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S I N O P S E "

. . Estuda-se a dissolução do combustível írrsi

diado no processo Purex. 0 objetivo final é o dimensionamen-*

to de um reator químico para elementos de reatores PWR, díõ-

xido de urânio enriquecido a 3% encapado de Zircaloy, com ca

pacidade de 200 kg de urânio por dia. O método de tratamento

é o de corte-lixiviação, empregando-se para o ataque, ácido

nítrico 7,5M.

A não criticalidade foi obtida por "seguraii

ça de geometria e a verificação foi feita através de códigos

de calculo homogêneo de espectro e de difusão.

Justificam-se os parâmetros utilizados nes

te trabalho, apesar da forte economia de escala do processo,

pela possibilidade de implantação do reprocessamento no Br£

sil, através de uma primeira usina de pequena capacidade.

Para situar o problema, considera-se o ei-

olí
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cio do combustível, em particular o reptocessamento e a se-

guir suas fases, notadamente desencapamento e dissolução, cu_

jos mecanismos químicos sao, muitas vezes, os mesmos.

0 processo global de dissolução é" complexo,

envolvendo equipamento para a absorção de gases radioativos,

a recuperação de ãcido nítrico, ajustes químicos e outros,

mas restringe-se o dimensionamento ao dissolvedor. *



A B S T R A C T

Dissolution of spent reactor fuels in Purex

process is studied. Design of a chemical reactor for PWR

elements, 3% enriched uranium dioxide with Zircaloy cladding,

for a 200 kg/day uranium plant is the main objective. Chop-

-leach process is employed and 7.5M nitric acid is used.

?on-criticality was obtained by safe geome-

try and checked by spectrum homogeneous calculus and diffu

sion codes.. * ' • • - . "

Despite At high scale factor,the .parameters

(.in this paper jare7 jus\ti/ied by the possible, es tablishme'nt of

a small scale/reproc
/ .

Fuel c y c l e , flamn a l i i i<M ill i v\}\ in <•

i-ts -a tepe are cons idercdHecladding and d i s s o l u t i o n

treated more a c c u r a t e l y . .
are
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0 reprocessamento de combustíveis irradiados

e um trabalho típico do engenheiro químico nuclear. Ho IPR,

a idéia de se iniciar no reprocessamento se insinuou em 1969,

com o estudo teórico de métodos de tratamento e informação

sobre os problemas correlatos a parte econÔmico-financeira .

Nessa época, pensava-se em tratar o combustível retirado do

reator em estudo, que seria, em principio de urânio natural

e água pesada e, depois, de tõrio e plutônio.

No Curso de Ciências e Técnicas Nucleares,

foi criada em 1970 a Cadeira de Reproces.samento de Combust^

veis e em 1971, foram feitos estudos experimentais em extra

ção por solvente. Em complementação', iniciaram-se trabalhos

de tese para diversas fases do reprocessamento, como resfria

mento do combustível irradiado, dissolução do elemento com-

bustível, extração por solvente (já apresentado) e evapora^

ç.ão no processo Purex.

Para a dissolução, o .método por via aquosa
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apresenta duas alternativas: eletrÕlise, ou tratamento com

ácidos. A última é mais viável, para efeito de construção de

um protótipo a menor prazo, pois a primeira requer maior el^

boração para se resolverem problemas especiais de engenharia.

Algumas características do dissolvedor foram

arbitradas, principalmente quanto a resolução dós problemas

de criticalidade, dependentes do enriquecimento do combust_I

vel a ser tratado. 0 trabalho, originalmente, conteria uma

parametrização dos resultados, para permitir pequenas extríi

polaçoes, idéia que foi abandonada, em melhoria da execução

de uma tarefa bastante específica, para condicionamento aos

trabalhos peculiares de uma usina de reprocessamento. .

Como as publicações sobre o assunto são raras

em nosso meio, julgou-se necessária uma grande recapitulaçao

sobre os caracteres gerais do ciclo do combustível, em part_i

eular, sobre os métodos utilizados para o reprocessamento, e

sob quais condições. Esta é a tônica do Capítulo II, onde se

examina com o detalhe possível, cada uma das fases do proces-

so, detendo-se mais em desencapamento e dissolução. Foi fei_

ta também uma colocação geral dos fatores correlates a vida

de uma usina de reprocessamento,.como implicações econômicas

da instalação de indústrias de grande,' médio e pequeno porte

e escolha de seu local, em relação a situação dos reatores,a

climatologia, hidrologia, areas agrícolas e de habitação.

Como os métodos porvia úmida são os mais

usados e bs de tecnologia mais desenvolvida, ' fizeram-se

maiores considerações sobre o processo Purex, de extração

por solvente cuja escolha se enquadra perfeitamente em nossa

situação atual (Capítulos II e III).

A fase de dissolução é o primeiro processo

químico propriamente dito na seqüência do reprocessamento e
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uma vez que o objetivo final deste estudo é o anteprojeto de

um reator químico, procurou-se descrever os regimes de traba_

lho semicontínuo, contínuo e em batelada, os possíveis para

um equipamento deste tipo, no Capítulo IV.

As preliminares do funcionamento^de um dis-

solvedor químico, atendendo ã seleção do material de, constru

çao, ao controle das reações químicas que se passam, dos poii

tos de vista do processo propriamente dito e de corrosão do

material e as considerações especificas sobre radioatividade

e criticalidade foram abordadas no Capítulo V e as decisões

finais e o dimensionamento foram colocadas no Capítulo VII.

Sentiu-se que e difícil, senão quase impos-

sível, atacar todos os problemas frontalmente. 0 estudo en-

volve uma gama muito variada de assuntos e sobre quase todos

ja se vêem inúmeras publicações especializadas.



CAPITULO II

O REPROCESSAMENTO DE COMBUSTÍVEIS



2.1 - Generalidades

Os minérios de interesse nuclear podem ser

tratados pelas técnicas comuns de mineração. Ma fabricação

de combustíveis para reatores nucleares, a mistura de ele-

mentos físsil e fértil deve ser preparada na forma metálica,

ou de Óxidos. Em forma metálica, funde-se o material em bar_

ras, de acordo com as diversas concepções de reatores, que

são usinadas em dimensões próprias e colocadas em tubos de

revestimento, geralmente de Magnox, alumínio, ou oxido de

berilio e procedendo-se a uma solda final, para estanqueiâj*

de. Como oxido, o pó é comprimido era pastilhas, sendo estas

colocadas em revestimento de aço inoxidável, ou Zircaloy e

o fechamento é feito por solda nas extremidades.

0 papel dos revestimentos (ou capas) acima

referidos, e contornar a má compatibilidade do combustível

com o refrigerante do reator', servir como protetor pára mu

danças dimensionais sofridas durante a irradiação e evitar
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a contaminação dos outros elementos do reator (moderador, r£

frigerante) pelos produtos formados ao decorrer do tempo.

! • • >

I

Muitas vezes, coloca-se entre o combustível

e a capa, um componente chamado elemento de ligação, que ser_

ve para melhorar as propriedades de transferência do calor

gerado na fissão. Este elemento pode ser gasoso, como hélio

e diõxido de carbono, ou solido, como sódio, potássio, ou ljL

gas fundidas, importando, principalmente, ser de alta condu-

tividade térmica.

A quantidade de elemento físsil do combustjÇ

vel, durante o funcionamento do reator, diminui pela fissão,

liberando energia térmica e introduzindo produtos de fissão,

fortemente absorvedores de neutrons. Paralelamente a reação

do elemento físsil, uma quantidade do elemento fértil captti

ra neutrons, formando elementos pesados e físseis, passando

estes a contribuir na: reação em cadeia.

Para uma noção global do sistema,deve-se exji

minar o reprocessamento em termos de ciclo do combustível,ja

que esta fase ê muito importante, devido a sua influência S£

bre o custo total da energia produzida(l).

'4

; ' • -:

Antes que a totalidade dos materiais físsil

e fértil seja consumida, o combustível queimado deve ser dejs

carregado do reator, seja de forma gradativa,parcial, ou gl£

bal, dependendo da sua espécie e do esquema de funcionamento

para o qual foi projetado. Apresentam-se como motivos para

esta operação:

- o acumulo dos produtos de fissão e dos isç>

topos de elementos pesados, que agem como veneno de neu-

trons, e o esgotamento das espécies físseis fazem decrescer
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a reatividade a um tal ponto que as condições de operação do

reator não sejam mais satisfeitas;

- as alterações em dimensões e forma, que p£

dem ocorrer com a contínua exposição e com a grande quantidji

de de produtos de fissão, limitam o tempo de permanência do

combustível; *

- circunstâncias acidentais, como ruptura ou

enfraquecimento da capa do combustível (devido a quebras de
* ~ o.

soldas, corrosão, ou fragilizaçoes), que podem tornar neces-

sária uma substituição.

Apôs utilização dos combustíveis no reator,

existe ainda material, cujo valor-residual e bastante elevai

do, tornando economicamente interessante sua recuperação e

reenvio a um estágio precedente ao reator(2).

A figura 2.1 (1)

dentro do ciclo do combustível.

mostra o reprocessamento

I V;

'S

i i
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2.2 - Ejceqüibilidade

O objetivo do reprocessamcnto S separar da

maneira mais econômica possível o material físsil ou fértil

não consumido, o material físsil produzido, o revestimento e

o material'de ligação, de forma que possam ser reutilizados

na fabricação de combustíveis (ou outro propósito). Devem-se

eliminar ou concentrar os produtos de fissão e os produtos

conseqüentes das reações de absorção de neutrons e decaimeii

tos(3).

0 reprocessamento, considerado sob o ponto

de vista econômico, envolve algumas particularidades:

- Formação de isótopos pesados e seus efei-

tos.

«• 237 "**
Um exemplo típico e ä formação de U , ' que

determina o tempo de resfriamento ideal,, como será" citado

a

. t ' " :

I !
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mais adiante.

- Problemas químicos

Dois aspectos importantes nas usinas de re-

processámcnto são a extrema pureza requerida para o produto

final (a fim de facilitar sua utilização posterior, princi-

palmente na fabricação de novos elementos combustíveis) e o

alto valor do mesmo, comparados com a quantidade do material

manuseado;
r

- Alcance de criticalidade

Um sistema pode-se tornar crítico, quando se

acumula uma quantidade de material, físsil que possa ocasionar

uma reação em cadeia. Se a criticai idade for alcançada, pode.

rã ocorrer explosão, ou intensa emissão de neutrons e raios

gama.

Evita-se a criticalidade com a limitação da

massa do material físsil a uma quantidade abaixo da maxima per_

missível, pelas suas características, através do ajustamento

da geometria do recipiente, do controle da razão moderador*?

-combustível, ou do acerto da composição (com a colocação de

um absorvedor de neutrons).

- Perigo com o. manuseio

A absorção da radiação ionizante pelo corpo

humano causa mutações nos constituintes vitais da célula, re

presentando perigo ã vida, se for muito acentuada. A extensão

do perigo (representada pela quantidade de energia deposita-

da, como resultado da absorção da radiação) depende da nature:

za da radiação, da .dose absorvida e da parte do organismo na

qual ocorreu a absorção, ü efeito biológico de uma dada quan.
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1

tidade de material radioativo depende de ser a exposição ex-

terna ou interna: as blindagens na usina de rsprocessamento

protegem o pessoal contra a possibilidade de exposição extejr

na excessiva e a razão para confinemento em áreas quentes e

permanente controle da retenção e proteger contra a possibil_i

dade de exposição interna excessiva.

- Operações remotas

Como conseqüência da blindagem pesada usada

nas usinas de reprocessamento, a observação das condições do

processo, tais como temperatura, nível de liquido e densidade,

geralmente não pode ser feita díretamente, havendo instrumen-

tos que transmitem; estas leituras para um painel, locado fora

da blindagem. ' ."._-., • -

- Danos causados pelas radiações

Podem ocorrer mudanças nas propriedades dos

materiais, nos quais se dissipa a energia de radiações.: Da

energia produzida na fissão, a parte que permanece com os

produtos de fissão, com os neutrons, com -as partículas beta e

com os raios gama, e transferida, através de interações, aos

núcleos, ou elétrons dos átomos do-ambiente. Estas interações

causam deslocamentos, ionização, excitação eletrônica,ou que

bra de ligações (decomposição química): desta forma, pratica-

mente todas.as propriedades físicas,.químicas e mecânicas da

substancia são afetadas, em algum grau, pela radiação. . A des

gradação sofrida por um material depende da dose integrada to

tal (dose de radiação x tempo de exposição) e, algumas vezes,

da taxa na qual a dose é administrada.
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-'Tratamentos de resíduos

Se os resíduos dos.' processos industriais

criam problemas de difícil solução, no caso do reprocessamento

de combustíveis, eles ficam agravados pela sua natureza radioa

tiva. Resíduos sólidos são levados ao mar, estocados sob água,

ou enterrados; resíduos líquidos e gasosos são descarregados

em rios e na atmosfera, respectivamente, depois que o nível de

radioatividade não exceda o limite máximo permissível(A).



2.3 - Seleção de métodos - considerações gerais ." •

Como após a remoção do.reator, o combustível

possui principalmente material físsil ou fértil não consumido,

material físsil produzido e produtos de fi*são,_ devem-se ter

em mente na escolha dos métodos de separação: î'.; . '.• ;C,Í."

- isolamento dé urânio .è plutônio essencial-
. . ~" , ' V..' • • •

mente puros, em relação aos produtos' de fissão; ., .'•":-'';•

- devido ã sua intensa radioatividadei nece£

sitando blindagem pesada, é desejável .que a maioria dos produ-

tos de fissão seja removida na primeira fase;

- visto que o resíduo dos produtos de fissão

deve ser estocado indefinidamente era tanques de. aço inoxidável

resfriados e. blindados com concreto, o volume deste resíduo de,

ve ser mantido num mínimo; ' ',".;.."'
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- a reatividade e estabilidade dos reagentes

químicos devem ser inalteradas pela radioatividade;

^_ - como a manutenção, a inspeção e as substi-

tuições na usina podem ser difíceis ou caras, o aparecimento

da corrosão deve ser desprezível e os processos * selecionados

devem ser operáveis por controle remoto;

- a respeito da segurança da usina, em adjL

ção aos fatores usuais de sensibilidade ao calor, incêndio e

explosão, hã vapores tóxicos e perigos de criticalidade asso-

ciados a alguns dos materiais a serem processados;

- o s processos contínuos são, como em geral

na indústria, preferíveis aos processos em batelada. A menor

retenção num processo contínuo reduz a blindagem requerida e

torna mais fãcil a eliminação dos perigos de criticalidade.

Hinton e Nicholls (apud MORRIS ) dizem que e£

tes critérios são adaptados em menor ou maior grau, uma vez ej?

colhido o método. „ '•.''.:'",

A extração dos materiais de interesse no com

bustível irradiado pode ser feita de "varias formas »primariaraeii

te reunidas em dois grupos: os métodos por via seca e os méto-

dos por via úmida. ' / . . >. ' '.'''•'.

Os métodos por via seca são essencialmente:

processos de' volatilização, processos pirometalúrgicos e process

sos piroquímicos(A).

Os métodos por via úmida são'essencialmente:

precipitação, troca iônica e extração por solvehte(6).

f\
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Os métodos por via seca apresentam uma van-

tagem principal, que é a redução dos custos de estocagem, p£

Ia sua capacidade em reprocessar combustíveis após .um curto

período de decaimento, resultado do. uso de materiais inorga

nicos, resistentes ã radiação. Outras vantagens se apresen-

tam para a maioria dos processos não aquosos, como a necessjL

dade de um menor número de fases, as vezes ate de desenvolvi^

mento mais simples, a requisição de um menor espaço blindado,

a produção de resíduos sólidos diretamente e em pequenos vo

lumes, a facilidade do controle de criticalidade, pela aus Sn

cia dos materiais moderadores e refletores de nêutróns.

; • , - •

í-í

Estas vantagens parecem atrativas,mas as de£

vantagens, sob o ponto de vista prático, são de muito maior

significado: • .r.'-

* - os processos não aquosos não têm o desen—

yolvimento tecnológico dos processo« aquosos (problemas' de

corrosão e de trabalho em altas temperaturas, sendo este am

biente muito adverso para efeito de manutenção); '•''•'•'.'.••'

- a recuperação do plutonio não

provada em escala industrial; • •'"•VÄ.

foi ainda

- exceto para o processo baseado na volátil.!

dade dos fluóretos, têm baixo fator de descontaminação e com

plicam a fase de refabricação(A). . , . :

Apesar das desvantagens indicadas para o* me

todos por via úmida, como manuseio e transporte de grandes

quantidades de material altamente radioativo, tempo de res-

friamento relativamente longo (contribuindo- negativamente no

balanço econômico pela imobilidade do material..fí«*il)e des

truição parcial dos reagentes orgânicos pela alta radióativi

I



dade(3) a extração por solventes provou ser o método mais ver_

sãtil e mais'usado para o reprocessamento de combustíveis nu

cleares(5). Uma vez que os combustíveis queimados estejam ein

solução aquosa, os materiais de interesse podem ser recuperjt

dos e separados uns dos outros quase quantitativamente, sendo

que o teor das impurezas nestes materiais pode ser reduzido de

varias ordens de grandeza(4).

Como primeira aproximação, apresenta-se na

tabela 2.1(7), uma classificação dos combustíveis heterogêneos,

baseada nos princípios de reprocessamento em extração por sol

ventes.

.33,
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T A B E L A 2 . 1

CLASSIFICAÇÃO DOS COMBUSTÍVEIS HETEROGÊNEOS, BASEADA NOS PRINCÍPIOS DE

REPROCESSAHENTO EM EXTRAÇÃO POR SOLVENTES

Classificação

UO, - aço inoxidável

Liga de U-Zr

Liga de U-Al
«/

Liga de Pu-Al

Pu ,
U metálico

Liga de U-Zr

Liga de U-Nb

Liga de U-Mo

Liga de U-Si, etc, «

U metálico ' "*

U 02
Liga de U-Zr

Liga de U-Nb

Liga de U-Mo

Liga de U-Si

etc. •

235
• t<90Z U

1- -V90Z U 2 3 5

' i>20Z U

U natural ou

.levemente en

riquecido em

ü 2 3 5

Th

Princípios '

Requer controle de criticalidade

Essencialmente, ausência de recuperação
de Pu

Insolúvel em HNO-, diretamente

Grande quantidade de material inerte
(tdOZ em peso)

Requer controle de criticalidade

Essencialmente, ausência de recuperação
de Pu(caso U enriquecido)

Solúvel em HNO,.catalisado porHg*ou F

Grande quantidade de material inerte
Í*96Z de Al para liga de U-Al)

Requer controle de criticalidade .

Requer recuperação'de Pu

Solúvel em HNO, (exceto para ligas U-Zr

e U-Nb, explosivas em HNO, puro)

Pequena quantidade de material inerte
(<15Z Zr, etc.)

Essencialmente, não há controle de criti
calidade ' ~

Requer recuperação"de Pu

Solúvel em HNO,(exceto para ligas U-Zr.

e U-Nb, explosivas em HNO, puro)

Pequena quantidade de . material inerte

(<15.Z Zr, etc).

Essencialmente, não há controle de cri-
ticalidade

— ' 233
Requer recuperação de U

Solúvel em- HNO, catalizado por F

Não há* material inerte

?.•

\ w\



2.4 - Fases do reprocessamento por via úmida

2.4.1 - Generalidades

A figura 2.1 mostrou o reprocessamento den-

tro do ciclo do combustível. Agora estudar-se-ão as diversas

fases do reprocessamento, a classificação tendo sido feita

de modo a englobar o problema mais geral possível, havendo

então possibilidade de, em certos- casos, poder-se abolir ua

dos estágios. 0 tratamento específico varia com a natureza

do combustível e com o ciclo do reator. Em primeira aproxima

ção, as seguintes etapas serão seguidas:

-.resfriamento,

- operações mecânicas preliminares,

- desencapanento,

.-. dissolução^ '

' - separação-e recuperação do material de iri

ter es se e . ..,'-.,•;'<.".•
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- tratamento dos resíduos.

Ha varias vantagens em sé dar um certo tempo

de espera entre á retirada dos - elementos combustíveis v do

reator e o início do repricessamento. Com algum tempo de rs£

friamento, a radioatividade cai consideravelmente (porque a

maioria dös produtos de fissão tem vida curta e assim desapj.

rece)j facilitando o tratamento químico posterior. Durante o

período de resfriamento dos elementos pode-se usar sua radi£

atividade em aplicações variadas, tais como estudo dos efe_i

tos sobre materiais diversos, esterilização'de alimentos, etc.

0 resfriamento permite, ainda, economia de peso e custa das

blindagens dos recipientes para transporte dós conjuntos com

bustxveis até o local do reprocessamento.

As operações mecânicas preliminares são: de£

montagem dos conjuntos combustíveis, remoção de pontas, alhe

.tas e corte dos elementos em pedaços .de dimensões fáceis de

atacar. Apôs certo tempo de resfriamento, a atividade se

reduz a um nível que permite o manuseio dos elementos com

certas precauções, ou trabalho com auxilio de - blindagem e

ferramentas de controle a distancia. Nesta fase, prepara—se

o material para o ataque químico, procurando eliminar ao má

ximo as partes que não devam ser atacadas. Entre as operações

mecânicas preliminares, coloca-se também . a retirada do ele,

mento de ligação. Quando ele for sólido, a operação se super_

põe ao desencapamento por método químico de separação do r_e

vestitaento. Quando o elemento de ligação for liquido ou gasjo

so, sera recuperado na fase de desencapamento. mecânico', o

primeiro por decantação ou destilação e o segundo por depres,

são. '

- Quanto ao desencapamento, se o tipo de lig£

çao combustlvel-revestimento for tal que.permita uma remoção

.

fr-*

í")
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mecânica da capa, nas próprias oficinas de desmontagem se

procede ã sua retirada, por torneação ou por extrusão, gerajs

mente. Logo após se faz o corte do combustível em pedaços,

.o que torna fácil seu transporte ate o local onde será feita

a separação dos produtos físseis, férteis e de fissão.*, O r£

vestímento e geralmente, muito menos radioativo que o combujä

tível. Se a separação combustivelTevestimento proporcio—•

nar apreciável redução no volume do resíduo altamente radio_a

tivo, tal operação será economicamente desejável, embora nao

seja estritamente necessária. Quando e preferível eliminar a
t

capa, ou parte dela, por meios químicos, o elemento combustjC

vel é desmontado, cortado e colocado num recipiente, onde se

adicionam os reagentes necessários para sua dissolução. A s£

lução obtida é transferida para outro vaso, onde se faz a r_e

cuperação do material para a fabricação de novos revestimen-

tos.

