de vantagens em termos de re-
dução de riscos de exposição e contaminação, simplificação das
células pela eliminação das antecamaras especiais e equipamen-

• tos para selar e abrir os invólucros plásticos, e racionaliza-
ção e agilização dos processos de transferência de uma célula

a qualquer outra.
•»

A idéia básica dessa instalação é a utilização de uma an-
tecamara comum a todas as células, onde reina uma pressão me-
nor que a existente naquelas, garantindo assim a inexistência

- de transcontaminação (."cross contamination") mesmo quando uma
porta célula/antecâmara se encontra aberta. Tal garantia é
ainda reforçada por um intertravamento que permite a abertura
de apenas uma dessas portas de cada vez, além de um sistema de
insufiação de ar contínuo na antecamara que associado ao siste
ma de exaustão central proporciona uma lavagem constante da
mesma eliminando assim os agentes contaminantes. Essa anteca-
mara - um túnel de secção quadrada posicionado horizontalmente
na Zona de Intevenção atras das células e seguindo o arranjo
das mesmas com as quais é conectado através de pequeno?*tunein
transversais - é parte integrante do Sistema de Transp >rte In-

\



tercélulas e acomoda os trilhos de apoio, alimentação e co-

mando sobre os quais se movimenta um veiculo que transfere os

materiais de uma célula a outra. 0 veículo propriamente não

penetra nas células mas somente sua- caçamba que movendo-se

transversalmente» penetra naquelas, apôs atravessar o pequeno

túnel transversal que conecta o tünel principal (antecãmara) à

cada célula e abrir a porta que isola os ambientes túnel-célu-

la. Esta porta normalmente só é aberta antes do início do pro

cessamento quando os frascos para o produto final, filtros es-

terilizantes, etc. , e o alvo irradiado chegam à célula ou en-

tão somente após o mesmo, para a saída do produto final, alí-

quotas para o Controle de Qualidade, filtros usados, etc, is-

to é, quando os gases, vapores e aerosois já* teriam sido elind

nados pelo Sistema de Exaustão Central minimizando assim a con

taminação do túnel principal.

Uma das principais vantagens dessa configuração.é a faci -

lidade de manutenção dos trilhos, microruptores, acionadores,

etc, situados no túnel, que são facilmente acessíveis removen

do-se a seção desejada da cobertura superior, podendo-se

assim igualmente retirar-se o veículo para manutenção, sem a

necessidade de se entrar nas células.

0 Sistema é controlado por um circuito híbrido de circui

to integrados e reles, que permite o comando automático do veí

culo, sua caçamba e as portas de acesso às células por meio de

um painel mestre na Célula Mecânica e uma painel auxiliar em

cada uma das outras células.

Do painel, mestre j que é dotado de um teclado para o envio

do veículo a qualquer uma das 16 estações (células), de um mos

trador que exibe o código da estação de destino e da última es#
tação que o veículo passou ou esta parado, e de indicadores lu

minosos do estado do carro (parado óu em movimento) e de sua

caçamba (recolhida ou distendida), pode-se apenas comandar o

veículo - mas não a caçamba - para se evitar que o operador

inadvertidamente deixando as pinças das células no percurso di

caçamba causasse involuntariamente danos ao equipamento. Adi-

cionalmente, sõ é possível comandar-se o veículo, se a caçamba

estiver totalmente recolhida.



.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,