O método de dissolução depende das naturezas

do combustível, do revestimento e do elemento de ligação. O

método escolhido deve dar um produto que seja.compatível com

o tratamento subsequente de extração, sendo, principalmente,

baseado em tratamento com ácido nítricô, com solução—cáusti-

ca, ou com água, havendo também dissolução não aquosa.

A forma mais comum de separação e .recupera-

ção do material de interesse é a extração., por solvente.Nela,

a alimentação aquosa é feita num ponto intermediário da prî

meira unidade de contacto. Deste ponto, a corrente aquosa

flui por gravidade,ou ébombeada em contracorrente, em íntimo

contacto com uma solução de solvente-extraente, introduzida

num ponto oposto da unidade. A maior parte do material fís-

sil e fértil da alimentação é transferida para o extraente,

próximo do ponto de alimentação. As pequenas quantidades de£

tes materiais que permanecem na fase aquosa são efetivamente
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removidas por contacto com o solvente novo, enquanto a fase

aquosa passa através do equipamento, antes de deixar a seção

de extração como refinado.

Um dos grandes problemas, que tem sido apjí

nas parcialmente resolvido, e o do tratamento de diversos rje

síduos, que resultam da separação dos produtos constituintes

dos elementos combustíveis dos reatores. Eles consistem das

partes sólidas ativadas, das soluções resultantes de tratja

men to químico, dos materiais impregnados com substâncias va_

dioativas e dos produtos de fissão. Os resíduos podem ser

agrupados em três classes: sólidos, líquidos e gases e sem

pre que possível, deve-se transformá-los na primeira classe,

cujas características permitem um controle maior de ativida-

de, maior facilidade de armazenagejn, menor possibilidade de

contaminação acidental, etc. Para isto, os gases são geral-

mente absorvidos em substâncias químicas, ou adsorvidos em

certos tipos de materiais porosos, tais como o carvão ativ_a

do è a sílica-gel. Os líquidos são, sampre que possível, coja

centrados e tratados por um reagente químico precipitante.

Tanto os sólidos como os líquidos são então armazenados em

tanques ou recipientes herméticos e enterrados em zonas- des

povoadas. Ha várias idéias de dispor estes resíduos, fixand_o

-os em materiais sólidos insolúveís, lançando-os ao mar, ou

fazendo blocos impermeáveis e enterrando-os. Ä proporção que

forem aparecendo aplicações para alguns destes - elementos, Sje

rã possível desenvolver métodos de aproveitamento.

2.A.2 - Resfriamento

•'vi

r i

u
236 „237 „239

Certos isõtopos pesados, como por exemplo

U U Pu242 Np , presentes no produto final e

dificilmente separãveis deste, a mistura dos produtos de fi£

são de meia vida curta e a alta atividade beta e gama do mj.

! |

I j

• i
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terial a ser tratado são inconvenientes para qualquer opera-

ção física ou química, no início do reprocessatnento.

Viu-se, anteriormente, que o produto final

deve ser urânio e plutSnio (ou torío), essencialmente puros

e mesmo estes estarão sujeitos á processos de separação is£

tópica« alguns bastante onerosos, ou de baixo rendimento. 0

propósito final e a obtenção dos isótopos físseis e férteis,

isoladamente. 0 decaimento quase completo dos produtos de fis

são de meia vida curta simplifica as operações no reprocessja
* * * * * * *+

mento, pela diminuição do numero de impurezas. 0 decréscimo

das atividades beta e gama é propício, até o alcance de um

nível no qual a decomposição radiolítica dos reagentes no

processo não seja significante.

A descontaraínação 'exigida depende do trata-

mento subsequente do combustível. Se for necessário o uso dè

soluções, o material a ser descontaminádo passara por um p£

ríodo de resfriamento, da ordem de 100 dias; aproximadamente.

Para os processos onde o manuseio possa ser feito por contr£

le remoto, a descontarainação será feita apôs 'um curto perío-

do de resfriamento, consistindo somente na remoção das impu-

rezas(8).

Do ponto de vista econômico, qualquer decréjs

cimo no período de resfriamento e desejiv.el e o processo s£

rá ditado pelo custo(2) podendo-se optar, entre um tempo de

estocagem razoável e o emprego do controle remoto(9).

0 custo -da potência nuclear pode ser onerado

apreciavelmente pelo custo do resfriaraento(2) e para a dete£

minação deste último 5 necessário definir o custo do espaço

de estocagem e sua operação,.o custo básico do combustível e

o tempo de sua retenção(9). .
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Âs maiores contribuições para a atividade to

tal dadas pelos produtos de fissão individualmente, durante

o período de resfriamento, sao mostrados na figura 2.2 (10).

^Estes resultados são baseados na suposição de que os elemen-

tos combustíveis tenham estado no reator por ura grande períj>

do, tal que no tempo de remoção já sé tenha atingido o equi-

líbrio. Uma analise desta figura mostra que, após 100 dias

de resfriamento, quase toda a radioatividade e devida a pou.

cos elementos, que podem ser separados do urânio e do pluto

nío, durante as operações do reprocessamento.

o U
237

Um isotopo pesado de particular interesse e

, de meia vida 6,75 dias, que S formado por duas rea
— 235 ~ 238
çoes (n,Y) com U , ou por reação (n,2n) com U ..Como os
isotopos de um mesmo elemento compprtam-se identicamente nas

— 237'
operações de reprocessamento, o U altamente radioativo e£
tara presente no urânio recuperado. Requer-se de modo geral.

23 7 '

que a atividade do U seja aproximadamente a mcssta quê a do

urânio natural,' em equilíbrio com seus produtos de decaimen-

to de meia vida curta, o que corresponde a uma atividade b£

ta de 0,67uCi/g e gama de 0,16uCi/g. .
' ' «. ' ' 2 3 7 •' "'' ' •'">'0 tempo necessário para o U decair- apro

priadamente varia em alguma extensão com a natureza do com-

bustível,, com o fluxo do reator e com o tempo de irradiação,

mas sempre e da ordem de 100 a 120 dias. Durante esteperío-
237 237- "'

do, a maioria do U decai para Np que, sendo um elemen-

to diferente, é removido pelo reprocessamento. Deve-se notar2^0
também que o Np- , de meia vida 2,33 dias, decai quase com

239 "~
pletamente para Pu , com 100 dias, de maneira que se obtém
maior recuperação deste ultimo.. '

i ;

Usualmente se adota um tempo de decaimento
O^Q 2*i7

de 110 a 120 dias (baseado no Np e U ) para combustíveis

11
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Atividade dos produtos de fissão durante o período
de resfriamento. •
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12

altamente enriquecidos(12). Culler (apud SLANSKY ) diz que

o urânio natural, ou levemente enriquecido, exige um tempo

de decaimento bem menor, dependendo do teor de U , do flu_

xo e do nível de irradiação do reator.

2 3 2 ' ••
• Com o Th como material fértil, requer-se

um tempo maior de resfriamento, para permitir o decaimento
do Pa233

233
de meia vida 27,4 dias, para U flssil. Durante

este período, a atividade do Th234 de meia vida 24,1 dias

decresce a um nível permissível. Entretanto, ao mesmo tempo,
22Ô *

o Th , de meia vida 1,9 anos, acumular-se-ía, como resulta
232 ~

do do decaimento alfa do U . Uma solução possível para es_
o o o . "™"

te dilema e separar o Th e o Pa depois de um curto perío

do de resfriamento, permitindo ao último seu decaimento para

Ü 2 3 3(2).

Para estocar as barras ou o conjunto dos com

bustíveis durante o resfriamento, as montagens em uso inclii

em tanques de aço ou concreto blindados, tendo água como meio

para remover o calor que se produz durante os decaimentos. A.

vantagem deste método de estocagem é servir ela própria como

blindagem, ao mesmo tempo permitindo fácil manuseioT^cora vis

ta através dos conjuntos. Entretanto, encontram-se problemas

de corrosão das capas dos combustíveis e contaminação da

água, devido a estocagem de elementos com capas diferentes

num mesmo tanque. Esta dificuldade tem sido solucionada com

o tratamento da ãgua de estocagem e com a duplicação dos tan_

quês, de maneira que enquanto um S u'sadoa para estocagem, o

outro está sendo drenado para manutenção(ll).

P;

Outra alternativa de estocagem é o método se^

co, quando o combustível se resfria em contacto com um gás,

por exemplo, gás carbônico. Este-gás e geralmente o mesmo r,e

frigerante usado no reator, para o qual o combustível foi
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projetado, evitando assim novos problemas de corrosão.

Uma observação importante I que numa usina

onde se utilizam diferentes tipos de combustível, em vários

terminais, pode ser necessário estocar volumes de entrada re

lativamente pequenos de certos combustíveis, ate que uma quaja

tidade suficiente tenha sido acumulada, para justifica» um

processamento. Estes diferentes combustíveis tem* de ser man-

tidos separados, devido ao enriquecimento do urânio, queima

e.teor de plutonio(12).

2.4.3 - Operações mecânicas preliminares

m

Quando a estocagem para resfriamento for fei

ta próxima ao reator, não há necessidade de transporte . do

combustível, o que"é vantajoso, pois o deslocamento deste

exige uma série de precauções, principalmente relacionadas

com o perigo 'das radiações, não sõ pela proximidades dos ope_

radores, mas também pelas contaminações ao ambiente. Assim

sendo, estocam-se cs conjuntos de combustíveis por inteiro ,

ou seja, com todo material estrutural, ou com sua maior

parte. • . • ' •'-." "'.-. '\/~<''r~: ' '"T^T^T" •'•'

Outra forma de estocagem, em local menos prõ

ximo do reator,- apôs. o transporte, e separar- o combustível,,

embora com algumas partes de suporte è coloca-lo em tanques,

em cujo interior se dispõem, segundo as restrições de çriti-

calidade, montagens, semelhantes aos próprios feixes origina

rios do reator, em meio aquoso.

Ao final do tempo de resfriamento, deve-se

preparar o combustível para o ataque químico, procurando—se

assim, eliminar ao máximo as partes que não necessitassem ser

atacadas.Desmontam-se então, os grupos de tubos, ou lâminas ,
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que constituem o elemento combustível, retiram-se as partes

do suporte, de acabamento, as alhetas, as extremidades, etc.

e corta-se, muitas vezes, o combustível, em pedaços de mais

fácil ataque(3).

; Nas operações 'de reprocessamento ê necess^

rio reduzir a quantidade de metal estrutural que seria re-

jeito a ser estocado.

À retirada do material de ligação de ligas

sodio-potássio e problemática, devido a seu grande poder ex

plosivo, caso seja tratada em meio aquoso.

Quando o tipo de ligação combustível-revesti_

mento é tal que permita o desencapamento mecânico, há uma su

perposição de fases e nas próprias oficinas de . desmontagem

se procede ã retirada do revestimento, com torno ou extrusão.

Quando o elemento de ligação é solido, torna :

-se, às vezes, difícil separá-lo do revestimento: nesse caso,

os dois são atacados juntos; quando o elemento de .ligação é

líquido, ou gasoso, sua retirada se faz durante o cortem ou

durante o desencapamento, o primeiro por decantação, ou dej;

tilação e o último por depressão., ...

2.4.4 - Desencapamento . ^ \ • > •

2.4.4.1 - Introdução

0 combustível nuclear convencional esta acojn

dicionado num revestimento, geralmente de aço inoxidável, de

alumínio, ou de zirconio, que o mantém, assim como a seus

produtos de fissão, abrigados do contacte direto com o meio

ide transferência de calor, principalmente para evitar a con-*

taminação deste por aqueles(l2). • . .
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Entretanto, e desejável a remoção da capa an

tes do processamento, pois ela aumenta o volume do resíduo

altamente radioativo do processo, que deve ser estocado,o vo

lume da corrente de alimentação e, consequentemente, o tam_a

nho do equipamento das várias etapas do processo; por outro

lado, o desencapamento pode também servir para retirar cons-

tituintes menores, como por exemplo, o elemento de ligação,

que seriam inconvenientes na extração por solventes: estas

são as razões principais que justificam a retirada do reves-

timento.

U A

I '•:;•>

Os* processos de desencapamento podem ser qují

micos ou mecânicos, a opção dependendo das composições do

combustível e da capa e do possível dano causado pelas va_

diações (no caso de altas queimas, que podem ocasionar uma

liga, ou mistura, friavel). Alguns"casos podem requerer uma

dissolução integral do elemento combustível (combustível+ca

pa), processo que serã tratado resumidamente, devido ã partji

cularidade de cada situação. Noutros casos, quando a capa I

insolúvel no reagente que dissolve o combustível,tem-se us£

do o processo de corte-lixiviação, que consiste em cortar o

combustível encapado em pedaços de pequenas dimensões, p.a£

sando-se diretamente para a dissolução e estocando-se as cja

pas, ao final, como rejeito radioativo(13)v

Hultgren (apud. REACTOR fuel processing )diz

que os principais fatores que determinam escolha dos métodos

de desencapamento químico e de dissolução do combustível são

um ataque químico rápido, porém compatível com o controle da

reação', em tempo total razoável; o encontro de. uma solução

residual estável, ao fim do desencapamento, com perdas mini.

mas de urânio e plutônio, em volume tão pequeno quanto possí

vel, e a possibilidade de medidas da velocidade de • corrosão

nos recipientes de tratamento, para os diversos reagentes

usados. ' Y3
'•••¥'•
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2.4.4.2 - Desencapamento químico

Os métodos de desencapamento químico para ca

da um dos materiais mais usados como revestimento estão

dos na tabela 2.2 e serão descritos, a seguir.

• As capas de aço inoxidável podem ser r"emovi

das pelo processo Sulfex, no qual H-SO* 3 -. 4M fervente e usa

do para o ataque(l4). As velocidades de desencapamento variam

com o tipo de aço e com o tipo de tratamento químico: a difu

são com vapor superaquecido, mais do que com ar, dá um acrés_

cimo a velocidade de reação; para aço inoxidável 304 ou 347

em 400-600%

do
[.SO, 4-6M, a velocidade de reação e aproximada-

mente 11 mg.min"1.cm (12), sendo baixa a solubilidade
diõxido de urânio no refluxo de H.SOrfiM. Não >e conta com ne

nhum valor, para combustível irradiado de qualquer tipo.

' 4 ' • • —
Fisher (apud LONG ) diz que para remoção de

capas de pastilhas de diõxido de urânio - diõxido de . tório

não irradiadas, a velocidade de ataque do açó inoxidável 304.
—1 —2

em H_SO, 4-6 M varia de 1,5 a 10'mg.min .cm . Estas__yelo-

cidades variam muito de uma amostra, para outra, sendo que p_a

ra um dado tipo de aço inoxidável, o desvio .é de 10Z dentro

de um lote e de 50% entre lotes do mesmo tipo.

Produz-se hidrogênio durante o processo,numa

proporção de 437 cm (pressão e temperatura normais)por grama

de aço inoxidável atacado, sendo a quantidade desta produção

uma boa medida do progresso da reação(4). Deve-se prever um

tratamento adicional para este hidrogênio, diluindo-o com ar,

vapor, ou gãs inerte, prevenindo-se de explosões (14).

,0 aço inoxidável pode apresentar o fenômeno

da passivação, induzido pela presença de íons nitrato,quando



TABELA 2.2

m

MÉTODOS DE DESENCAPAMENTO QUÍMICO

Capa

Aço Inoxidável

•

Alumínio

*

Zircônio, ou suas

ligas

Reagente

H^SO, (processo Sulfex)

H F - 0 2 • & <-

HC1-HNO3

Carbonetação com metano ..:

Eletrõlise com HC1

HNO. - Hg (NO,)-

NaOH - NaN03 . '•". ' - ',/.'"̂ :'̂ 7—-;- -

NH4P - NH4NO (processo Zirflex)

HF - HNO3 (processo STR)

HC1 (processo Zxrcex)

M U P1 4. A 1 P1 •

NH4C1 + A1C13

EletrSlise com NaNO,,

""' "'S

;;-.(?•
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se tem a dissolução do combustível apôs o desencapamento. Eri

tretanto, estudos realizados no Laboratório Nacional de Oak

Ridge mostraram que esta passivação pode'ser moderada pela

adição de formaldeído ou de ãcido fórmico, sendo que a ação

destes reagentes consiste na destruição dos íons nitrato e

hão propriamente na depassivação;do aço inoxidável (apud

LONG ).' A passivação *do aço inoxidável em H2SO, 4-6M fervejn

te não é problema, se a concentração dos Ions nitrato estjL̂

ver abaixo de 0,01M e os elementos combustíveis forem acopla

dos com aço-carbono. As perdas de urânio para a solução de.

desencapamento são de aproximadamente 0,252(14).

Os resíduos do processo podem ser neutralizai

dos com hidróxido de sódio e ejetados' ou bombeados para tail

quês de aço comum e, posteriormente* para estocagem segura.

Smiley e Schneider (apud MANEV.Y15) dizem que

.outra forma de retirada do aço inoxidável, como capa de diÕ-

xido de úrânio-dióxido de plutonio, ou de óxidos de urânio 1^

geiramente enriquecidos é o ataque por uma mistura de ácido

fluoridrico e oxigênio, em torno de 600-650°C. A aparelhagem

se compõe essencialmente de um reator «Te níquel, tipo• leito

fluidizado,. sendo este formado por 2 kg de alumínio..Os gjt

ses. para a reação são dispersos na base da zona de reação por

esferas de níquel, sendo todos os reativos pré-aqüecidos e o

consumo de ãcido fluoridrico controlado por um aparelho termi^

co. Ao final, depois de uma filtraçao, os gases provenientes

do reator são neutralizados numa coluna com solução de sal

básico de potássio, sendo os teores d.e ácido fluoridrico,oxi^

gênio e ãgua, controlados antes e depois deste tratamento,por

um crotnatÕgrafo.

A velocidade de"ataque ê muito influenciada

pela temperatura da reação: muito pequena a 500 C, torna-se

cerca de 20 vezes maior, a 600°C. Por outro lado, ela perna-
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'.ri?
is

nece sensivelmente constante, em função do tempo, se as con

dições de operação nao variam. Â velocidade da reação também

varia muito com a concentração em ácido fluorídrico do gás :

a 600 C, ela passa por um máximo de 0,34 mm/h, com uma mis tu

ra de 45% em ãcido fluorídrico, para ataque de aço ino'xida—

vel NSM 21S.' Alem disso, a velocidade de ataque em um ponto

de uma barra colocada verticalmente no reator é função de dÍ£

tancia deste ponto ã base do leito fluidizado. É, também,

maior na parte inferior da barra, no início da reação e de-

cresce ao longo do seu comprimento. As variações da velocida-

de de reação ao longo da barra são mais significativas, quan-

do a velocidade média e maior.

Os produtos sólidos da reação se apresentam

sob a forma de uma capa porosa, aderente ao -metal. A anãl̂ i

se química dos sólidos recuperados mostrou que o ferro, o ní

quel e o cromo não se. volatilizara ao curso da reação; só o

molibdênio, cujo teor no metal S de 3%, 2 encontrado apenas

parcialmente no estado solido.

A mistura ácido fluorídrico-oxígênio reage

com o alumínio do leito fluidizado, produzindo vapor d'ägua,

detetado nos produtos gasosos, ä saída do vaso de reação.

Outros processos de retirada da capa de aço

inoxidável foram tentados, porem com resultados insatisfató-

rios, por várias dificuldades: a mistura dós ácidos nítrico

e clorídrico não e conveniente, já que as perdas em . urânio

podem ser grandes; a carbonetação do aço inoxidável com metji

no a 1000 C, converte a liga numa forma solúvel em ácido hí-

trico, porem surgindo o fenômeno da passivação; a eletrólise

dá uma completa solubilização do aço inoxidável em ácido

clorídrico, mas' o equipamento, em escala industrial apresenta

ainda muitos problemas técnicos(12).

.•?.«.•:•-
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As capas de alumínio podem ser atacadas por

ãcido nltrico, embora este motive o fenômeno de .passivação

(16). Blanco (apud LONG ) diz que para que se obtenha uma ve

.locidade de reação significante, usa-se geralmente nitrato

mercurico como catalizador, numa concentração de 0,005a. A ve

locidade do ataque diminui em 'concentrações mais baixas, va-

riando com a raiz cúbica da molarídade do ion mercuriço e

não aumenta grandemente em concentrações mais altas. Boeglin
4 - -

(apud LONG ) diz que outro fator de decréscimo rápido da ve

locidade de reação é o aumento da concentração do nitrato de

alumínio..

0 alumínio e o ãcido nítrico reagem de difji

rentes formas, encontrando-se no gás residual -todos os ga-

ses produzidos" abaixo.:

Al + 6HNO,

Al + 4HN0,

8 Al + 30HHO,

10 Al + 36HN0,

2 Al + 6HN0,

A1(NO3)3 3NO2 + 3H20

A1(NO3)3 + NO + 2H£0

15H20

10A1(N03)3 + 18H20

2A1(NO3)3 + 3H2

(2-1)

(2-2)

(2-3)

- -(2-4)

(2-5)

• " ' Entretanto, como a concentração do ãcido rea

gente decresce, o ataque se,faz com um deslocamento no sen-

tido das reações que consomem menor'quantidade de ácido, ou

seja, de (2-1) para (2-5).

Blanco (apua LONG ) diz que a produção da hí_

drogenio e muito baixa para concentrações de ãcido nítrico

acima de 1 a 2M, mas torna-se considerável em soluções' tne

nos concentradas, chegando a ser ati davordem de 23% do gás

residual. • .

M
; 1

w
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Uma representação aproximada da equação to

tal com recuperação do oxido de nitrogênio é*

2+
Al + 3,75

A1(NO3)3 + 0,225 NO + 0,15N20 + 0,1125N2 + 1,875^0 (2-6)

0 consumo real de ãcido varia com as condi-

ções de operação e pode chegar a ser 4 moles de ácido nítri^

co por mol de alumínio. 0 calor de reação aproximado, a

100°C, e 190 kcal/gmol de alumínio (considerando-se a ãgua

de reação no estado gasoso).

Ha desvantagens no'desencapamento com ãcido

nítricô, como a grande quantidade de alumínio no rejeito ra.

dioativo a ser estocado e a formação de compostos insoluveis

de silício, quando o elemento de ligação entre.o combustível

e a capa é de alumínio-silício, trazendo dificuldades no

preparo da alimentação das colunas de extração por solvente.

Outra forma de retirada dos revestimentos de

alumínio é aproveitando o ataque violento deste por solução

cáustica fervente(4), em concentrações de NaOH entre 5 e 50%

em peso, de acordo com a reação: ' ' .

Al + NaOH + H20 *•' NaA102 + 1,5 (2-7)

A formação de hidrogênio i indesejável pelo

perigo em potencial de explosão e conseqüente disseminação

da radioatividade. Os íons nitrato e nitrito moderam e, te£

ricamente, podem até suspender inteiramente a formação dó hi_

drogenio, se presentes em concentração suficiente.

íl
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KaNO (2-8)

NaNO NaOH (2-9)

Segundo Blanco (apud LONG ), a solução de ni

trato de.sódio freqüentemente empregada ê de aproximadamente

20% em peso, para que a evolução de gases seja praticamente

nula, ou ao menos, para que o gãs residual tenha mais ataonia

do que hidrogênio.

Blanco (apud SLANSKY ) diz ainda que a rea

ção para razões molares 1/1,65/1,47 de alumínio/hidrõxi-

do de sódio/nitrato de sódio, respectivamente, e :

Al+0,85NaOH+0,5Haí?O3 •=-> NaA102+0,9NaNO2+0,15NH3+O,2H2O (2-10)

,12,Blanco (apud SLANSKY ) constatou que a vel£

cidade de ataque do alumínio aumenta com a temperatura da

reação e com a concentração do hidróxido, de sódio.. Para reino

ção da capa de alumínio, prefere-se particularmente uma solu

ção (aproximadamente NaOH 10% em peso) para prevenir o ata

que do urânio do combustível. '.X]':~—

A velocidade de penetração no alumínio pela

solução fervente de NaOH 5% em peso e de l,5mm/h, podendo a.\_

cançar valores muito grandes para controle pratico., com solu

ções de concentrações superiores a.10%(12)-.~

Estudos feitos por BERAHA e BERLIN na Fran

ça (CE.A.) utilizam a soda cáustica como reagente, com aqu£

cimento brando, sendo recente e descarbonatada. Este proces-

so foi adotado, apôs experiências com o ácido nítrico (difi-

culdade do fenômeno de passivação) e com o ácido clorídrico,

que atacava juntamente, no caso específico, o alumínio e o

urânio, mas prejudicava certas dosagens, como a do próprio

I

.'(•"- Í
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urânio.

A retirada do revestimento de'zirconio,ou de

suas ligas, pode ser feita pela utilização de uma mistura de

fluoretó de amônio' e nitrato de anonio, processo chamado* "zijr

flex. Este tem como grande vantagem a possibilidade do uso

de equipamento de aço inoxidável (4). '• •*.

0 zirconio e suas ligas ' reagem prontamente

em soluções de'fluoreto de amonio. A velocidade, de ataque au

menta com o acréscimo da temperatura e com a concentração do

fluoreto, até' um máximo de 6M. Em temperaturas elevadas, a

produção de amonia(a partir de fluöreto de amonio, como mos_

trado na. equação 2.11)aumenta a acidez do meio, más o pH qua_

se nunca fica abaixo de 5,porque a solução e fortemente tam

ponada. '

A reação entre o zirconio metálico e o fluo-

reto de amonio se passa da seguinte forma: . .

L. ,
U:

• f •,

• I'-'1

Zr + 6N (NH.)- Zr F, + 2H, + 4NH,
4 2 6'- .2'. • 3.

(2-11)

Swanson (apud LONG ) diz que a produção de'

hidrogênio pode ser reprimida pela adição de nitrato de

nio ã solução. '• . •

•'•I i

Zr 0,5 Zr 1,5

(2-12)

0 nitrato de amonio também facilita o ataque

do estanho, que esta presente nas ligas Zircaloy, na.propor-

ção de 1,5% em peso.

Smith (apud LONG ) diz que as condições para

o processo Zirflex são limitadas pela solubilidade e pela ve
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locidade do fenômeno.

0 limite superior da concentração do fluore-

to de amônio é ditado pela solubilidade do hexafluorzircona-

to de amônío durante o ataque., 0 máximo da velocidade de

reação ocorre com.NH,F 6M e isto incentiva o uso de uma alta

concentração. Prefere-se trabalhar com NR.F 5,5 M,quç dá uma

velocidade de reação bastante grande e não permite uma solu-

bilidade excessiva do hexafluozirconato de amonio. Uma remo

ção inadequada de amonia durante o processo abaixa a veloci-

dade de reação, provavelmente pela precipitação do. fluorzir-

conato de amonio, ou oxido de zircSnio hidratado (que se foj:

ma a pH > 7). . . .

Smith (apud LONG ) acha que em condições ó^i

mas, a concentração do zirconio não deveria exceder 0,6M de

forma que mesmo a solução final e diluída para esta concen-

tração, antes do resfriamento (esta diluição não deve ser

excessiva, porque aumenta a perda de urânio do combustível).

(l

A razão molar inicial de fluoreto para zircS

nio deve estar entre 6,5 e 7,0, já que 6 moles de .'fluoreto

são complexados por mol de zirconio-atacado. Uma razão menor

que 6,5 torna a reação muito lenta em seu final é uma razão

maior que 7,0 aumenta a perda de urânio no maior volume de

água de diluição requerida. . . . ., •

C

A velocidade média da reação com . Zircaloy

não oxidado ê de 0,025 a 0,038 cm/h, para uma razão molar 7

de zircSnio para fluoreto (14). ...

Smith (apud LONG ) constatou que quando se

usam 0,67 moles de nitrato de amonio para cada mol de zirco-

nio, a produção de hidrogênio 5 limitada a 0,1 mol por. mol
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de zircSnio atacado. Esta quantidade de nitrato de ainSnio ser_

ve também para minimizar os resíduos de estanho na- solução

final, quando se trata de Zircaloy.

• • ' i

0 Zircaloy, oxidado' pela exposição ao ar ou

ã água em alta temperatura, é atacado somente 20- a 30% em re

lação ao não oxidado, porque são necessários um ataque l£

cal penetrante ("pitting") e um ataque subjacente ("under

cutting") para penetrar o filme de oxido altamente resis-

tente, que não é solúvel na solução- Zirflex(14).

Durante a reação Zirflex, produz-se hidrogê_

nio e amonia em quantidades em torno de 0,1 e 5,0 moles

pectivamente, por mol de zircSnio atacado. Velocidades

mas de solubilizaçao do zircSnio reqiíerem a remoção da amo—

nia da solução; tratamento que pode'ser efeito com vapor, ou

rápida fervura sem refluxo. Uma diluição dos gases residuais,

em ar ou vapor, para menos de 4% em hidrogênio e menos de 16%

em amonia, e necessária para evitar misturas explosivas.

Os combustíveis de urânio, de liga urânio-alu-

mínio e de oxido de urânio são muito atacados pela •' solução

Zirflex. • •

Os resíduos do desencapamento Zirflex, 'leva

dos a um pH * 10 com hidróxido de sódio, podem ser.estocados

em um tanque de aço comum, apesar de aparecerem 20 a 30% em

volume de sólidos durante a neutralização. Estes sólidos p£

dem ser transformados em lama, que "é facilmente transferida

por ejeção ou bombeamento.

Nicholls (apud LONG ) apresenta outro,proce£

so de retirada de revestimento de zirconio, ou de suas ligas,

em combustível de urânio natural ou enriquecido a menos de
:-•»'



.56.

1%: é o tratamento com solução aquosa de Icido fluorídrico ,

sem perda apreciável" de urânio e plutônio, quando se usa gran

de excesso de fluoreto (4,12). Necessita-se avaliar as va.

riãveís pára a remoção das capas de zircônio, em relação aos

vários tipos de combustíveis. Alguns resultados estão apre-

sentados na tabela 2.3(12). ; . • - "•••.• .

0 mecanismo, em principio, é a reação violeji

ta do zirconio com o ácido fluorídrico, para produzir tetra

-fluoreto de zircõnio(4).

0 tetrafluoreto de urânio, porventura.forma-

do, e praticamente insoluvel em ãcido fluorídrico e seu ata-

que pode ocorrer somente em presença de uma quantidade de

zirconio que complexe a maioria do fluoreto. Desta forma, de_

ve-se manter rigoroso controle sobre a concentração do ácido

de alimentação e sobre o excesso do reagente. •

Este tipo de tratamento evita problemas de .

remoção posterior de reagentes, que aparecem em-outros, méto-

dos. • . ' - .,"•.-•'•. -''v •- • ~-U- '•• '

Uma velocidade de reação satisfatória para

a retirada do Zircaloy, com taxa de -corrosão' baixa no r e d

piente de tratamento e baixa perda.de urânio no final da op£

ração, pode ser obtida com solução HF 2H e HNO, 0,25M(14). A

adição de. ácido nítrico (feita para colocar em solução o e£

tanho presente nó Zircaloy) pode ser feita posteriormente ao

desencapamento, técnica preferível sob o ponto de vista de

corrosão. 0 calor da própria reação é suficiente para manter

ura bom ataque no Zircaloy, não sendo necessária, ou deseja—

vel, qualquer outra aplicação de calor. • .

"•••'••'•' . v • ' 1 2 • " ' •

Blanco (apud SLANSKY ) çitá o chamado pro-

cesso Zircex, como método de desencapamento pára zirconio,
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T A B E L A 2 . 3 • \

RETIRADA DOS REVESTIMENTOS DE ZIRCÖNIO OU ZIRCALOY-2 COM ÃCIDO FLUORlDRICO

Protótipos nao'irradiados de vare-
; tas de combustível

Revestimento: 0,01 cm zircônio

Combustível: 0,3 cm 10% Mo-U

Revestimento: 0,07 cm Zircaloy-2

Combustível: 0,6 cm 10Z Mo-U

Revestimento: 0,07"cm,Zircaloy-2

Combustível: 0,9 cm U0-

•

Concentração
de HF(M)

1,0 •

(F/Zr - 8)

5 .

(F/Zr-31,4)

10

(F/Zr-19,3)

2

(F/Zr«21,l)

'.. 5

(F/Zr-19,9)

10 .

(F/Zr-19,2)

Temperatura

25

27-50*

24-87*

25-36*

25-60*

.25-95*

Vel.

(mg-

•

media
reação

0,22

168

227

20,9

184,1

164,9

de Cone. de U na
solução
(mg.t&r*!)

1

0,009

0~ÒÓ7 •

0,055

0,057

0,020

Perda de U para a
solução (%)

0,42

0,016

0,044

0,020

0,10

0,0S

* - Aumento devido ao calor prõpcio da reação«
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fazendo-o reagir -com cloreto de hidrogênio anidro
300-600 C, formando o tetracloreto de zirconío, volátil:

.1

Zr + 4HC1 ZrCl 2H (2-13)

0 pracesso, ainda em fase de estudo, parece

um bom caminho para o desencapamento químico de combustíveis

de oxido de urânio natural, ou levemente enriquecido(12).

0 que parece mais eficaz é tratar-se o com

bustível com cloreto de amonío-cloreto de alumínio fundido,

'adicionando-se cloreto de hidrogênio ao líquido fundido a

400°C. Todo o zircônio é* volatilízado., enquanto qualquer ura

nio ou tõrio permanece como cloreto residual não volátil* djs

pois da destilação(12). -•••* •

0 ácido sulfurico e também empregado para re_

moção das capas de zircônio, em estado fervente, ate 14M . e

num excesso estequiometrico de 900Z. 0 gás residual apresen-

ta problemas de engenharia, vista que consideráveis quantida

des de diÕxido de enxofre, gãs sulfídrico e enxofre

rados com o hidrogênio(12). Apresentam-se na tabela 2-4(Blan
1 2 • - • «, • - - - . " *

co, apud SLANSKY ) as velocidades de reação.para remover
capas de Zir.caloy-2, em'vários tipos de combustíveis,"

r f

ácido sulfurico. • ' •

com-

Mum outro processo estudado, o Zircaloy foi

desintegrado eletroliticamente em NaNO. 8M. Foi encontrado

que, diferentemente do uso de ácido nítrico, esta reação é

favorecida por altas temperaturas, da ordem de 110°C, Mesmo

sa uma liga urânio-Zircaloy-2 for tratada desta maneira, ne

nhum urânio se dissolve e a solução final e levemente básica

0 potencial catõdico é muito grande para ser



T A B E L A 2.4

VELOCIDADE MÉDIA DE REMOÇÃO DA CAPA DE ZIRCALOY-2 PARA VÃRIOS TIPOS DE COMBUSTÍVEL

Tipo de com-

bustxvel

uo2 .

U metálico

102 Nb-U

10% Mor-U

Velocidade media de

H2SO42M

0,09

0,01

- 1,3

remoção da

H2SO44M

0,001

.0,12

0,01

capa de Zircaloy-2

H?SO46M

0,001

0,09

0,01

1,9

(mg.min

H2S

0

0

2

-1 -2.
. cm )

O48M

—

,09

,01

,6

Temperatura: ponto de ebulição

Tempo: 2 min.

!l ' '..
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medido com o equipamento usado e à velocidade de corrosão no

aço inoxidável 3 muito pequena para ser medida em 2h de tes-

te« ao contrario das soluções ãcidas onde a corrosão í exce£

siva. i ' • K

f ' . : •

I Smith (apud PREPARATION for fuel processing )

acha que uma remoção parcial do urânio dissolvido no p'reci-

pitado de oxido de zírcSnio é efetuada pela digestão . com

2M.

2.4.4.3 - Desencapamento mecânico • '

Usa-se primordialmente o desencapamento meca

nico para remover capas de combustíveis sem elemento de ligji

ção metalúrgico e solúveis em ácido nítricô (como o urânio

metálico,- diõxido de urânio, tõrio, urânio-silício e urânio

-molibdênio), ou para quebrar capas de combustíveis com el£

mento de ligação metalúrgico e solúveis em ácido nítricô,tal

que haja lixiviação do revestimento com o próprio ácido e

aquele, em seguida, possa ser descarregado(17).

Os métodos de desencapamento mecânico já ex_

perimentados foram corte abrasivo, corte por descarga elé-

trica(12), laminação, extrusão, moag'em,serragem(4,12)» expaii

são hidráulica da capa(4) e cisalhamento-quebra(15).

0 corte abrasivo consiste, depois da remoção

dos terminais do combustível, em cortá-lo numa velocidade mcí

dia de 18 cm/min, com um disco abrasivo a uma velocidade de

6 200 rotações/min. Torgeson (apud SLANSKY ) diz que a cap£

cidade'da unidade instalada na Atomics International Company

é pouco maior, que 2 varetas/dia (0,025 cm de espessura da ca

pa de aço inoxidável, com comprimento de 2,4 m). Sendo a 1^

gação- deste combustível de sÕdio-potãssio, previnem-se expl£

• M

Ki?
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soes por resfriamento com querosene em ambiente.de argonio.

\ 0 corte por descarga elétrica usa um arco voJL

taico, que vaporiza o metal. A operação i feita em querosene,

que possibilita um bom resfriamento e condensa o metal vapo-

rizado. A principal desvantagem deste método S a-baixa taxa

de corte. *

A laminação é feita pelas passagens (quatro,

ou cinco vezes) por um endireitador giratório, usado na fji

bricação de tubos de trocadores de calor, para dilatar o tu

bo do mandril. A capa se distende transversalmente e se con-

trai longitudinalmente, permitindo sua retirada. Parece que

a aplicação deste método para capas de aço inoxidável, zircS

nio, ou Zircaloy é problemática, entretanto, é uma das duas

opções aplicáveis a combustíveis com elemento dé ligação me

talúrgico. • . .

A extrusão é o método mais novo e mais largji

mente usado para desencapamento mecânico. 0 combustível e em

purrado através de um tubo-guia, em direção a um disco de co£

te, consistindo de um orifício feito com broca em um tarugo

de aço especial endurecido. Em alguns casos* a capa e marca-

da por pontas agudas fixas no tubo-guia, mas conseguem-se me

lhores resultados se a marca é feita por uma engrenagem rotj.

tiva. Este método sõ pode ser empregado se as barras forem

uniformes em comprimento e não estiverem torcidas.Alter(apud
1 2 • -

S LAN SKY ) diz que barras nao irradiadas com elemento de IJL

gação alumínio-silício e com revestimento de alumínio, foram

desencapadas com sucesso por este método.

! í

A moagem é feita com maquinas operadas remo-

tamente, numa cela seca, com manipuladores. Se o elemento de

ligação do combustível for a liga sódío-potassio, ela- é



cerca de 20 vezes maior, a 600 C. Por outro lado, ei* perna-

• ; ' : • :
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vida por um fluxo de ãlcool isopropílico, numa atmosfera de

diõxido de carbono, que extingue as faíscas do álcool, prevê

nindo, assim, qualquer explosão.

1 A serragem e um método especial, pois se apli.

ca, na verdade, só quando o combustível não deve ser desenca

pado, nem por métodos químicos, nem por métodos mecânicos ,

propriamente ditos. Recorre-se então à serragem(corte)do elef

mento em pequenos pedaços, dos quais o combustível possa ser

recuperado por lixiviação seletiva. 0 método é aplicável a'

combustíveis metálicos ou cerâmicos, com elemento de ligação

.metalúrgico. 0 único problema não totalmente resolvido é a

remoção de sólidos não dissolvidos, depois da lixiviação.

A expansão hidráulica da capa consiste na ve_

moção do revestimento retirando-se uma de suas extremidades

com vm cortador giratório e aplicando-se pressão hidráulica

dentro da capa, por meio de õleo mineral, para expandí-la,eii

xaguando-se o combustível e, se houver elemento de ligação

sódio-potássio, adicionando-se querosene. A capa vazia . é

achatada e laminada em espiral, para compactação na estoca—

gem. . . "

.0 método de cisalhamento - quebra . consi£.

te em se cortarem as varetas em pedaços de aproximadamente

15mm de compr.imento, com um cisalhador rotativo.Estas partes

são marteladas para colocar o combustível (geralmente oxido)

em forma de põ, sem achatar a capa. Esta operação e efetuada

colocando-se os fragmentos .num recipi'ente cilíndrico, de

180mm de diâmetro e 200mm de comprimento, com 2 bolas de

40nfm de diâmetro, ou 2 bolas de 40mm e 2 de 20mm de diâmetro,

provido de 6 rampas elevadoras soldadas ao longo das geratri^

zes do cilindro e destinadas a aumentar a altura de queda

das bolas. Obtém-se otimização-com a eliminação contínua do
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oxido a fim de não quebrar a capa e nem aprisionã-lo. A sepji

ração do pó dos outros produtos se faz por peneiramento, f^

cando ainda aderido de 0,01 a 0,1% daquele.Um tratamento quj[

mico com flúor a 450 C, num leito fluidizado de alumínio e

apôs 30 min reduz o oxido de urânio retido a menos de 0,005%

da carga inicial. A corrosão que pode ocorrer pelos • traços

de oxigênio no flúor foi estudada e mostrou-se que e^e não

produz senão uma ligeira reação, numa amostra de aço ínoxidã.

vel tipo 216L ( + 0,3% em peso). Ao contrario, uma mistura

fluor-oxigênio equimolecular ataca fortemente o aço (+ 28% em

peso) .'Matcheret (apud MANEVY ) diz que colocando-se em coii

tacto diretamente, flúor puro a 450 C, sobre os pedaços cisai

lhados, mas não pulverizados, produz-se uma reação violenta,

com elevação de temperatura a 650 C. o Oxido sendo totalmente

volatilizado sob a forma de hexafluoreto e a capa inteiramen-

te pulverizada.

2*4.5 - Dissolução

2.4.5.1 - Introdução

i ,í

i ->

Ha caracteres práticos que individualizam o

método a ser utilizado paia a dissolução: se contínua, eu em.

batelada. 0 mais importante e a taxa de dissolução. Como no

caso de desencapamento, também para a dissolução existem vjí

rias opções e a escolha vai depender das composições do com

bustlvel e da capa» / '

Uma hipótese e a dissolução integral, ou se

ja, a dissolução do elemento combustível como um todo. Outra

é a dissolução do combustível, isto e, sendo o desencapamen-

to uma fase anterior. Em ambas, emprega-se um terceiro tipo

de dissolução: a eletrolítica.

A dissolução eletrolítica e um recurso ulti- ti*

-i7
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mamente muito usado, pois até pouco tempo todos os processos

para tratamento de combustíveis irradiados baseavam-se na

preparação de uma solução de ãcido nítrico, separação subse-

quente e purificação do urânio, plutonio e produtos de fiĵ

são, por extração por solvente. Entretanto, com a diferenciai

ção na fabricação de combustíveis nucleares, avanços tecnolo

gicos tem levado ao uso de materiais difíceis de serem dis—"

solvidos em ãcido nítrico(l8).

Neste trabalho, o recipiente de desencapamejn

to químico não serã considerado como dissolvedor, embora e£

te tratamento, na literatura, seja muito comum. Portanto, sÕ

a partir de agora fala-se em dissolvedores.

2.4.5.2 - Métodos de dissolução ....

A dissolução das barras metálicas, compostas

de vários jactais a serem separados por extração por solventes,

significava, anteriormente, somente processo em batelada(19).

Muitos reatores usam combustível-liga de urânio e alumínio

de varias composições e formas; estes combustíveis, antes,r£

queriam processamento em batelada, dissolução em ãcido nítr_í

co, catalisada por mercúrio, seguida de separação do urânio,

alumínio e produtos de fissão, por extração por solvente. 0

processamento em batelada era obrigatório, posto que uma ex-

tração por solvente eficiente exige solução de alimentação de

composição uniforme. Para se produzir uma solução de saída

de composição uniforme que ira alimentar um extrator por soJL

vente, os dissolvedores contínuos eram insuficientes, porque

o controle e. a estabilização das variáveis inerentes ao pro-

cesso contínuo, são muito difíceis. Algumas destas variáveis

são: velocidade de alimentação do metal, velocidade dè ali—

mentação do ãcido, velocidade' de dissolução do metal e, mais

importante, composição de saída do dissolvedor.
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No processamento, em batelada, de barras com

postas de vários metais, tudo o que £ requerido para se e n -

contrar um produto final de composição especificada, é com

binar um peso determinado de metal com uma determinada quan-

tidade de ácido, de uma dada concentração, num vaso de reação

e dar condições a reação de se completar. Então, num proces-

so em batelada, exige-se pequena atenção, a menos do cfontro

le nas variações da velocidade de dissolução do* metal, para

que a solução resultante seja sempre da mesma composição, se

os reagentes para cada batelada forem combinados nas mesmas

proporções. Entretanto, o processo em batelada S mais vagaro

so, periódico e' um pouco mais caro de ser mantido, especialmejn

te quando grandes quantidades de material devam ser processa

das. Para acelerar o processamento das barras metálicas e

proporcionar meios para que uma solução de alimentação contí

nua, de composição*uniforme, seja conveniente para um extra-

tor por solvente empregado num processo, uma dissolução con-*

tinua das barras e mais vantajosa. Tal esquema é particular-

mente exeqüível economicamente, quando repetidas grandes

quantidades do metal devem ser processadas. Entretanto, com

as técnicas primitivas de dissolução contínua é extremamente

difícil produzir uma saída contínua de composição uniforme.Ibr

esta razão, os dissolvedores contínuos foram limitados a aplí

cações que não estivessem sujeitas a' esta restrição. .

Holmes (apud LONG') diz que, de um modo geral

as opções para o projeto de um dissolvedor de combustível ir

radiado são regidas pela natureza do combustível, pela detejr

minação de se o combustível vai ser totalmente dissolvido,d£

sencapado e dissolvido em estágios distintos, ou dissolvido

da capa (que é deixada intacta) e pelo tipo de operação do

dissolvedor. Num projeto, o primeiro estágio e a determina—r

ção de um material de construção adequado ao processo e dis_

ponív.el comercialmente e o segundo estágio é a determinação

a i.
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das limitações de criticalidade, em termos de geometria e dî

mensões permissíveis para cada quantidade e tipo de carga.

..- Quanto ao tipo de operação do díssolvedor ,dje

ve-se decidir se o processamento será feito continuamente,ou em

bateladas. Se se escolhe o método em batelada, deve-se deci

dir se haverá, ou não, recirculação; se a agitação será, ou

não, necessária; se haverá, ou não, adição de ácido. Geral—

mente, para altas taxas de dissolução (da ordem de 60
-1 —2 ~

mg.min .cm ), permite-se operação continua, ou em batela
' ~ —1 — Z~

da; para taxas de dissolução baixas (da ordem de 2 mg.min .cm ;,
recomenda-se a operação em batelada, com recirculação.

Deve-se prever, ainda, instrumentação de coii

trole, para medida da taxa de alimentação do dissolvente,tem

peratura e pressão do dissolvedor, temperatura dos gases r£

manescentes e nível de radiação ambiental. Outras condições

operacionais devem ser determinadas, como bombeamento, forma

ção de espuma, mecanismos de entrada e saída, equipamento p£

ra amostragem, manutenção ou reparos e limpeza do dissolve—

dor. :

2.4.5.3 - Dissolução eletrolítica

Fromm e McLaren (apud LONG ) dizem que a di£

solução de elementos combustíveis por eletrõlise foi propojs

ta há muito tempo e a possibilidade ,de se dissolver aço ino-

xidável eletroliticamente foi demonstrada em laboratório.Pi£

zer (apud LONG ) diz que os problemas mais sérios para

sua utilização industrial não foram resolvidos ate o apareci

mento de combustíveis de reatores de potência, muito difíceis

de serem dissolvidos. Neste caso encontram-se aço inoxidável

e ligas de zircônio, que não podem ser dissolvidos por ácido

nltrico somente; outros ácidos, tais como o sulfúrico, o cio

ii
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rídríco e o fluorídrico, devem ser usados sozinhos,ou em mij3

tura c.om ãcido nítrico. Infelizmente, as soluções resultan-

tes não são passíveis ã extração por solvente no processo Pui

rex, ou a processo de separação similar(18). ; \

• • I

Ha também um incentivo considerável em se

desenvolver a dissolução de combustíveis metálicos, tais c£

mo uranio-235 e plutonio-239, para se obterem altos fluxos

destes materiais na usina de reprocessamento, sem recorrer a

reagentes altamente corrosivo«. Para contornar estes proble_

mas, investiga-se a aplicação de métodos eletrolíticos a di£

solução. . •

Certos metais em contacto com certas soluções

têm a propriedade de deixar passar corrente em uma direção

somente: esta %.' a chamada ação retificadora da corrente(4) .

Pitzer (apud LONG ) diz que se faz uso destes metais para com

pletar o contacto elétrico com o metal dissolvido sob a sup ei:

fície da solução. .

4 • -

Clark (apud LONG ) cita que na solução-... de

ãcido nítrico, os metais de importância são o tântalo e o nî

õbio, sendo o último mais geralmente usado, pelo seu baixo

custo. . _ :'••..

0 niõbio, ou tântalo, e o anodo. Forma-se na

sua superfície um filme de oxido não poroso, que impede a

passagem de elétrons,ou a descarga de anions. A corrente p£

de, contudo, passar para outros metais, que estão em conta£

to com o anodo e, como estes outros metais não tem ação reti^

ficadora da corrente, passam para a solução.

0 material a ser dissolvido fôrma um eletro

do diretamente ligado ao suprimento de energia, necessitand£
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-se então, um processo em batelada. A dificuldade, entretan-

to, ese se necessitar de uma dissolução contínua, particu—

larmente se o combustível irradiado tiver de ser processado

em presença de produtos de fissão altamente radioativos,, poj:

que ura contacto elétrico adequado deve ser mantido entre- o

combustível a ser dissolvido e o anodo(18). ;'
. • • * - ' "

Para contornar esta dificuldade usa-se uma

cesta anõdica perfurada de niõbio (ou tântalo). 0 combust!

vel a ser dissolvido é colocado nesta cesta, que é eletrica-

mente ligada ao eletrodo positivo: o combustível é tornado

anÕdico pelo contacto com a cesta. Esta tem 50% de área li

vre, para circulação do eletrolito e passagem da corrente(4).

0 catódo, que também e de 'niobio, circunda a cesta com espa-

çamento de poucos centímetros(5, por'exemplo, que minimiza as

correntes.de fuga entre os eletrodos e o vaso).

18Owen (apud HALL ) afirma que grandes unidji

des empregando cestas anódicas e tendo corrente de até 5000A

foram construídas e operadas em Savannah River.

Outro equipamento que pode ser usado, para

resolução do problema de estabilização do contacto elétrico

para operação contínua,, é um dissolvedor tubular çom muiti—

-células, onde o material a ser dissolvido esta contido num

vaso não condutor, com oanodo e o catodo nas duas extremida-

des. Se o anodo for de tantalo, requer-se seu contacto dire

to com o material a ser dissolvido, mas se for de um metal

inerte, como a platina, não sé necessi-ta contacto direto.

De modo geral, a-quantidade de gas que ev_o

lui é menor para a dissolução eletrolítica do que para a

maioria dos.métodos químicos, evitando-se também, a produção

do hidrogênio. Os metais irradiados se dissolvem na mesma ta

(

\ ' ') •
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xa que os não irradiados, enquanto que nas dissoluções qulmi

cas, a taxa de dissolução e diferente, maior ou menor entre

irradiados e não irradiados, dependendo do metal.As opiniões

diferem quanto à comparabilidade destas taxas de reação, mas

uma diferença de aproximadamente 10% em tempo pode ser

ta, para um mesmo rendimento(13). /

Durante a dissolução de metais em meio aquç>

so, envolvem-se duas reações: oxidação do metal, que então

passa para a solução na forma ionica e a redução das peças

reagentes. Ambas as reações, que tem lugar na interface tue

tal-solução, ocorrem em- taxas iguais. Esta taxa de reação é

controlada pelo potencial da interface, assim como pela com-

posição da solução e pela temperatura. A variação do primei-

ro controla a dissolução "química", mas a taxa pode também

ser mudada, aplicando-se uma fonte externa de energia elétrjL

ca, que alterara o potência? na interface metal-solução. Des_

ta forma, a taxa de dissolução pode ser controlada pelo su—

primento de energia elétrica.

Nas soluções de ãcido nítrico, a relação p<o

tencial-corrente foi encontrada como sendo fortemente depen-

dente da composição da solução e da temperatura, mostrando re_

gioes de passivaçao e, algumas vezes, densidade limite de

corrente. Acima de 60 C, existe passivaçao; correntes-limi—

tes e evolução de gas são evitadas a densidades de corrente

entre 0,1 e 2,0 A/cm , em soluções-produto de 1 a 10M em Sei

do nítrico. s •

Devem-se- estabelecer,ainda, melhores solu-

ções para problemas típicos, antes que a dissolução eietrolj^

tica seja um processo firmemente estabelecido: por exemplos,

manter um bom contacto elétrico, entre a cesta anõdica e o

combustível, remover o calor gerado e atingir uma corrente
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alta o suficiente, para taxas de dissolução satisfatórias(4).

0 contacto elétrico pode-se reduzir pela pre

sença de partículas isoladas da lama entre o combustível e a

cesta, especialmente durante a dissolução do zircônio.Filmes

não condutores podem também aumentar através da descarga do

reator, contendo materiais carbônicos, silícicos e ou-tros.

Pode-se melhorar ò contacto antre a cesta anó

dica ef o combustível, aumentando*-se a área de contacto e a

pressão entre os dois. Para a primeira hipótese, é importan-

te a geometria relativa e para a segunda, uma forte pancada

sobre a cesta, através de um batedor mecânico, em intervalos

de 1 minuto,-ajuda grandemente; também, um peso no topo da

carga mantém a pressão sobre as peças do combustível: este

peso pode ser preso por molas, para o contacto elétrico com

a cesta, proporcionando um fluxo de corrente para o topo da

carga de combustível; ainda a recirculaçãu da solução do dijS

solvedor através da cesta ajuda a clarificar a lama e,então,

melhorar o contacto. -

0 calor pode ser gerado por três razões,numa

dissolução eletrõlita: calor de reação química, dissipação

elétrica da resistência da solução e energia de polarização

elétrica nos eletrodos.. A geração de calor ocorre somente

dentro do volume encerrado pelo catodo e,- desta forma, a re

moção de calor envolve transferência de calor de zona ativa

para as serpentinas de resfriamento e paredes do vaso'. A cir_

culação da solução através da cesta anõdica, ja mencionada

como ajuda na remoção da lama, auxilia também na transferen-

cia de calor necessária.

As técnicas para aumento dá corrente são a

maior submersão do combustível, a miniraização do espaçamento
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entre os eletrodos (diminuição da resistência da célula) e a

adequação da transferencia de calor (ja descrita). A corren-

te pode também ser aumentada, aumentando-se a voltagem impres_

sa, mas por causa do arco voltaico entre a cesta e o combus-

tível, a voltagem maxima aceita é em torno de 25 Volts. 0 a£

co voltaico e a corrosão do anodo de niobio são muito menos

severos, se o dissolvedor for operado abaixo de 15 Vqlts.

A vantagem importante da dissolução eletroljí

tica ê a possibilidade de se aderir a química dos nitratos ,

para a qual os procedimentos em extração por solventes estão

bem estabelecidos. Pode-se conseguir soluções dos dissolved£

res que requeiram ajustamento de alimentação para extração

por solventes. Para os sistemas nitratos, que são tratamen—

tos universais, os equipamentos e os próprios problemas quí

micos são mais simples do que para processos individuais,.co

mo Sulfex, Zirflex, etc. A disposição de resíduos e também

muito mais fácil para sistemas nitratos, do que para aqueles

envolvendo sulfatos, ou halogenios, por exemplo.

2.4.5.4 - Dissolução integral

Como citado em 2.4.5.1, a dissolução, consi-

derada como uma fase do reprocessamento, admite varias opções,

cuja escolha vai depender das composições do combustível e

da capa. •

vi

Quando não é possível separar o.combustível

de sua capa, seja por processos mecânicos, ou químicos; ou

aindaj quando não se pode líxiviar o combustível, uma vez cor

tado em pequenos pedaços, adere-se ã dissolução integral. Ejs

ta escolha, alem das variáveis jã citadas, é envolvida tam-

bém pelo prisma econômico, o que dificulta consideravelmente.

Descrevem-se neste trabalho, visando simplificar, somente 2

;• í
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processos: o da dissolução de ligas de uranio-alumínio, enca

padas de alumínio e o Darex.

Fará o primeiro, procede-se ã retirada do

alumínio da capa, com solução- cáustica diluída (aproximada-

mente 10Z em peso de NaOH - ver item 2.4.4.2), que não ataca

a liga alumínio-uranio do combustível. 0 urânio se dissolve

muito lentamente em concentrações abaixo de 30% de NaOH, mas

a 50% de NaOH, as perdas de urânio para á solução de desenca

pamento tornar-se-íam apreciáveis(4). Então, apôs esta ope-

ração, aumenta-se a concentração da solução de hidróxido de

sódio e procede-se a dissolução da liga urânio-alumínio.

' .As reações- químicas para a dissolução desta

liga são idênticas äs da remoção da capa de alumínio. A fra

ção molar do urânio é praticamente sempre baixa o suficiente,

para ser desprezada na estequiometria. Num meio cáustico, ou

cáustico contendo nitrato, o alumínio se dissolve rap id ame ii

te e o urânio componente da liga é" convertido para várias

formas de oxido, principalmente para a Valencia IV. Visto que

os Sxidos de urânio são insolSveis, sua separação por centrí^

fugação efetua uma redução substancial na quantidade de rae_

tal a ser processado e também reduz o volume de resíduo ra

dioativo líquido(4). • '

) 3

0 segundo processo e bastante conhecido,aplí_

cavei a dissolução integral de combustíveis de urânio ou díõ

xido de urânio, encapados de aço inoxidável, em mistura de

soluções diluídas de ácidos nítrico e. clorídrico. Kitts(apud

LONG1*)dÍ2 que o dissolventé adequado é HN03 5M e HC1 2M.

Concentrações mais baixas de .ãcido clorídrico podem

dar origem a passivação e as mais altas cáusaw evolução

de hidrogênio. Shefcik (apud LO1IG1*) diz que a concentra -

ção em cloreto deve ser maior que. a. quantidade coraple-

xada pelo ferro dissolvido. A reação consome 4 moles de ãcî
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do nítrico e 0,15 mol de ácido clorídrico por mol de aço ino

xidãvel dissolvido. 0 gás residual contém hidrogênio, nitrjo

gênio, oxido nitroso, oxido nítrico, diÕxido de nitrogênio,

cloreto de nitrosila e cloro. A taxa inicial de dissolução S
- 1 - 2

em torno de 50 mg.min .cm : esta taxa decresce ao curso da

dissolução, ã razão que o íon cloreto vai sendo removido da

solução,pela reação coin o ãcido nítrico, formando »cloreto

de nitrosila e, possivelmente, cloro livre. 0 projeto do ab-

sorvedor para gases residuais pode minimizar esta perda.

0 produto da dissolução Darex requer dois

ajustamentos para tornar-se conveniente a extração por s o l —

vente tipo Purex: o íon cloreto deve ser quase totalmente rja

movido, para prevenir corrosão no equipamento de aço inoxidj.

vel usado na extração por solventere a concentração do íon

nitrato deve ser reduzida ã concentração apropriada, em tor_

no de 3M. Shefcik (apud LONG ) diz que o primeiro ajustamen-

to se faz por evaporação, ou oxidação, ou ambos; o segundo.,

por evaporação, ou adição de formaldeído;

Gens (apud LONG ) lembra que o processoDarex

não pode ser usado para combustíveis com elemento de ligação

de sódio, ou sõdio-potassio, pela reação explosiva no gás re

sidual, entre o hidrogênio e os óxidos de nitrogênio, clorje

to de nitrosila e cloro.

2.4.5.5. - Dissolução de combustível desencapado

A.dissolução do combustível 5 possível, se

o revestimento pôde ser removido química ou mecanicamente,em

fase anterior ou se o combustível for cortado em pedaços.

Para a atual geração de reatores, de potência,

baseados principalmente em urânio ou seus compostos, a dis-

solução fica facilitada, uma vez que este conteúdo é solúvel

Io.

f ;i
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em ácido nítrico. O mais importante, então, passa a ser o

controle da reação e o tratamento dos gases remanescentes(20).

Só o desencapamento tipicamente mecânico pejr

mite um processo de dissolução contínuo, enquanto que com o

método de corte-lixiviação e no desencapamento químico, rje

quer-se o processo em batelada. Como o processo de ex,t ração,

para separação de urânio e plutonio dos produtos de fissão,é

uma operação contínua, a taxa de dissolução do uranio(ou seu

composto) deve ser adaptada, de forma a dar uma alimentação

contínua às unidades de extração.

Dependendo das condições iniciais do proces-

so de dissolução, a taxa de reação pode ser bastante alta,

o que resulta numa grande capacidade de tratamento diário de

toda a usina.

Quando se trata de urânio metálico, este e

dissolvido em ácido nítrico fervente, numa concentração g e —

ralmente em torno de 11H. A reação pode ser escrita ssim:

ü + 5,5 HNO3 > UO2(N03)2 + 2,25 N0£ + 1,25 NO + 2~75 H20

. (2.14)

(esta equação eválida quando o urânio metálico ê dissolvido

com ácido nítrico, em concentrações acima', de 8M e o va-

por d'água e os oxidos de nitrogênio chegara ao condensador e

deste retornam ao dissolvedor). Oxigênio, ou ar, é adiciona-

do, para oxidar os gases remanescentes, que permanecem incon

densados.

No caso onde todos os vapores oxidados sao

absorvidos e continuamente reciclados para o dissolvedor, co

mo o ácido nítrico, a equação de dissolução se simplifica para:

I
m

i.'-i
Ü

,1 ':
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ü + 2HN0

(2.15)

O calor de formação do nitrato de uranila va_

ria de 815 kcal/kg para o UO2(NO_)2, ata 1 500 kcal/kg para

o UO2(NO3)2.6H20, a 18°C ' f .

A taxa de dissolução do urânio em ãcido ní

tricô cresce com o aumento das concentrações do ácido nítri

co e do metal ria solução. Para HNO„ 11M, no ponto de ebulição

e concentração nula de nitrato, de uranila, a velocidade de
—2 —1

reação I em torno de 1 g.cm .h (20).

Aumenta-se a corrosão do urânio metálico, au.

mentando-se a area superficial total "exposta. O uso de um eî

xo metálico no dissolvedor utiliza este efeito e mantêm ai

tas taxas de dissolução. Durante a dissolução do urânio meta

lico, quase todo o urânio na solução está presente em seu e£

tado de Valencia VI. Quando a solução e separada do metal, a

pequena quantidade de urânio IV presente, oxida-se a urânio

VI. A maior parte do plutônio presente está no estado III.

Quando a solução é separada do metal, esta Valencia passa a

ser IV. Acaba-se a dissolução, enquanto'ainda uma quantidade

suficiente de ácido livre está presente, para prevenir a fojr

inação de polímeros de plutônio insolúveís.

Tem-se mostrado que as ligas de urânio-molib

denio são mais resistentes a irradiação do que o urânio metjí

lico puro e ligas coin diferentes teores de molibdenio tem si.

do usadas em reatores resfriados a gás. A taxa de dissolução

destas ligas em ácido ní tricô aumenta com a concentração ãcjL

da e com a temperatura, como no caso do urânio metálico, mas

a taxa de reação aumenta posteriormente, dependendo da quan

tidade de molibdenio contida nà liga. A baixa solubilidade

vi

i
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do ácido molíbdico e do molibdato de urânio resulta na forma

ção de precipitados, durante a dissolução. Consequentemente,

a concentração de molibdenio na solução deve ser mantida mais

baixa do que 3 g/l, com concentrações correspondentemente bai

xas de urânio e de ácido nítrico. A reação pode ser,' escrita

assim: . '

U + 4,5 HNO3 0,84 0,04

(2.16)

Grandes quantidades de molibdenio na liga r£

sultam em solução diluída de urânio. 0 molibdenio .deve

ser mantido na solução pela adição de Fe III e apesar de

tal adição resultar num maior volume „de resíduo, ela é efi-

ciente para evitar.o aparecimento de precipitados, que podem

prejudicar a operação de toda a usina. Já se utilizou uma

técnica de pré-tratamento, de volatilizaçao de molibdenio co

mo Oxido,da liga urânio-molibdênio, para dar uma boa separa-

ção do molibdenio do urânio e minimizar.os efeitos adversos

do molibdenio, nos estágios de -extração por solvente. Obtive

ram-se bons resultados com oxigênio puro, numa pressão entre

0,2 e 0,5 mm, a 1000 C, em que a quantidade de molibdenio do

ü_0g pode-se reduzir a menos de O,1Z{21).

Quanto ao diõxido de uranio(2Ó>-«»a reação de

dissolução pode ser representada por:

J§

2NO2

ou

(2.17)

2 + 0,5NO2 + 0,5 KO + 1,5 H20

(2.18)

a quantidade de ácido nítrico tequerido para oxidar o urânio
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dependendo da concentração do reagente: varia entre 1 e 2 ci£

les de ãcido nítrico por mol de dióxido de urânio. Para Sei.

do nítrico com concentração íncial 4M, requer-se 1 mol por

mol de dioxido de urânio. No caso em que todos os gases >rema_

nescentés são oxidados, absorvidos e continuamente recicla -

dos para o dissolvedor como ácido nltrico, as equações acima

se simplificam para :. . - .

uo. (2.19)

0 calor de reação e 92 kcal/kg U0_. A velocida

de de dissolução do diSxido de urânio em ácido nítrico aumeii

ta com o acréscimo da concentração de oxido nítrico; depen-

de também da temperatura e, em grande extensão, da irradia -

ção do material no reator.

0 urânio na solução de dissolução está presen-

te como Ions de uranila hidratados com o urânio no estado VI;

o plvtonio esta presente como uma mistura de Pu IV e Pu VI.

De modo geral, combustíveis compostos, como a_

lém de urânio-molibdenio, também uranio-silício, urânio-alu-

mlnio, plutpnio-aluminio, ou diõxido de urânio-dioxido de plu

tônio, ou são solúveis em ácido nítrico, ou p urânio pode ser

quantitativamente recuperado por' lixiviação com aquele(17).

Ligas sinterizadas de aço inoxidável e dióxido de urânio re_

querem ãcido sulfúrico seguido de ácido nítrico, ou uma mis-

tura de ácidos clorídrico e nítrico para dissolução,quando o

aço inoxidável é a maior percentage«).Ligas de zircônio-urâhio

e provavelmente niõbio-urânio não podem ser diretamente dis-

solvidas em ãcid:> nítrico.ou misturas de ácidos clorídrico e

nítrico,pelas reações explosivas do ácido com os compostos in
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termetalicos. A presença de fluoreto na razão F/Zr = 4/1 ^

vine as explosões. Estas últimas conclusões se referem a com

bustíveis não irradiados. 0 efeito das irradiações altas, da

ordem de 10 000 MWd/t, não esta ainda perfeitamente certi-

ficado. >

2.4.6 - Separação e recuperação do material de interesse
»

O reprocessamento e fator importante na eco

nomia global de uma central nuclear. Assim sendo, hã uma pe£

da maxima admissível de elementos físsil e fértil e também

estuda-se uma série de métodos auxiliares em cada fase, como

na dissolução, o tratamento do gãs residual e a recuperação

do ãcido nítrico envolvido. Na separação e recuperação do m_a

terial', tem-se proposto vários tratamentos da alimentação em

solução, para remover, ou mudar o estado de oxidação de pr£

dutos de fissão específicos, como o zircônio, o niobio e o

rutenio, trazendo menor contaminação na extração por solveji

te. Em complemento, a alimentação e ajustada em relação äs

concentrações ácida e salina e a Valencia do Pu, se presente.

Tratamentos auxiliares incluiriam o manuseio 'de alguma ativi.

dade removida neste ponto. - —

(
Para a extração, dispõe-se de vários métodos,

cada um com suas limitações e suas vantagens. Primordialmen-

te, os métodos se dividem era vias úmida e seca: o primeiro

grupo engloba precipitação, troca ionica e extração por soJL

vente; o segundo, volatilidade de cloretos e de fluoretos

(destilação fracionada), pirometalurgia e piroquímica (piro-

-oxidação e eletrrlise de sal fundido). Este último grupo sji

rã abordado no Item 2.5(Métodos via seca).

l ••.

li

0 primeiro processo usado para separação áo

urânio, plutSnio e produtos de fissão foi a precipitação. Ura
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processo 3e separação em larga escala tinha de ser desenvolvi

do rapidamente e dispunha-se de pequena quantidade de plutô>

nio. Escolheu-se a precipitação para o trabalho inicial, pojr

que e, entre os processos químicos, o de mais fãcil estudo e

os dados de laboratório são prontamente utilizáveis em grande

escala(6). /

'J'i
'-'• Ü

A troca ionica tem sido usada para executar

separações difíceis em escala de laboratório, tais como iso—

lar e concentrar elementos pesados e produtos de fissão

viduais, do grupo das terras raras.

Bruce (apud WELLS ) diz que este método ': tem

sido amplamente empregado na concentração de plutonio,ou ura

nio, no fluxo final dos processos,_tais como a extração por

solvente. A troca ionica permite fatores de redução de volume,

maiores do que a evaporação e esta menos sujeito a introdução

de impurezas, tais como produtos de corrosão. Cathers e Nater

(apud WELLS ) dizem que sua utilidade i limitada pelo fato de

que os materiais de troca ionica mesmo inorgânicos perdem suas

propriedades fundamentais, quando expostos ã radiação ionizan.

te.

A extração por solvente é muito valiosa pela

facilidade que oferece na operação multiestagio, sem aumento

do consumo de calor, ou de reagentes. Quando os metais são

muito semelhantes nas propriedades, de maneira que uma simples

precipitação, ou cristalização, não de o grau desejado de se-

paração, a extração por solvente serã particularmente útil.Com

parada com a troca ionica, esta e preferível quando houver pjs

quenas*quantidades de metais, ou concentrações baixas a serem

separadas, mas á extração por solvente sera escolhida quando

hover maiores quantidades(8).

Quando se colocam em contacto uma solução aquo_
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sa, contendo certa concentração de um sal, cora uma solução oj:

ganica de um solvente imiscível com a ãgua e se provoca uraa

mistura íntima, o soluto, após a separação das fases se di£

tribui entre elas, segundo uma proporção definida, que é fu_n

ção das naturezas do solvente e do soluto, das condições de

acidez e temperatura, da presença de substâncias que interfi-

ram e da relação de volume fase organica/fase aquosa(S).

A relação entre as concentrações de equilí-

brio do soluto nas fases orgânica e aquosa é chamada coefici-

ente de.distribuição e e definido como:

Coef. distribuição = D Cone, do soluto na fase orgânica
Cone. do soluto na fase aquosa

- , (2.20)

onde.as duas fases são aquelas correspondentes ao equilíbrio.

Chama-se estagio a uma operação de mistura seguida de uma se_

paração. A nomeclatura usada e mostrada na figura 2.3(8)onde

F e E são volumes da alimentação e do solvente e x, y, z e o

são concentrações do componente extraível. " .

u

íl
0 balanço de material do componente extraível

pode ser expresso como:

Fz = Fx + Ey (2.21)
, " • • !

D e :

Pela definição, o coeficiente de distribuição

X
(2.22)

De (2.21) e (2.22)

Dz
y =

1 + ED
(2.23)
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Então:

ou.

y = Dz

Ey ED
p =

 F7
 = T

E_ _ p.

F~: D
mm

(2.26)

(2.27)

. (2.28)

IF- ••£'-'

e a fração extraída é :

ED
quantidade de material extraído _ Ey_ F
quantidade de mat. na alimentação Fz - ED

F

(2.24)

A taxa de solvente na alimentação, necessária

para uma dada fração extraída e :

E
1 F. - P) (2.25)

Vé*~se pela equação (2.24) que quanto maior a

'relação E/F, maior será a fração extraída, mas, (2.25)mostra

que uma quantidade infinita de solvente será necessária para

completa extração (P = 1) num contacto simples. i A

0 solvente que sai de um contacto simples aiji

da e capaz de extrair mais componente metálico da alimentação

aquosa adicional,porque a concentração da alimentação _z I

maior que a cov^entração x na fase aquosa, com á qual o soj.

vente estaria em equilíbrio. É possível, portanto, reduzir a

quantidade de solvente necessária para-uma dada fração extraí^

vel pelo uso de contacto múltiplo entre o solvente e a fase

aquosa em contracorrente. Quando o numero de estágios aumenta

indefinidamente» a concentração extraente orgânica se áproxjL

ma da de equilíbrio com a alimentação aquosa, tal que no limjL

te:

'•I
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Cora um grande número de estágios, torna-se

possível, aproximar a extração completa com uma quantidadefl

nita de solvente. Com um numero limite de estágios, a quanti^

dade de solvente para uma dada fração extraída, permanece eii

tre as equações (2.25) e (2.28).

Como o solvente é geralmente caro, 5 desejá-

vel lavá-lo, para retirar os componentes extraídos e reci-

clã-lo para re-uso. 0 conjunto de estágios de extração por

solvente, para extrair o composto de alimentação chama—se

seção de extração e o conjunto de estágios usado para lavar

este componente e colocá-lo na fase aquosa, chama-se seção

de esgotamento. Na prática, constroi-se uma bateria de mistji

radores e separadores, como na figura 2.4(8), onde as fases

são misturadas e separadas alternadamente,ou com colunas em

contracorrente, nas quais as duas fases estão em contacto

contínuo a hã troca constante de material.

Quando mais de um componente da alimentação

é extraível, uma seção de extração e uma seção de esgotameji

to somente, não sao suficientes para produzir qualquer compjj

nente na forma pura, visto que a fase orgânica que deixa a

seção de extração, levara ambos os componentes consigo. Para

separar o componente mais extraível na forma pura, e necessá

rio adicionar uma seção de lavagem, que tem por função trja

zer novamente para a fase aquosa todos os componentes que dei

xara a seção de extração, na fase orgânica, exceto o mais e>ç

traível.

Uma operação deste tipo, na qual dois ou iriais

componentes extraíveis são separados pela distribuição entre

dois solventes em contracorrente, S chamada "extração fraci£

nada".
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A separação de dois componentes por extração

fracio.nada e possível, quando o coeficiente de distribuição

de um componente D. difere de D., de outro componente.As con

centrações do componente i, na fase orgânica y. e na

aquosa x., que saem do estagio, são relacionados por:

e para o componente j da mesma forma:

D. x.
J J

fase

(.2.29)

(2.30)

A razão da concentração na fase orgânica

relacionada com a razão na fase aquosa por :

yr (2.31)

A separação é possível quando D./D.^l. A re

lação dos coeficientes de distribuição é uma medida da faci-

lidade, ou dificuldade, de uma separação por extração por

solvente e é conhecida como fator de separação o :

t, '

f\ í

D.

4 (2.32)

0 controle do coeficiente de distribuição e

um dos fatores mais importantes para a obtenção de uma boa

separação com extração por solvente.

Numa extração simples (sem f racionamento) ,dj2

seja-se um alto valor para o coeficiente de distribuição,poj:

que o volume do solvente requerido será então, pequeno. Num

esgotamento simples (sem fracionamento), deseja-se um peqoe

no va.lor para o coeficiente de distribuição, porque o volume
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da solução de esgotamento serã pequeno e a concentração do

produto sera alta. Na extração fracionada, quando se faz a

separação de dois componentes extraíveis, a relação de seus

coeficientes de distribuição diferirá da unidade o mais pos-

sível. Além disso, a relação ótima do fluxo da fase 'aquosa

para o da fase orgânica, que é dada aproximadamente por

(2.33)
ótimo

não deve-se desviar muito da unidade, ja que a maior parte

dos contactores para extração fracionada, operam melhor ne£

tas condições(8).

Sabendo-se então, que o controle do coefici-

ente de distribuição e fundamental para qualquer separação,

deve-se citar que os principais fatores que afetam seu valor

cão espécie do elemento a ser extraído, potencial de oxi—re-

dução da fase aquosa, natureza do solvente, concentrações dos

agentes complexante e salino, presença de outros elementos

extraíveis e a concentração do íon hidrogênio na fase aquosa

A teoria da extração fracionada se desenvojl_

ve com a consideração de que haja .equilíbrio entre as fases

orgânica e aquosa, que saem de cada estagio. Daí, faz-se bji

lanço de material e estabelecem-se relações de equilíbrio. 0

numero de estágios necessário e determinado a partir da rji

laçao-limite de fluxos.

Aqui não' se aprofunda mais em teoria de ex-

tração por solvente, devido ã consideração mais demorada

que ter-se-ía de fazer, sõ ficando completa, se se começasse

desde diagramas de equilíbrio e de operação. Este assunto foi
22abordado com detalhes por SOARES em trabalho recente.
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2.4.7 - Tratamento de rejeitos

SV

Uma indústria ligada ã produção de energia

nuclear, como qualquer outra indústria, tem o problema de

dispor seus rejeitos. Qualquer rejeito, de modo geral, e toxj^

co, pelas suas propriedades químicas, ou pelo seu conteúdo

bacteriológico, mas um rejeito radioativo não pode sejc tratei

do, para diminuir sua toxidez, antes de ser armazenado, para

que sua atividade decaia até um nível aceitável. AlguJias ve_

zes, pode-se descarregar um rejeito de nível intermediário ,

numa area protegida, estabelecendo-se o tempo necessário p_a

ra o decaimento e aqueles em concentração baixa podem ser

dispersos, com segurança, no meio ambiente(23).

Há muitas fontes de rejeito radioativo e es_

te pode ser solido, líquido ou gasoso. As fontes são os mate

riais ativados, ou como o ar e a ãgua circulando num reator

nuclear, ou como isõtopos radioativos (resíduo solido), tal

qual os elementos estruturais, após algum tempo de uso. Tara

bem se produz rejeito em operações ligadas ao programa de

energia atômica, como o efluente do tratamento de minério de

urânio, como no refinamento e fabricação de combustíveis p_a

ra reatores, como no preparo de radioisótopos para uma gran-

de variedade de estudos físicos e químicos, como a disposi—

ção de material de pesquisa, utilizado em aceleradores de

partículas e outros. Estes rejeitos são em grande volume,mas

a radioatividade associada a eles e desprezível, comparada

com a dos produtos de fissão, produzidos nos combustíveis n_u

cleares. Normalmente, não são problemas no local do reator e

sim, nas usinas de reprocessamento.

Os métodos de disposição do resíduo radioatjL

vo dependem de sua natureza física, do tipo de radioativida-

de presente e de suas propriedades químicas. Quase todos- os

l i . ';
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rejeitos produzidos em grande escala, em altos níveis de rji

dioatividade, são provenientes de extração por solvente» pji

ra recuperação do urânio e plutônio, ocorrendo em soluções

aquosas de sais, em meio ácido ou alcalino.

•ri

A Comissão de Energia Atômica dos Estados

Unidos criou regulamento, governando a disposição do resíduo

radioativo e as concentrações- dos materiais que podem ser

dispersos na água, ou no ar. Ela e determinada pelos seguin

tes fatores: atividade específica dos isotopos, sua meia-vi-

da biológica (istc é, o tempo necessário para que sua concejn

tração no corpo seja reduzida a metade pelos processos bioló

gicos), o ciclo químico do organismo com a sua entrada (pôr
239 90 —exemplo, a presença de Fu ou Sr , que sao especialmente

tóxicos), o tipo e a energia da radiação emitida pelos isót£

pos e finalmente, 'suas meias-vidas. Â tabela 2.5(23) mostra

os nuclídeos cuja concentração de descarga devem ser man^í

das abaixo de' 10 uCi/ml .Quando se considera a ação de um r_a

dioisõtopo no organismo, não é suficiente considerar o isõt£

po somente, pois seus filhos são, as vezes, mais importantes

biologicamente, que eles próprios. Por esta causa,quando sua

meia-vida radioativa for pequena o suficiente para produzir

uma atividade específica alta, cada isÓtopo devera ser consi^

derado com seus filhos, em equilíbrio secular.

Ha dois métodos -gerais de disposição de resjí

duos radioativos: diluição-dispersão e concentração-conten—

ção, o primeiro para grandes volumes de resíduos de baixo njC

vel e o segundo para concentrar, num recipiente permanente ,

tanto quanto possível, radioisotopos de meia-vida longa em um

único radioisótopo. Há, entretanto, limitações no grau de

concentração, pois quanto mais concentrado o radioisótopo ,

mais difícil se torna dissipar sua energia de decaimento.Me£

mo quando se consegue a conversão completa de um rejeito de



T A B E L A 2 . 5

RADIONUCLÍDEOS TENDO CONCENTRAÇÕES MAXIMAS PERMISSÍVEIS(CMP)

PARA DESCARGA EM ÃGUA DE MENOS QUE 1 0 ~ 5 J J C Í / I J I 1

ti
Ü 1

Isótopo •

Sr 9 0

j.129

Pb 2 1 0

Ra 2 2 3

Ra 2 2 6

Ra 2 2 8

Th-nat

Pa 2 3 1

Tipo de radiação

ß"*0,61 .

3~0,15; Y0,038; e

$~0,017; Y0.0465

a5,72(outros); yO,

a4,777(outros); Y O

f 0,01(?)

a3,98(outros); YO

a5,00(outros); yO

e energia (MeV)

~ 0,038 r,

144(outros)

,186; e" 0,186

,055

,027(outros)

Meia-vida(a)

28:

1,6 x 107

22,0

0,0320

1622

6,7

1,39 x IO 1 0

3,43 x IO4

<CMP)H20

liCi/ml

1

4

1

7

1

3

1

9

X

X

X

X

X

X

X

X

IO"6

IO"6

IO"6

IO"6

IO"7

IO"7

IO"5

IO"6

ill
••''•i



.91.

alto nível para ura único composto radioativo, ter-se-ã nov_a

mente um rejeito da mesma espécie, trabalhando-se, ainda,

com operações remotas, dispendiosas em relação ao total do

processo de recuperação(23).

Os métodos em desenvolvimento para disposição

de resíduos se resumem em sua transformação em sólidos quim_i

camente inertes, ou estocagem em estruturas geologicamente

inertes. Em geral, os radioisotopos residuais que devem ser

fixados como sólidos quimicamente inertes, são convertidos em

seus óxidos, por decomposição térmica dos nitratos presentes

na maioria dos efluentes de processo em usinas. Estes Sxidos

podem então ser incorporados em argila, na terra, ou em cri£

tais sintéticos.

Os rejeitos líquidos são muito freqüentes e

comumente são divididos em alto, intermediário e baixo ní-

veis, sendo os dois últimos geralmente considerados em coii

junto.

Quase sempre, todo o rejeito dos combustíveis

nucleares aparece como líquido de alto nível, proveniente das

usinas de reprocessamento. 0 único método satisfatório em

grande escala é a estocagem deste rejeito em tanques subtei:

râneos, que é um método dispendioso, só usado para rejeito

de nível suficientemente alto, que o justifique. Como o cu£

to da estocagem S fixado pelo volume do resíduo, pode-se tiú

nimizã-lo por evaporação, sabendo-se entretanto que hã um 1^

mite para ó grau de concentração.

0 projeto dos tanques de disposição dos rje

jeitos leva em conta o fato importante de os produtos de fi£

são conterem aproximadamente 5% da energia total recuperável

dos processos de fissão. Em tanques de estocagem convenciò—
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nais, como em Hanford e Savannah River, o volume de resíduo

estocado e grande, relativamente à area de dissipação de ca

lor. Então, utiliza-se um lesfriamento adicional, para evj.

tar condições perigosas, pelo aquecimento nos tanques. A na

tureza exata do problema de aquecimento num tanque de esto

cagem de resíduo e uma função complexa da irradiação e do

resfriamento do combustível e da taxa na qual os resíduos são

acondicionados no tanque. Tem-se uma idéia das grandezas de

potência envolvidas pela figura 2.7(23), onde a potência tjo
-» 235 . . -•

tal dos produtos de fissão, em Watts/kg de U original e

locada contra o tempo de resfriamento t, para dois difereii

tes tempos de irradiação T. Para tempos de irradiação e de

decaimento dados, a potência dos produtos de fissão e aproxi^

madamente proporcional ao fluxo do reator no qual os resíduos

são produzidos(23).

Entretanto, os tanques não são satisfatórios

para a disposição permanente dos resíduos, posto que estes

contêm grandes quantidades de Cs e Sr , cada com meia-

-vida em torno de 30 anos, o que requereria centenas ou m i —

lhares de anos para que decaíssem ati um nível seguro. Tam

bem, os resíduos contem concentrações pequenas, mas letais,

de emissores alfa, como plutônio e amerxcio. Torna—se então

impossível garantir por um tanque -de estocagem, que o rejei-

to tenha decaído adequadamente. Entretanto, adotam-se solu_

çoes conciliatórias, como converter o rejeito num solido tão

insoluvel, que toda a sua atividade seja permanentemente íino

bilizada, ou como estocar o rejeito sob terra, numa formação

geológica tão estável e impermeável, que o escape seja i

sível.

Os locais propostos para a disposição dos rjs

síduos de alto nível são poços profundos, jazidas de sal e

o próprio oceano(23). A respeito de locais sob terra era con-
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sideração, tem-se incertezas quanto a fuga e resistência pa.

ra a energia de decaimento, que pode gerar altas temperatu

ras nos concentrados de produtos de fissão confinados. As j_a

zidas de sal parecem melhores sob este aspecto, uma vez que

o sal e impermeável, suficientemente plástico para corrigir

fendas e de boa condutividade térmica. 0 grande volume do

oceano poderia suportar por muitos anos a acumulação dos re-

síduos de produtos de fissão, sem exceder os níveis permit^

dos de radioatividade, se a atividade fosse uniformemente di£

tribuída. Entretanto, não se conhece uma forma de obter esta

dispersão perfeita e as variações de concentrações são tão

grandes, que os seres vivos do mar poderiam concentrar uma

grande parte desta atividade. Concorda-se que o oceano geral

mente não e conveniente para resíduos de alto nível, apesar

de ser satisfatório para níveis intermediários e baixos.

Os rejeitos de níveis baixo e intermediário

requerem tratamentos como preparação para a sua disposição.

Um tratamento proveitoso ê aquele que concentra econômica

mente toda a radioatividade num volume tão pequeno quanto

possível, deixando a maioria do volume do resíduo livre para

descarga(23).

• I

','.: i
1 .' '

Os contaminantes radioativos na água residual

são geralmente cationicos e podem ser removidos por troca i.£

nica. A resina gasta pode ser regenerada para dar um resíduo

líquido mais concentrado, mas é mais conveniente a sua

siçao como resíduo radioativo sólido'.

Um método muito usado para concentrar a

vidade de rejeitos líquidos e a precipitação. Quando as con-

centrações das espécies radioativas são muito baixas para se

precipitarem por si próprias,, adiciona-se um carreador, que

auxilia o mecanismo. Deve-se prever, entretanto, que sendo um
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grande volume de rejeito a ser tratado, o agente precipitan-

te deve ser de baixo custo. Dois precipitantes muito usados,

que podeia carrear muitos elementos, sao os hidróxidos de

mínio e ferrico.

Vários tipos de leitos adsorventes, como os

de areia ou os orgânicos, são usados para descontaminação da

água de rejeitos radioativos. Às propriedades da troca ioni

ca- de alguns solos são utilizadas para remover radioativida-

de, em resíduos que já tenham sofrido precipitação.

Depois de passar por algum dos tratamentos an

tes citados, os efluentes da maioria dos resíduos de - baixo

nível podem ser descarregados com segurança. Entretanto, os

de nível intermediário, após terem sofrido precipitação, nos

Estados Unidos são filtrados no terreno de uma area contro

lada, onde se faz estudo com traçadores sobre a migração das

espécies radioativas através do solo, para assegurar que o

limite de tolerância não esta sendo excedido fora da área

controlada. Na Grã-Bretanha, onde se dispõe de menor área

em terra, os efluentes do tratamento de precipitação são en

viados através de uma tubulação, até vários quilômetros deji

tro do mar, onde são descarregados. Estudos de migração tem

mostrado que por este método os resíduos descarregados são

dispostos adequadamente, assegurando um nível seguro de r a -

dioatividade. .

Quanto aos resíduos sólidos, a maioria é de

baixo nível, sendo tratados para reduzir seu volume para e_s

tocagem. Geralmente, provem de rejeitos líquidos ou gasosos.

Nas instalações da USAEC, os resíduos radio£

tivos sólidos são enterrados numa ãrea controlada, geralmen-

te em pequena profundidade, se o nível de atividade não <•&
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muito grande(23). Os resíduos muito ativos são levados para

o oceano.

Os resíduos podem ser reduzidos, em volume por

queima, ou por compressão e empacotamento. A queima dã> melht>

res resultados, mas pode ser aplicada a poucos materiais e

tem a desvantagem da produção de fumaça radioativa.

0 material a ser disposto no oceano e encer-

rado em tambores e selado cora concreto. Este método pode ser

adaptado a resíduos líquidos, misturando-os com cimento no

tambor, para formar concreto e então procedendo-se a selagem.

Os rejeitos gasosos aparecem principalmente

da ativação em reator nuclear e da evolução de soluções ra

dioativas na usina de reprocessameiítò. De modo geral, este

tipo de rejeito contem muito pouca radioatividade devida a

isÕtopos de grande meia-vida, sendo geralmente disperso na

própria atmosfera, depois de ser filtrado.

('•••,

0 xenônio e o criptònio formados na fissão

escapam quando os elementos combustíveis do reator são dijs

solvidos. Sob determinadas condições, o iodo não combinado e

o rutenio como tetrõxido podem-se volatilizar. Filtragens,ou

lavagens químicas,podem.remover a atividade devida ao rutê-

nio. 0 iodo, que ocorre em nível substancial como I , e re

tirado da corrente gasosa pela passagem através de uma torre,

cuja cobertura e feita de nitrato de'prata. A maior fonte de

atividade gasosa de combustível de reatores resfriados por

pouco tempo e o Xe .

Até hoje, não se estocaram resíduos gasosos

sob terra, â pressão e temperatura ambiente, porquanto sua

concentração muito Taaixa requereria equipamentos de estoca

gern de grande volume.

j /

I 'í

!o;J



2.5 - Métodos via seca

Já se disse que os métodos por via seca são

os baseados em volatilizaçao, os processos pirometalurgicose

os piroquímicos.

Os processos de volatilizaçao baseiam-se nas.

diferenças em volatilidade e estabilidade dos haletos, consi^

derando-se destes os iodetos, cloretos e fluoretos. Quanto

aos iodetor, como o tetraiodeto de urânio e volátil, faz-se

o urânio reagir com o iodo a 600 C e o produto resultante é
o * • •

decomposto a 1200 C(24). Para os cloretos, utilizam-se as dî

ferenças em volatilidade entre os cloretos de urânio e os

cloretos de produtos de fissão. A clore.tação do diõxido de

urânio a tetracloreto de'urânio elimina os cloretos de prodjj

tos de fissão voláteis e numa fase posterior,a volatilizaçao

do hexacloreto de urânio deixa como resíduo os cloretos dos

ãlcalis e das terras raras.

••7.

í •»
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Como há dificuldades na recuperação de ^

tos puros, dentro da tecnologia presente, tem-se concentrado

esforços no desenvolvimento da volatilizaçao dos fluoretos ,

mais do que quaisquer outros processos para haletos.

A volatilizaçao dos fluoretos e baseada nas

propriedades químicas e físicas dos fluoretos volãtei,s de

urânio e plutonio, que favorecem sua separação de outros ma-

teriais presentes no combustível.

I

0 hexafluoreto de urânio e um composto j

vel, quando em atmosfera seca e inerte, decompõe-se por rea

ção, vapor d'agua, ou fortes agentes redutores. Sua pressão

de vapor é 1 atm a 56,5 C e seu ponto triplo esta a tempera-

tura de 64 C e pressão de 1137mm de Hg(24). Desta forma, o

hexafluoreto de urânio pode estar nos estados solido, líqui-

do e gasoso, dentro de uma faixa limitada e satisfatória de

temperatura e pressão.

A estabilidade química dos hexafluoretos de

plutonio, neptúnio e urânio decresce na ordem U, Np, Pu;esta

diferença em propriedades pode ser utilizada para sua separa

ção. A limitada estabilidade do hexafluoreto de plutonio po>

de ser expressa pela constante de equilíbrio do sistema

PuF,. -Z=±

log K =
T(°K)

- 0,275, onde K
'h-

(2.34)

ou pelos dados cinéticos, que mostram que a taxa de decompo-

sição do Pu e alta a 3O0°C(24).

11
i

Não exit em fluoretos inorgânicos voláteis de
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tório. No caso, a fluoretação dos combustíveis de urânio-tjÓ

rio, somente separa o urânio, deixando o tetrafluoreto de tó_

rio como resíduo entre os produtos de fissão.

m
'áí

Muitos dos produtos de fissão também formam

compostos não voláteis, sendo que a maioria dos isõtopos de

grande iseia-vida permanecem no resíduo da fluoretação.Os pr£

dutos voláteis podem ser satisfatoriamente separados do hexji

fluoreto de urânio por destilação ou por adsorção-desorção .

Na tabela 2.6(4) mostra-se a volatilidade relativa dos fluo

retos de produtos de fissão.

íf

Ha um procedimento geral para o processo de

volatilização dos fluoretos, mas a variação nas interconexões

dependera do tipo de combustível e dos reagentes usados. As

operações principais são: desencapãmento químico ou mecânico;

pulverização do combustível; fluoretação com um composto iri

ter-halogcnico. seguido por flúor (ou com flúor somente); coljí

ta, purificação e conversão a õxidos (ou outros materiais p£

ra fabricação) dos hexafluoretos de urânio e plutonio; rege_

neração, purificação e reciclagem dos reagentes; tratamento

de rejeitos.

h

Presentemente, o maior desenvolvimento na v£

latilização dos fluoretos é pelo uso do leito fluídízado de

alumina, para a execução das três primeiras fases. A alumina

I preferida porque ela promove troca de calor para as reações

exotérmicas, propicia um bom contacto entre gases e sólidos

e facilita-a transferência dos produtos de fissão sólidos pj.

ra os recipientes de resíduo.

A coleta dos hexafluoretos de urânio e plut£

riio pode ser feita por condensação ou adsorção em fluoretos

inorgânicos. *

í1
í J, :
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T A B E L A 2.6

VOLATILIDADES RELATIVAS DE ALGUNS FLUORBTOS IMPORTANTES

REPROCESSAMENTO DE COMBUSTÍVEIS

NO

Fluoretos não
voláteis

Terras raras

EstrSncio

Césio

Bário

ítrio

Fluoretos leve
mente voláteis

Zircônio

Berílio

Estanho

Fluoretos relativa
mente voláteis

Rutenio

Niõbio

Antimônio

*
Cromo

Fluoretos voláteis

Iodo

Telúrio ' •

Molibdemo

Tecnécio

Neptunio

PlutSnio

presente na ̂ corrosão do equipamento.

** - de grande importância como produto de fissão,para cur

tos tempos de decaimento do combustível.. Aparece tam

bem como elemento de liga no combustível, ou nos prp_

dutos rdc corrosão do equipamento.' -

li
H
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0 hexafluoreto de urânio pode ser purificado

por sorção ou destilação. Na sorção, a técnica e faze-lo re£

gir com o fluoreto de sódio, para formar o fluoruranato" di-

-sSdico. Sob certas condições, este produto pode-se decompor,

regenerando o hexafluoreto de urânio: ;

2NaF + UF,

e a presença.do flúor previne a reação competitiva:

Na-UF. + F„

(2.35)

(2.36)

A sorção reversível do hexafluoreto de urâ-

nio torna possível sua purificação por técnicas que exploram

a diferença entre seu comportamento e o dos fluoretos de ou

tros metais.

A

' McNeese (apud LONG ) diz que a taxa de sor-

ção do hexafluoreto de urânio em pastilhas de fluoreto de sj3

dio e controlada pela transferência do primeiro através de

um filme gasoso estanque, em torno da pastilha, pela'sua djL

fusão no estado gasoso dentro dos poros da pastilha e atra

vés de uma camada do complexo hexafluoreto de urânio-fluore-

to de sõdio, envolvendo o fluoreto de sõdio não reagido. Á

sorção cessa quando'os poros da superfície externa da p.asti

lha estão preenchidos com o complexo.

0 comportamento dos fluoretos (exceto o de

urânio) nas pastilhas de fluoreto .de sódio não é inteíramen

te conhecido. Cathers (apud LONG ) diz. que os fluoretos de

urânio e de telúrio não são sorvidos a 100 C, mas os de niõ

bio, cr orno e antiraonio são sorvidos irreversivelmente ,enquan_

to que os de neptunío e tecnécio são sorvidos e dessorvidos

pelo hexafluoreto de urânio.

H
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A purificação por destilaçao foi proposta p_a

ra o hexafluoreto de urânio produzido num fluoretador de lei
4 *~

to fluidizado. Steíndler (apud LONG ) afirma que quando mis-

turas de urânio e plutonio são fluoretadas num leito fluidi-

zado, o urânio tende a se volatilizar em primeiro lugar, pr£

vavelmente porque qualquer hexafluoreto de plutonio que se

forme, funciona como agente fluoretante e cede o flúor que

lhe esta ligado ao urânio. 0 hsxafluoreto de plutonio se d£

compõe para tetrafluoreto termicamente, ou pelos efeitos de

radiação alfa ou gama. Á decomposição espontânea, a partir

de seu próprio decaimento alfa é em torno de 1% por dia, p̂ t

ra o estado solido, a temperatura ambiente, entretanto a de^

composição térmica a 280°C é" quase completa, após 1 hora. Eii

tão, a reação gasosa deve ser favorecida, se o plutonio tî

ver de ser mantido na forma volátil.

Trevorrow (apud LONG ) diz que a mistura dos

hexafluoretos de urânio e plutonio obtida num processo pode

ser separada por decomposição térmica do composto de plutS

nio, seguida de refluoretaçao.

A conversão final dos fluoretos em óxidos ê

feita rotineiramente em escala industrial. Novos métodos, bji

seados na conversão direta, que sao mais promissores para a

economia do ciclo do combustível, tem sido desenvolvidos ou

estão em investigação.

A regeneração, purificação e reciclagem dos

reagentes sao necessárias para sua recuperação e para minim_i

zar o resíduo que é produzido.

0 resíduo ativo se origina em varias partes

da instalação. Os resíduos splidos altamente ativos são

transferidos do leito fluidizado para recipientes próprios .

uo
p.

«o-
CO

O-HO
11TJH
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Produz-se resíduo concentrado como sólidos ou líquidos,duran

te as fases de purificação dos produtos e reagentes. Os res_í

duos gasosos consistem principalmente de gases raros.

l-'^s«

I-', 'I

0 reprocessamento do combustível por volati—

lizaçao e geralmente considerado como ura dos procedimentos

destinados a competir com os processos em meio aquoso, fundji

mentado no alto fator de descontaminação conseguido,'no volju

me- reduzido, na relativa simplicidade das instalações e na

obtenção direta de resíduos concentrados(24). 0 decréscimo

dos riscos de criticalidade e a ausência de danes da radiação,

com suas conseqüências no tempo de resfriamento e custo de

estocagem do combustível, contribuem também para esta consi-

deração. Outra vantagem e que ura dos produtos finais, o hexa

fluoreto de urânio, pode ser introduzido diretamente numa cas

cata de enriquecimento isotopico. finalmente, tratamentos inui_

to simples permitem a transformação dos fluoretos em õxidos,

ou metais.

ívv

I ,'•'

O significado do desenvolvimento de novas te£

nicas de reprocessamento pode ser mais facilmente compreendi

do se se refere ao desenvolvimento esperado para combustí—

veis com taxa de irradiação alta. As mudanças podem ser resii

midas no seguinte:

- potencial de dano das radiações acrescido,

devido aos produtos de fissão e elementos transuranicos;

- custos de estocagem de material físsil maio

res, se longos tempos de resfriamento são exigidos;

- problemas de perda de calor, devidos 5 gran

de quantidade de produtos de fissão;
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- custos de transporte de material altamente

radioativo, com as precauções associadas a saúde do publico;

- produção de grandes quantidades de trítio,

iodo e criptônio -85;

7 mudanças significativas na composição iso-

tõpica do combustível, devido ã irradiação e reciclagem dè

materiais físseis, aumentando as atividades neutrônica, a , ß
212 237 238

e Y dos isõtopos de urânio e olutônio (U . U e Pu .
240 „ 241 "„ 242,

Pu Pu Pu

Este desenvolvimento terá conseqüências na

economia de todo o ciclo do combustível: isto explica porque

existe um crescente esforço no desenvolvimento do processo

de volatilização dos fluoretos(24).

Os .processos pirometalurgicos têm como obj£

tivo dispor de um curto período de decaimento, para minimi—

zar o custo do capital investido; eliminar o dano da radiação

do elemento combustível; reenriquecer o combustível e contrjo

lar a concentração dos produtos de fissão, para manter a qua

lidade metalúrgica do combustível(4). Uma vantagem importan-

te dos processospirometalurgicos, comparados com a extração

por solvente, ou processos de volatilização, e a retenção dos

elementos de liga ainda utilizáveis. Com isto, diminui-se o

custo de um novo metal para refabricação dos elementos combus

tíveis, como também o custo dos reagentes para retirada dos

elementos de ligação, diminuindo o volume do resíduo, usuaj.

mente de mais da metade. Em contraste com a volatilização dos

fluoretos e extração por solvente, os processos piroquímicos

e pirometalurgicos não removem a maioria dos produtos de fi_s_

são, o que não é importante, pois estes métodos estão sendo

desenvolvidos para combustíveis de reatores, rápidos, para os

F»;
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quais o efeito de envenenamento de neutrons dos produtos de

fissão, e relativamente sem importânicia. Por causa da . baixa

descontaminação, os combustíveis devem ser fabricados remo

tamente, mas esta consideração também e de pequena consequân

cia, para combustíveis que são reciclados poucas vezes no

reator, pelo crescimento dos elementos pesados, que torna a

refabricação, de qualquer forma, remota. •

Nos métodos pirometalúrgicos para reproces-

samento de combustíveis nucleares, uma fase metálica líquida

i usada de alguma forma e então requer-se normalmente tempe-

raturas elevadas. Muitos processos ou partes de. • • processos

tem sido propostos e investigados: entretanto as generaliza^

ções são difíceis de serem obtidas, por serem vagas, ou ine

fícientes,ou ambas. 0 processo pode envolver uma ou duas fa

ses líquidas (ambas podem ser metálicas, ou uma pode ser me-

tálica e a outra um fluxo, como um sal fundido, por exemplo).

0 processo pode, ou não envolver reações de oxi-redução.

Í'Í

Muitos sais são reduzidos com magnésio, ou

cãlcío. 0 urânio é usualmente oxidado com cloreto de zinco e

a oxidação controlada das impurezas pode ser obtida com cio

reto de magnésio(4). Se M representa um metal de Valencia x,

facilmente oxidavel, então a reação típica com cloreto de

magnésio na fase fluxo é: • .

2M(metal) + MgCl2(fluxo) 2MC1 (fluxo) + Mg(metal) (2.37)

O cloreto de magnésio oxida as terras raras,

o bario e o amerício, mas deixa o urânio, o plutonio, o to

rio e os metais como niõbio, molibdenio e rutenio na fase me_

tálica.

Alguns mecanismos importantes de purificação

• .ei"?

1 -'À
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metalúrgica são: extração por solvente, cristalização fracijo

nada (ou precipitação), escoríficaçao de impurezas, volatili

zação e migração de determinados constituintes em paredes p£

rosas de recipientes.

m

Ha extração por solvente, vãrios,metais, in-

clusive prata, magnésio s cadmio são moderadamente solúveis

em urânio e podem ser usados para a extração dos produtos

de fissão do urânio irradiado, Um dos métodos mais estudados

deste tipo de extração e com prata, como mostrado na figura

2.8(4)'. Dv?yer (apud LONG ) diz que a solubilid&de da . prata

fundida em urânio fundido a 1135 C e somente 0,3% em peso e

a solubilidade do urânio em prata fundida nesta temperatura

e 4% em peso. Entre os produtos de fissão mais abundantes, o

rutênio e o molibdenio não são extraídos, o zirconio e as

terras raras são extraídos em vãrios graus e os metais aj.

calínos terrosos são completamente extraídos e vaporizados

do produto fundido. A prata pode ser purificada por esgota-

mento dor- produtos de fissão e plutonío do cloreto de sõdio

fundido, contendo cloreto de prata suficiente para servir ço

mo agente oxidante. 0 sal contaminado requer uma purificação

subsequente, possivelmente por eletrõlise.

Abrem-se novas perspectivas na extração por

solvente em pirometalurgia, se se faz uso de reações áa oxj.

úação-redução, para mudar a extratibxlidade de.determinadas

substancias. A fase metálica e bismuto, contendo uma pequena

quantidade de urânio, a fase salina e o estético de cloreto

de sodio-cloreto de potássio, contendo cloreto de raagnãsio

(4). Neste processo, os produtos de fissão mais facilmente

oxidados são extraídos na fase salina, junto com algum zírc£

nio e urânio. 0 urânio e lavado, numa fase de bismuto,conten_

do magnésio como redutor. Em, seqüência, o urânio .e ' esgotado

da fase bismuto por um processo salino e então retorna ao

±1



Extração par Prata

Figura' 2 . 8

Processo do extração com prata
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contactor de extração. 0 número ótimo de estágios de equil_í

brio na fase de extração esta entre um e dois. Requereia-se

três estágios de equilíbrio para lavar o urânio da lama ex

traente.

i
li
:'

Burris (apud LONG ) diz que na cristalização

fracionada encontraram-se algumas separações úteis, resfriaji

do-se soluções de urânio, plutônio, ou tõrio, num metal 1^

quido de baixo ponto de fusão, para precipitar, o elemento a_c

tinídio como um composto inter-metalico com o solvente mctã-

lico. Os solventes metálicos líquidos mais usados são o zin-

co, o cldmio, o magnésio e o chumbo. Tem-se estudado também

o mercúrio, o bismuto, o alumínio e ligas destes elementos.0

zinco e suas ligas têm recebido maior atenção, os últimos e_n

saíos envolvendo zinco líquido sendo chamados processo piro-

zinco. 0 zinco fundido é solvente para a maioria dos combus-

tíveis e materiais estruturais. Todos os metais comuns são

solúveis 2 750 C c o diÓxido de urânio pode spr dissolvido eu

zinco que- contenha algum magnésio. A excelente habilidade dis

solvedora do zinco apresenta o problema de encontrar mate-

riais convenientes para os recipientes de tratamento: talvez

sirvam o carbureto de silício, a grafita, a alumina, o tung£

tenio e o tântalo.

0 urânio e outros metais actinídios formam

compactos insolúveis, tais como o l^Zn.- e UZng. A solubili-

dade decresce marcadamente quando se abaixa a temperatura,con

forme se ve pela tabela 2.7 (Burris, apud LONG ).

A purificação por escorificaçao usa do fato

de alguns produtos de fissão metálicos serem reativos o sufi

ciente para combinarem com o oxigênio das paredes de um recjl

piente cerâmico, tal como o oxido de zircônio. Os Sxidos dos

produtos de fissão então formados são insolúveis na fase me

!i



T A B E L A 2.7

SOLUBILIDADE DO URÂNIO EM ZINCO E EM LIGA DE ZINCO-MAGHÊSIO

'V*:

Tempcratura( C)

500

550

600

650

700

750

800

Solubííidade

Zn puro .

0,015

0,056

0,180

0,508

1,25

2,90 •

6,5

Zn-3Z
peco Mg

0,019

0,062

0,181

0,48

0,06

2,40

4,8

, % peso

Zn-46,5%
peso Mg

0,060

0,077

0,10

0,12._

0,15

0,18

0,22

r •'.
i •
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tali ca e entram na escoria, que sobrenada na superfície do

metal fundido, ou adere às paredes do recipiente(4). Os reci

pientes de õxidos de alumínio e de raagnésío sao indesejáveis,

porque estes õxidos reagem com o urânio fundido, formando

do de urânio e alumínio, ou magnésio metálico. ' *••

A volatilização dos produtos de fissão dá aJL

guraa descontaminação; podendo ser feita simplesmente fundindo

o combustível metálico. Berrnett (apud LONG ) diz que os g£

ses nobres serão certamente perdidos e a maioria dos metais

alcalinos e alcalino-terrosos serão evaporados com algumas

terras raras. Metais refratários como o rutenio, zircônio e

niõbio, não são removidos por volatilização, quando da fusão

simples do combustível.

A migração de alguns elementos através das p_a

redes porosas dos recipientes também contribui para o refina

mento num processo. Este mecanismo então auxilia em alguma

extensão a descontaminação obtida, mas não ê importante para

o processo como um todo.

Os processos piroquímicos são métodos quími^

cos a altas temperaturas, que tem sido explorados para reprç»

cessamento de combustíveis na forma de õxidos. e de carbure—

tos, incluindo a nitração-carburetação, oxidação-redução e
• - • • •

eletrõlise em cloretos fundidos, sendo que estes dois ú

mos processos têm apresentado melhores resultados.

0 processo de pir.o-oxidação-redução, chamado

processo Àirox, utiliza a oxidação-redução repetitiva, em

temperatura elevada, para reenriquecimento e refabricação do

combustível por um custo mínimo. A economia de um processo

simples, de baixa des contaminação,e obtida com uma taxa de

irradiação do combustível levemente mais alta, necessária pa.

ra acumulação dos produtos de fissão(4).

'"'S
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Somente duas etapas são envolvidas no process

so Airox: oxidação

•» 4 0 0 ° C

(2.38)

e redução

2H
finn

• 3U02 + 2H20 (2.39)

Durante a oxidação, o volume do oxido aumejn

ta de 3%, pois o material se pulveriza. Esta propriedade e

utilizada para separar o combustível dá capa: ela é perfura-

da em intervalos de 3 cm ou menos, ao longo de seu comprimeii

to. Então, quando a barra de combustível e exposta ao oxigê-

nio, em alta temperatura, a capa se parte e o U^Og aparece

livre e pulverizado.

y- '••'

V" :

K ''A

0 procedimento de oxidação-redução é repeti

do duas vezes e obtém-se boas propriedades de sinterização ,

para refabricação de pastilhas de combustível. O pó dióxido
^ „ . „ > 235 -

de urânio então resultante e reenriquecido em U , granula-

do, comprimido e sinterizadc. As pastilhas' obtidas desta ma

neira têm uma densidade maior do que'95% da densidade.teóri-

ca. •

I
í "-•1

Vi

Apesar de grande descontaminação não ser o

objetivo do processo Airox, alguns produtos de fissão são re_

movidos por volatxlizaçao, como substancialmente o xenSnio ,

criptonio, césio e iodo, 90% do rutênio, metade do tecnecio,

cadmio e índio, traços de molibdenio e niobio.

No processo -de eletrólise com sal fundido,que

esta sendo testado em escala industrial, os combustíveis

'O \ lf'
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dos de plutonio, urânio e tÓrio são dissolvidos num cloreto

fundido e então reconstituídos eletroliticamente.

Para o diõxido de urânio, a reação catodica

e:

(solução) + 2 e" UO-ísSlido)

(2.40)

e a reação anodica é :

2Cl"(solução) Cl2(gãs) + 2 e~ (2.41)

A célula eletrolítica contem uma atmosfera de

cloro, que ajuda a manter o material fundido seco. 0 dioxido

de urânio do produto tem uma relação oxigonio para urânio não

maior que 2,005 e uma densidade aparente de 10,90g/cm , ou

maior (a densidade teórica e 10,97).

A secagem do material fundido tem mais efeí,

to do que qualquer outra variável na estequiometria do oxido

e na forma do cristal. A água, Õxidos, ou hidróxidos podem

ser removidos do material fundido, com ácido clorídrico ou

cloro, ou ambos, antes da eletrõlise ser feita. Prefere-se

uma mistura equimolecular de cloretos de lítio e potássio a

outras misturas salinas testadas, porque ela permite terapê

raturas de operação mais baixas. Sem urânio, a mistura ferve

a 460 C e com22% em peso de urânio, ela ferve a 330 C. A for

inação de grandes cristais, sem vazios, requerem concentra-

ções maiores que 10%. Em geral, os resultados melhoram com

o aumento da concentração de urânio até 30% em peso, que e o

máximo praticãvel.

0 valor do potencial aplicado não é crítico:

bons resultados são obtidos com potenciais de 0,4 al^lV en

tre o catodo e um eletrodo de referência de Ag/AgCl (1 M)imejr

I I I I I 1 T
i
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ÍJ

so no material fundido. Os melhores resultados foram obtidos

em torno de 0,7V.

De modo geral, o equipamento para processos

piroquxmicos necessita considerável trabalho de desenvolvi—

mento: um equipamento para ser operado em alta temperatura e

de forma remota não e fãcil de se projetar e seu teste e on-e

roso. Entretanto, já existem resultados muito bons, indican-

do, ultimamente, que as dificuldades sao contornáveis e o

processamento não aquoso pode tomar um importante papel no

futuro.
i i

í'3

; í
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2.6 - Considerações econômicas sobre uma usina de reprocess^

mento

Durante muito tempo, o princípio vigente foi

projetar o combustível mais estável possível para os reatores

em operação e considerar que os químicos e engenheiros químjL

cos seriam capazes de reprocessã-los. Esta consideração era

até certo ponto correta, uma vez que todos os combustíveis fa

bricados foram reprocessados, porem o custo destes tratameri

tos nem sempre foi pequeno. Na verdade, proximamente os

custos reais do reprocessamento serão altos e muita pesqui^

sa e desenvolvimento devem ser feitos em reprocessamento quí

mico, de forma que o ciclo do combustível possa-se aproximar

mais do limite econômico.

m

ir»

Fez-se ura estudo comparando vários tipos de

usinas de reprocessamento, conceituados sob três diferentes

escalas de operação, com quatro tipos de combustíveis e viu-

-se que o custo do reprocessamento vai. de 0,5 x 10 a VÍI í J

&•*'!

W)



.115.

rios US$/kWh do custo da potência dos reatores»dependendo do

reator, e do tipo de usina do reprocessamento(25).

Dois grandes tipos de usinas de reprocessa—

mento foram construídos e operados - o tipo de controle remo

to e o de manutenção direta, sendo que a primeira só deu ejç

periencia substancial na manutenção, de esquemas de produção

em'tempo prolongado.

- Os valores de custo para análise econômica

destes dois tipos de usinas, conforme relatórios da Du Font

Co. e da Philips Petroleum Co. estão na tabela 2.8(25),sendo

os custos totais de operação estimados para vários tipos de

usinas, de reprocessamento, cujos fluxos totais variam de

0,1 a 10 t/dia (combustíveis de urânio natural, ou lev eme ii

te enriquecido). Os fluxos totais do processo para uma detej:

minada usina variam grandemente, dependendo dos métodos usji

dos pára controlar criticalidade, dissolver e reprocessar os

combustíveis.

Como o fluxo total nominal não tem significa

do, quando aplicado à maioria dos combustíveis de reatores

de potência, as usinas foram designadas como: usinas de pe-

quena escala, usinas de escala intermediária com controle d^

reto e com controle remoto e usinas de grande escala com coii

trole remoto, as ultimas só tendo sentido daqui a 15 ou 20

anos. .

0 efeito da criticalidade é um perigo na usji

na de reprocessamento aquoso, pelas grandes quantidades de

material fissionável em batelada, já que os conjuntos de com

bustíveis estão muito mais reativos durante as operações quí

micas, pelas presenças da água como moderador e dos refleto-

res, .como as paredes dos vasos, suportes e quase todos os ma

ft. -:*ifts--'

im



T A B E L A 2.8

CUSTOS DE OPERAÇÃO PARA VÁRIOS TIPOS DE USINAS DE REPROCESSAMENTO

Tipo da usina

Pequena escala (0,1 t/dia)

Escala intermediaria(l t/dia)

(controle direto)

Escala intermed£ãria(l t/dia)

(controle remoto)

Grande escala (10 t/dia)

Investimento
em capital
(xlO6US$)

4

25

43

60

Cargas fixas(xlO6US$)

(25% do investimento)

1

6,25

*.»
10,4

15

Custos diretos .de

operação(xlO6US$)

0,617.

3,7

3,7

6,2

Custos anuais
(xlO%S$)

(270 dias/ano)

1,617

9;95

14,1

21,2

Custos por
dia

(xl03US$)

6

37

49

73
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teriais estruturais.

ii- * *

Dispõe-se de vãríos métodos para controlar a

criticalidade numa usina. Do ponto de vista administrativo ,

utiliza-se um procedimento rígido para governar todas 'as op_e

rações, sendo que a mais leve mudança na pratica ja estabele_

cida deve ter a aprovação de um supervisor. Do ponto de vi£

ta do projeto, a criticalidade pode ser prevenida pelo con-

trole da massa, da geometria, da diluição e do envenenamento.

Com o controle de massa, os vasos do processo são fisicamen-

te capazes de conter mais do que a massa crítica, mas o pro-

cedimento de segurança permite somente menos do que esta, em

cada bacelada. Com o controle de geometria, cada vaso do pr£

cesso e sempre menor do que o mínimo tamanho crítico para uma

determinada forma geométrica. 0 sistema é sempre seguro sc>

mente se for projetado para tratar urânio altamente enrique-
239 »•

cido (ou Pu , quando aplicável), mas os vasos podem ser

projetados para um determinado grau de enriquecimento da ca£

ga principal da usina e um controle administrativo pode ser

feito, para que maiores enriquecimentos possam ser tratados.

Com o controle da diluição, ha de se ter sempre uma grande

certeza da estabilidade química do sistema, para que o - oat£

rial fissionável não se precipite no vaso e, como no contro-

le de massa, a capacidade do recipiente seja sempre preenctrL

da para a concentração crítica mínima.0 controle do envenena

mento é possível de dois modos: um envolve a colocação'de pji

redes, ou partições, nos vasos do processo, que sejam barrei^

ras para os neutrons térmicos; entretanto, a distância na

qual o veneno e efetivo é pequena e a refleção dos neutrons

epitérmicos poderia tornar o sistema crítico, sendo necess£

rias então, muito mais informações sobre criticalidade em

sistemas finitos. 0 outro modo, mais efetivo e mais usado,en

volve a distribuição homogênea de um veneno de alta seção

de choque no moderador, tal que a absorção de neutrons possa

I X
i' ' .:

( f ' • ' - ' - '
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competir com a fissão. Obviamente, o controle do veneno r£

quer segurança de que uma quantidade apropriada dele permane

cera no moderador, apesar de qualquer mudança do processo.

Quanto ao fluxo total do processo, ve-se que

a operação de controle da velocidade na usina de reprocessa-

mento e feita quase so durante a fase de dissolução. Duas cji

racteristicas da química de cada combustível sao importantes

para determinar o tempo de dissolução: os tempos de reação

para a capa e para o combustível e. a máxima concentração aceí

tãvel para ambos, conforme a velocidade da reção antes de

chegar ao limite da solubilidade(25).

é

v

I.'';

; 0 tempo de tratamento na t-sina é a soma dos

tempos requeridos para cada operação. Apesar da dissolução

parecer a fase que toma o maior tempo, a soma dos tempos das

outras operações e maior. Excluindo o tempo de dissolução., o

tratamento na usina demoraria ao menos 4 dias.

0 tempo de espera da usina e o tempo para lim

peza e reinicio da operação, para mudar de um combustível pa_

ra outro. Considerou-se que ele 5 igual ao tempo de~"dissolu-

çao (a menos que este seja menor que 3 ou maior qüe 8 dias).
n

Pode-se notar que o controle da geometria no

dissolvedor sempre requer mais ciclos do .que o controle de

massa, razão pela qual não se considera o primeiro, geral-

mente, em qualquer analise econômica.

Os custos de separação e reprocessamento fc£

tal §ão dados na tabela 2.9(25), sendo que o primeiro é

calculado por

S - (DTd (2.42)

f \



T A B E L A 2 . 9

COMPARAÇÃO DOS CUSTOS DE REPROCESSAÍIENTO

; j j

{Cd

lipo da Usina

Usina de'referência da
ABC

Usina local de pequena es
cala(controle de massa) ~

Usina central de tamanho
intermediário (manutenção
direta, controle de massa)

Usina central de tamanho
intermediário (manutenção
renota, controle de di-
luição)

Usina central em • grande
escala (manutenção remota,
controle de diluição)

Usina local de pequena e£
cala (controle por envenê
nanento)

Usina central de tamanho
intermediário (manutenção
remota, controle por enve_
nenamento)

Usina central em grande
escala (manutenção remo-
ta, controle por envsnena
mento) -

Custos de separação
da usina por núcleo

(106ÚS$)

En
ri
co
 

Fe
rm
i

1,20

5,46

3,10

4,24

2,58

2,59

3,70

2,33

gn
«H

•3
Co
ns
ol
id
at
ed
 I

0,77

9,66

18,93

6,07

3,72

3,13

4,47

3,32

Ya
nk
ee

0,50

2,64

4,49

1,78

1,57

1,36

1,78

1,10

s
•oaV

s
1,34

3,95

3,6a

4,78

2,96

3,95

4,78

2,96

Contribuição dos eus, '
tos da potência do

reator(xl0~3US$/kHh) .

En
ri
co

 
Fe

rm
i

1,87

17.9

5,6

6,4

3,75

2,6

3,55

2,4

Mi
so
n

Co
ns
ol
id
at
ed
 I

0,41

4,6

9,3

2,5

1,6

1.7

1,71

1,37

Ya
nk
ee
 '
 
'.

0,47

2,4

4,1

1,6

1,4

1,94

1,6

1,0

Dr
es
de
n

0,33

1,44

0,89

1,17

0,73

1,44

1,17

0,73

Custos totais do
«processamento
de combustível
(xl0~3US$/kWh) .

En
ri
co

 
Fe
rm
i

3,2

19,2

6,9

7,7

5,0

4,0

4,8

3,7

Mi
so

n
Co
ns
ol
id
at
ed
 I

0,7

4,9

9,6

2,8

1,9

1,8

2,0

1,7

Ya
nk
ee

1,2

2,8

4,8

2,3

2,1

2,3

2,3

1.7

Dr
es
de
n

1,0

1,6

1,6

1,9

1,5

1,6

1,9

1,5

?

i

:•>. >
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M, '\

í-;

onde:

S «= US$/nucleo

D " n? de bateladas do dissolvedor/nucleo do

reator

T. = tempo de dissolução(dias/batelada)

T. »tempo de. retenção, exclusivamente* para

dissolução(dias/bateladã)

* T «* tempo de espera (dias/batelada)

C = custo total de operação dá usin^ade re-

processamento (US$/dia)

Calculou-se a contribuição do custo de sepji

ração para o custo da potência da base de :

• '' '

M - K/(EkBX) (2.43)

onde:

M B custo de separação, em US$/kWh

K = custo do combustível específico do rea—

tor, processado na usina de separação(US$/

/kg) '. . . . • - . - .

E = 2,2 x 10 kWh/kg de átomos fissionados

do combustível

k = 10 (fator para tornar as unidades con-
sistentes)

X » eficiência da estação(%)
f

B = queima (%)

. 0 custo total .do reprocessamento foi calcula
• 25

lado por MANOVITZ com a equação (2.43), alterando-se o K,
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It
f.-"

para incluir custos de blindagens, de conversão a hexafluo

reto de urânio, de tratamento de plutonio, etc.

Em conclusão,, o controle de criticalidade pa
v

ra baixos enriquecimentos, pode ser feito por vários métodos,

mas quando ele sobe a mais de 3%, so o controle por veneno

permite o aumento do fluxo total da usina. *

Nas usinas de multi-operação, o custo do ' re-

processamento' de combustíveis com enriquecimento relativameii

te alto torna-se proibitivamente grande. Também os tempos de

tratamento e de espera trazem custos muito altos numa usina

de multi-propõsito, para.cargas que tomem poucas semanas de

processamento e para combustíveis cuja química seja muito d^

ferente daquela para a qual a usina foi projetada. Quanto S

necessidade da redução de custo, o custo de capital e os

custos de operação devem ser reduzidos pelo menos de um £&

tor 1,5 para combustíveis levemente enriquecidos e maior pja

ra os de enriquecimento mais alto, permitindo um ciclo do

combustível econômico(25)..

• 25 — . . . " — .

MANOVITZ sugere, para reprocessamento de

baixo custo, a construção de uma série de pequenas u-sinas ,-

justificada economicamente quando a -carga de* um tipo partieu

lar de combustível tivesse de ser tratada. Em face a este

ponto de vista, poder-se-la argumentar que o reprocessamento

químico aquoso e muito caro e que deveria ser tentado um prç>

cesso piroquímico, ou baseado em volatilizaçao, como meta pji

ra ò futuro. Apesar destes métodos poderem ser menos dispeii

diosos para certos tipos dé combustíveis, o reprocessamento

aquoso tem a vantagem da tecnologia estabelecida, que reduz

as incertezas na estimativa de custos para umá nova usina.Em

vista disso, limitaram-se novos desenvolvimentos e criou-—se

a prática de construção de usinas piloto em grande escala:i£

! '•' i



.122.

to ocorreu na AEC, na Eurochemic e aparentemente em todos os

grupos industriais dos Estados Unidos. A tese atuante & a

construção de usinas de média escala, com funcionamento de

grande flexibilidade.

Nos estudos em vigor, os custos de separação

são de aproximadamente 25% para edificação, 33% para equipa-

mento do processo, 25% para auxiliares (incluindo ventilação,

controle analítico, provisão de calor e estocagem do resíduo)

e 17% para o projeto de engenharia, construção e ocorrências

não esperadas (25).

Uma forma de reduzir os custos da usina é

usar novos conceitos para o seu projeto: mais do que estabe-

lecer uma usina de controle remoto, ou uma de manutenção d±

reta, utiliz r um conceito que combinasse as melhores carac-

terísticas de cada uma delas, com o menor custo. Uma mudança

significante seria manter pequeno o volume da usina e auiaen

tar o fluxo total do processo.

!••:!

' &

Para reduzir o efeito da criticalidade nos

custos da usina, necessita-se de controle por veneno, poden-

do-se trabalhar com ele em meio heterogêneo, ou em solução.

0 fator que mais reduzirá as taxas auxiliares

é a restrição do elemento combustível que;á usina poderá ma

nusear: isto simplificaria o controle analítico e a estoca

gem do resíduo. Uma análise rápida da AEC reduziu de um fa

tor 1,5 o custo de uma usina de muiti para simples opera

ção.

Sob o ponto de vista de custos e tamanho de

usinas de reprocessamento, formam-se grupos com idéias opo£

tas. A seguinte e opinião de pesquisadores de ORNL.

;*.<

tf
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Especificar a parte do preço de venda da p£

tência nos Estados Unidos, que seria reservada para o pro

cessamento químico, é muito difícil. Considerar-se-á pór ai

gum tempo (junto com a maioria do pessoal que trabalha em rja

processamento, na analise dos custos do reator) que os cus_
— «• — —3

tos de separação radioquimica nao devem exceder 1 x 10 US$/

/kWh de eletricidade,incluindo lucro, segurança e tri'butos

(7).

Ullmann (apud WEST ) tentou definir quanto

do preço de venda da eletricidade sobra, depois que os cus_

tos do reator e dó combustível forem deduzidos. Para propósi^

to de guia geral, pode-se observar que os custos do reprocejä

saraento radioquímico, que são somente uma parte do custo da

reciclagem, muito seguramente não podem exceder a aproximada

mente 1/8 do preço de venda da eletricidade.

Conclui-se que o custo da usina de reproces-

samento pode ser particularmente insensível ao tipo de pro—

cesso químico e que as variáveis importantes no custo unitá-

rio podem ser capacidade da usina química e queima do combus

tível. '

Tenta-se, para entendimento•geral da econo—

mia do processo, estimar o custo, provável do reprocessamento

químico, como função da queima do combustível e do.tamanho da

usina química. Por causa da dificuldade em analisar os reque

rimentos do processo para cada tipo de combustível de reator

de potência individualmente, como função do tamanho da usina

química e por causa de uma falha provável na consideração de

que haverá somente um ou dois tipos de combustível para rea

tor na economia futura da potência nos Estados Unidos, gene-

ralizam-se as bases, de estudo nos seguintes pontos: todas as

usinas químicas tem sua capacidade sensível ã quantidade t£

tal.de metal introduzido como alimentação e não da quantida-

pi

l-í
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de de material físsil; a maioria dos reatores propostos i de

duas regiões (núcleo enriquecido, com cobertura empobrecida,

ou natural), ou de uma região com enriquecimento parcial.Usai

-se a tonelada métrica de urânio natural como unidade de ca-

pacidade nominal e MWd/tonelada de urânio natural, como de-

signação de queima.
I

7 '

Ullmann (apud WEST ), fez um estudo de custo

com economia nuclear e/ou tamanho da usina radioquímica.Três

figuras mostram estes resultados: a figura 2,9(7)define apro

ximadaráente a variação do investimento de capital em função

da capacidade da usina; a figura 2,10(7) mostra a variação

os custos de reprocessamento com a economia de potência nu-

clear (considerando-se uma usina de reprocessamento), para

vários níveis de irradiação do combustível; a figura 2.11(7)

da uma estimativa da variação dos parâmetros de custo com o

tamanho da usina.

Destas, tiram-se as seguintes conclusões:

- Para que os custos do reprocessamento quí

mico (produtos como solução nitrato) sejam menores que. 1/16

do preço de venda da eletricidade, a usina química deve ne-rr

cessariamente ter para processar o combustível de 6 000 a

10 000 MW de capacidade de geração elétrica de reatores íns_

talados, ou tanto quanto '0 000 MW de calor com 25% de efjl

ciência térmica. A"4 000 MWd/t, a usina química poderia en-

tão ter para processar o equivalente a 10t de urânio naturâ L

/âia. Considerando-se as variações em eficie.ncia térmica e

as limitações óbvias da profundidade do es tudo,conclui-se que

uma usina química de menos de 5 t/dia de capacidade e uma

queima media de. 4 000 MWd/t, não produziria custos de proce_£

samento na base estabelecida. Para se ter idéia, uma usina

radioquímica de 6 a 10 t/dia poderia reprocessar o combustí-

vel de saída de um reator de' capacidade de geração de calor

! ' • •

\c4
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de 24 000 a 40 000 MW (6 000 a 10 000 MW de eletricidade).

- A amortização do capital e outras cargas

fixas perfazem a maioria do custo de operação. Desta forma ,

uma usina radioquímica deveria operar com um grande fator de

utilização. :

- Por causa da diversidade dos tipos de com-

bustível sendo desenvolvidos nos Estados Unidos, para'reato-

res de potência moveis e estacionarios, conclui-se que uma

grande usina radioquímica deveria ser de aspecto múltiplo, na

qual'seria possível reprocessar combustível de vários tipos

de reatores, dentro de um raio de transporte econômico para

a usina química.

Resume-se, a seguir, uma discussão da FORA

TOM(26) sobre o reprocessamento na Europa.

f- í

! • • • '

Na Europa Ocidental, para os combustíveis MGR

(Magnox), cujo tratamento tem lugar em usinas jã existentes,

a demanda total de reprocessamento de combustíveis foi esú

mada em 100t, em 1970, passando para ~4 000 t em 1985.

Se a expansão desta industria puder ser con

venientemente planejada, estas tonelagens constituiriam a

base de uma indústria rentável, com um volume anual de negó-

cios da ordem de US$100 milhões em 1985. Se tal planificação

não existir, os gastos no reprocessamento de combustível p_o

deriam alcançar duas ou três vezes esta cifra.

Considerando a capacidade das usinas existeji

tes, das instalações em escala piloto e as capacidades supl£

mentares jã anunciadas, não lhes parece que seja necessária

nenhuma outra usina antes de £980. -A partir desta data, será
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necessário instalar uma usina de grande capacidade cada

anos.

r
''.':•,'I:

•'••'-•'•'•'im

A influência do custo do reprocessamento dos

combustíveis sobre o preço do kWh depende da taxa de irradiji

ção do combustível, ou seja, da energia produzida/kg urânio.

Supondo que em um reator de água leve (LWR) , cada kg de, urâ-

nio produza 2 015 kWh, haveria de se tratar 25 t/ano de

combustível para cada 1 000 MWe instalados.

Admitem o custo total da eletricidade de

4,5 x 10 US$/kWh e um custo total do combustível igual a. ter_

ça parte deste valor, concluindo que o preço do reprocessa—

mento (5 a 10% do custo do ciclo) estará entre

0,15 x 1Ó"3 US$/kWh(26).

0,07

i. •.;->

í- l

Quanto aos custos de inversão, relembram que

as usinas de reprocessamento tem custos de instalação eleva

dos, já que se trata de material cuja radioatividade alcança

milhões de Ci. Por exemplo, os custos de inversão totais, em

US$ 1969,foram estimados em 40 milhões,para uma usina 1 t/dia

e 75 milhões para uma de 5 t/dia. Para cálculos econômicos ,

dizem, supõe-se em geral, que a usina tenha vida de 15 anos;

de fato, no aspecto técnico, a vida útil pode ser maior.

Os custos de instalação dependem da capacidjL

de da fabrica, de sua utilização e, em. menor grau, do equi-

pamento de instalação e do nível de automatização.

Pelo menos 60% dos gastos fixos correspondem

ao pessoal, jã que 250 a 300 pessoas são necessárias ã operai

ção da usina, dizem.

Os gastos proporcionais, função da tonelagem
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tratada, em 80% corresponderiam ao tratamento de resíduos e

representariam 10 a 20% dos gastos do reprocessamento. •

As usinas deveriam ter altas utilizações, p_a

ra efeito dos custos totais de reprocessamento, em razão da

importância dos custos de inversão e dos gastos fixos de ins

talação. A tabela 2.10(26) indica os custos calculados r para

reprocessamento de combustíveis LWR, em usinas de capacidade

e utilização diferentes.

\ .

Ã" parte o reprocessamento propriamente dito,

dever-se-íam ter em conta outros fatores, chamados auxiliares,

se se desejasse apresentar uma visão completa da indústria,

de sua economia e do seu potencial futuro. Tais fatores com

preenderiam: transporte de combustíveis irradiados, trat ame 11

to dos efluentes e~ armazenamento a longo prazo (ou definit_i

vo), controle do material fissionãyel e segurança da instalai

ção da usina.- Os dois primeiros poderiam aumentar de 10 a 20%

o custo do reprocessamento, sendo que o custo do transporte

não seria particularmente sensível I distância percorrida:na

Europa, ele tem sido considerado como 5,9 US$/kg de urânio.

• A capacidade de reprocessamento deveria ser

adaptada ã.demanda, com o seguinte objetivo: constituição de

uma indústria européia de reprocessamento, que' seja viãvel ,

sem necessidade de subvenção, em.um sistema competitivo,mas

com um certo grau de coordenação. Através de acordos co

merciais entre todas as partes interessadas, haveria de se

fazer, uma utilização ótima, sem discriminação, das capacidja

des de reprocessamento existentes na Europa. Os objetos dos

acordos seriam evitar perdas econômicas inúteis e chegar—se

a um bom nível de preços de reprocessamento(26)•

• Ê importante que se faça, por fim, uma- ava-

• i ' :/ ,i

!• ' ;
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CUSTOS CALCULADOS PARA REPROCESSAMENTO DE COMBUSTÍVEIS LWR

Capacidade da usina

Utilização

Amortização e custo

do capital 3% •

Custos fixos de ex-

ploração

Custos'proporcionais

de exploração . -

Custo total

1 t/dia
(300 t/ano)

100%

US$/kgÜ

40

!

10

1 5

5 t/dia
(1 500 t/ano)

202
(300 t/ano)

US$/kgU

:-75 •;

14

4

93

50Z
(750 t/ano)

US$/kgU

30

6

4

40

80%
(1 200 t/ano)

US$/kgU

19

3

4

100%
(1 500 t/ano)

US$/kgU

15

3

4

22

^ ^ ^ ^ ^ ^ p ^
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liaçao técnica e principalmente econômica entre o reprocessa
~ 27 ~ ~

mento aquoso e nao aquoso. ROBERTS diz que nao se trata de
decidir qual e o mais vantajoso, pois havendo vários ^

sos aquosos, vários não aquosos e diversos tipos de combust^

veis nos reatores de potência, um processo pode ser o melhor

para um dado tipo de combustível e outro processo pode atejn

der melhor a uma usina que deva tratar vários tipos de com-

bustível. Também a decisão pode depender do tempo e lugar,

pois pesquisando quando, onde, quais tipos e tamanhos de us^

na de reprocessamento a construir, consideram-se as amostras

futuras, tipos e localização dos reatores de potência cujo

combustível vai ser tratado e ainda o "status" técnico e eco

nômico dos métodos de processamento competitivos ao tempo em

que a decisão deva ser tomada. Como todas as variáveis a sja

rem considerados mudam com o tempo, a decisão certamente p£

de também mudar com o tempo.

27 - ~

Como exemplo, ROBERTS considerou a situação

corrente nos Estados Unidos. Apesar da USAEC completar em

1970 todo o desenvolvimento necessário para projetar uma usî

na de reprocessamento comercial baseada no princípio de vola

tilidade total, é quase certo que nenhuma das duas próximas

usinas usem deste processo. Um estudo do ANL sobre reproces-

samento de combustíveis FBR oxido, carbureto'e metálico, por

método aquoso, de volatilização e piroquímico, indicou que o.

método de volatilização seria mais barato para combustível ce

ramico e que o método piroquímico. seria mais barato para coin

bustível metálico.

',"•1

,27
avaROBERTS*' considera também métodos de _

liaçao econômica dos custos de repvocessamento do combustí\el

queimado, no contexto geral de avaliação do custo da energia

de origem nuclear. Primeiramente, déve-se lembrar que o que

e usualmente desejado para minimizar o custo da potência,não ií
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e necessariamente o mesmo que para diminuir o custo do repro

cessamento. Em segundo lugar, o problema ao qual estamos fa

ce a face, e a avaliação de estratégias alternativas, cada

uma das quais é representada por uma série de gastos(uns cha

mados "capital", outros chamados "de operação") e renda.

Em geral, há" uma variedade de estratégias pos

síveis, que satisfarão a um dado requerimento, que pode ser,

por exemplo, suprir uma quantidade específica de. potência

elétrica cada ano (presumivelmente, aumentando de ano para

ano), para um número de anos do futuro, sendo desejada uma

estratégia 5tiroa, usualmente a de custo mais baixo.

Como definir o mais baixo custo, quando se

considera uma serie de variáveis de tempo, gastos e rendas ?

Usualmente, envolve-se o conceito de "valor temporal do djL

nheiro", com um gasto ou renda futura sendo reduzida ao seu

valor preser.te, multiplicado pelo fator (1 + i) n, onde n é

o número de anos no futuro nos quais o dinheiro e pago ou re

cebido e í é uma taxa de juros adequada para os propósitos

atuais(27).

No presente caso, "õtimo" para a estratégia

significa que esta possui o valor .presente tot£tl dos gastos

mínimo para as finalidades desejadas (suprimento de potência,

reprocessamento do combustível) ou o valor presente total das

rendas sobre os gastos é o máximo (quando o preço da potejn

cia, ou o valor do combustível recuperado é especificado 'an

teriorraenté).

I -• v

íi

n

0 valor presente total dos gastos em função

do tempo pode ser tomado como "custo capitalizado" do progr£

ma, que i tratado como se fosse "gasto a partir do tempo z£

ro". Ha algumas objeções ao conceito de "valor presente", íri

• ' %

'4
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cluindo problemas de decidir qual taxa de juros a usar e qual

o tempo futuro a considerar, incluindo a definição de "ótjí

mo

O sistema de analise, que envolve otimização

no programa de potência nuclear, tem detalhes de- técnica mujL

tas vezes de difícil solução,mas pode-se geralmente con-struir

modelos matemáticos mais simples, para avaliação dos custos

de. reprocessamento, que podem ser usados como guia de um

pensamento inicial sobre o problema. • '• .

A[aproximação mais fundamental para cálculo

do custo de reprocessamento S chaaada "payout" ou taxa de

juros do retorno, baseada em que as rendas recebidas devem

servir para a recuperação do investimento, modificações nele

e todos os gastos do projeto. À validade do método de "valor

presente" reside no fato de que o calculo pode ser feito no£

trando recuperação gradual, ou "payout" do investimento, s£

bre a vida do projeto. 0 capital de giro no final de um p£

ríodo determinado (o início do período subsequente) é igual

ao capital de giro no início do período, mais o rendimento do

capite.] Cvxonte o período, mais todo o chamado "cash outflow"

(gastos de capital, despesas de operação e taxas) durante o

período, menos todo o "cash inflow" .(lucros* ou qualquer reii

dimento) durante o período. . . . . '

Como resultado do estudo de otimização men-

cionado antes, usando uma taxa de juros de 17. e uma vida pja

ra a usina de' 15 anos, tem-se as seguintes leis de escalona-

mento de custo (exemplo da França):

- Investimento de capital =(US$ 29 x 10^) (capacidade da usjí

na MT/dia)0»4 . . ...

• (2.44)
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- Custos anuais proporcionais ao investimento =(US$0,36 x 10 )

(MT/dia)0'4 • (2.45)

- Custos anuais proporcionais a razão do fluxo total do pro

cesso = (US$0,38 x 10 ) (MT/dia) (2.46)

Outros custos anuais, trabalho primário = (US$ 1,45 x 10 )

(MT/dia)°'3(27) (2.47)

1
Li 41

:&.
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2.7 - Escolha do local da usina de reprocessamento

Uma usina de reprocessamento é construída pej:

to da fonte de material bãsico (no caso, reator ou reatores,

cuja carga será tratada), para minimizar o custo do transpor-

te do combustível gasto e com uma certa relação entre os ceii

tros populacionais ou de agricultura, jã prevendo um "escape

acidental de.radioatividade contaminante. Christi (apud LONG*)

diz que dentro de uma dada região geográfica, a localização exa

ta da usina é determinada pela disponibilidade de um local ade

quado, onde se tenha mão de obra a pequena distancia e conve-

niência quando a climatologia, . geologia e hidrologia por lon.

go tempo, para operação segura e disposição do resíduo,

Para a situação da usina, os locais possíveis

são primeiramente estabelecidos dentro de uma região de intç_

resse, com base na disponibilidade de suprimento de água, pr£

ximidade de transporte por linha férrea e facilidade de • roao

de obra. Em seguida, considera-se a topografia dos locais em



.137.

escolha: áreas acima de ura nível máximo sobre qualquer £

rente de água são eliminadas, assim como aquelas com declivjL

dade excedente de 5%, que tornara a construção e operação poii

co econômicas(A).

Depois de amostragem preliminar da região de

interesse, que é mais um estudo administrativo, os locais

potencialmente disponíveis ficam sujeitos a uma inspeção de

campo, para testar fatores não demonstrados nos últimos ma

peamentos, ou compilações estatísticas. Entre estes fatores

estão o desenvolvimento de novos centros populacionais, em

presas, tubulações, aeroportos e cemitérios. As formações geo_

lógicas são avaliadas para detetar a possibilidade de desçam

pamentos, ou áreas de solo de pequena densidade. Dá-se a ten.

ção especial ãs fábricas situadas a montante, que descarregam

efluentes químicos, requerendo tratamento especial da água,

ou correntes descendentes de água utilizável, como para s u -

primento de cidades, tubulações para fábricas de conservas

alimentícias, ou usinas de filmes fotográficos, que podem ser

afetados por uma perda acidental de líquido radioativo. Nota.

-se ainda a disponibilidade de energia elétrica e a possibi-

lidade de localização adjacente de empresas ou fabricas manu

fatureiras, para uma fonte de vapor(4). Dedica-se especial

atenção ao caráter de drenagem da superfície do solo e aquan

tidade de terra dedicada ã produção de alimentos, ou animais.

Quanto ã localização da usina de reprocessa-

mento com respeito aos reatores, ela pode ser projetada pji

ra tratar combustível de um reator, ou de vários, isto depen

dendo da natureza deles,, do custo do transporte do material

altamente irradiado do reator para a usina, da redução do

custo unitário por aumento de escala e do custo do investi

men to de material fissionãvel.

Se a usina de reprocessamento servir a um sõ

U-i
! 4
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reator, preferivelmcnte ela devera ser locada próxima dele.

Para uma usina que reprocesse combustível irradiado de mais

de um reator, sua localização serã determinada pelo mínimo

custo total de transporte do material básico dos reatores pa_

ra a usina e sua situação exata, como já foi citado, pela re^

lação entre os centros populacionais, ãreas de agricultura e

como função da climatologia, geologia e hidrologia(4). 0 cujs

to do transporte do combustível consiste no custo do frete

do veiculo em ambas as direções, qual tonelagem contida de

blindagem, no custo do capital pára transporte, nos custos

de manuseio e no custo dos perigos envolvidos (na forma de

seguros, mensageiros, rotas especiais, etc). 0 transporte

pode ser caminhão, trem, ou barco. 0 caminhão e usualmente

mais rápido que o trem, ou que o barco, mas o limite de car

ga e menor, o risco para o publico e talvez maior, pela maior

densidade de população ao longo das auto-estradas, não sen-

do a velocidade usualmente uma consideração importante. 0 ba_r

co representa p menor perigo de colisão. As rotas de trans—

porte evitam as grandes cidades,•tanto quanto possível(4).

Uma consideração importante e o custo do

transporte dos rejeitos do processo para um último local de

disposição, que e geralmente concebido como um local remoto.

Locando-se uma usina de reprocessamento de muiti—propósito no

local ultimo de estocagera do rejeito, tem-se uma ou mais das

seguintes vantagens: menor custo de aquisição do terreno, re

duzída probabilidade de efeitos dos desastres na usina, cu£

tos reduzidos para a montagem da usina e para manuseio do re

síduo. Por-outro lado, o custo do transporte do combustível

queimado é em geral consideravelmente maior do que os custos

de transporte para resíduo solidificados (fase intermediária),

depois de um decaimento apropriado, antes da solidificação

final (4). - . - . • • •

IB fl



.139.

Bi

Quando a usina de reprocessamento recupera o

combustível de mais de um reator, a capacidade ótima é deter_

minada por ura balanço econômico entre o investimento na us_í

na, os custos de operação e o custo do transporte do combus-

tível irradiado e/ou dos resíduos solidificados. Como '

tado de um importante estudo da Du Pont, a figura. 2.12

(Farrow, apud LONG ) mostra que o custo de investimento da

usina de reprocessamento acresce de 0}14 a potência com a ca

pacidade, enquanto o custo do investimento em usinas quíioi

cas usualmente varia com a capacidade de um expoente 0.6.

Na escolha do local da usina em relação aos

centros populacionais e areas agrícolas, um dos mais impor-

tantes fatores no projeto é a segurança contra uma exposição

acidental do público em geral ã contaminação. Este perigo e

evitado pela previsão de uma area exclusiva em torno do lo-

cal da usina, e pelo confinamento ou contenção dos processos

que apresentam perigo.

0 confinamento e a pratica de se providenciar

sucessivas barreiras em torno da fonte de contaminação radio

ativa, cada zona de confinamento numa pressão menor do que

a que. lhe e vizinha. A contenção ê o envolvimento da usina

de reprocessamento inteira dentro de uma célula toda soldada

e metálica: esta proteção e freqüentemente adotada em reat£

res nucleares e poderia indubitavelmente sér requerida era

usinas radioquímicas, se. elas estiverem locadas próximas a

centros populacionais de grande densidade e/ou não pudesse

economicamente justificar uma grande area de exclusão.

A menos que o equipamento contaminado seja

disposto por embarque em navio para uma firma comercial de

enterramcnto de resíduo solido, a quantidade de terra neces-

sária para uma usina de reprocessamento deve ser suficiente
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para garantir unia disposição própria numa área de enterrameji

to de todo o equipamento contaminado pela vida inteira da
4 *

usina. Christi (apud LONG ) diz que se os resíduos radioati-

vos tiverem que ser estocados na área da indústria, requer—

-se-S uma ãrea adicional de ao menos 1 km, ou preferencia^

mente 3 km, em todas as direções da usina, para este propõsjL

to, recomendando-se a localização em ao menos 25 km de cida-

des e 10 km de outras comunidades.

i ; i

Finalmente, na locação da usina,considera-se

a climatologia, a geologia e a hidrologia. A climatologia é

importante, pela necessidade de minimizar a exposição de

efluentes produzidos e reduzir a probabilidade de contaminação

dos arredores em caso de acidente. Â climatologia de um l£

cal especifico deve ser estudada pelo menos um ano antes que

o lugar seja finalmente escolhido, pois o efeito de alguns

fatores não podem ser inteiramente extrapolados de valores

tomados de estaçoÊS próximas. Os fatores ãc climatologia de

maior importância na seleção de um local são: a direção e a

velocidade prevalecente do vento, a estabilidade atmosférica

como medida pela distribuição vertical de temperatura e a prê

cipitação. Estes dados são necessários não somente em base

de médias anuais, mas as variações em estação e diurnas. Uma

distribuição de temperatura vertical, na qual a temperatura

decresça com a altitude mais rapidamente do que seria para

uma ascensão adiabática. de ar seco, e indicativa de massa de

ar instável, isto é, pode-se esperar um transporte convecH.

vo, levando ã rápida dispersão dos efluentes gasosos. Entre-

tando, numa camada de ar na qual a temperatura, ou permanece

constante, ou aumenta com a altitude, considera-se que ha uma

inversão de temperatura: esta camada de ar é caracterizada

como estável, posto que tem pouca habilidade para dispersar

efluentes gasosos de maneira turbulenta.

i' ''• .'

í- -í
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Gorman (apud LONG ) diz que a micrometeorolj)

gia S importante na localização das edificações maiores, uma

em relação ã outra, planejando uma expansão futura e na d£

marcação para coletores de ar em possíveis pontos de . perda

radioativa (chaminé, gas residual, terreno de enterramento ,

base de retenção); ela pode ser útil também na determinação

da altura, forma e superfícies de contorno de prédios, e e£

truturas.

A geologia do local de uma usina ê importante,

do ponto de vista de suportar as cargas pesadas, resultan—

tes da blindagem e também do confinamento ou dispersão dos

efluentes radioativos líquidos. A capacidade mínima de pres-

sao do solo deve ser em torno de 2 kg/cm , para evitar estja

queamento excessivo, ou sapatas nas fundações(4). A sub-es-

trutura deve ser estável e a ãrea não deve ter uma grande ín

cidência de terremotos. As maiores formações rochosas devem,

desejavelmente, estar a mais de l,5m abaixo do nível do solo,

para permitirem escavação econômica. Entretanto, um duro ejç

trato rochoso impermeável pode ser útil para prevenir infil-

tração de líquidos radioativos num lençol d'água de baixo ní

vel. Locais com depósitos de radioatividade natural são indj2

sejãveis, por causa da dificuldade de monitoração ambiental

e pela mesma razão, e desejável usar agregados de concreto

que tenham uma grande quantidade de substancias emissoras de

radiação. Para disposição de rotina de resíduos de baixo ní-

vel, o solo teria de ser, ou praticamente impermeável, ou mo

deradamente permeável com propriedades trocadores de ions. A

direção e a taxa do fluxo de ãgua do terreno deve ser também

bem conhecido(4). ' .

Um conhecimento da hidrologia do local e ira

portanto, para assegurar um constante suprimento de ãgua pu-

ra e evitar contaminação das fontes de ãgua potável. A impo£
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tância da conveniência do suprimento de água e desnecessário

enfatizar: avaliando-se as reservas, podem-se fazer projetos

para uma futura expansão, se possível. Durante a investiga,

ção hidrolõgica, todas as restrições ao uso da Sgua de todas

as fontes possíveis devem ser consideradas: os usuários da

corrente superior, que podem contribuir com resíduos para a

corrente em consideração e os usuários da corrente inferior,

que podem ser afetados pela radioatividade no efluente.As ca

racterísticas biológicas das correntes devem ser considera—

das, para se assegurar se existe qualquer possibilidade para

concentração biológica de radioisotopos individuais. Deve-se

também atentar para impedimentos nos quais o sedimento radijj

ativo poder-se-ía instalar e depois ser agitado por um agudo

aumento do escapamento, causado por enchentes(4).

[j
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O processo Purex para a separação do pluto-

nio, urânio e produtos de fissão usa o fosfato de tributila

(FTB) como solvente« 0 FTB e estável em contacto com altas

concentrações de ácido nítrico, tanto que este pode ser usa

do como agente salino(8).

Um esquema do processo e mostrado na •• figura

.3.1(8). 0 plutonio tetravalente e a forma mais facilmente ejç

traívcl pelo FTB e este estado de oxidação é obtido tratando

a solução ácida do dissolvedor com íon riitrito.

0 urânio e o plutonio são preferencialmente

extraídos dos produtos de fissão na coluna I, pelo contacto

da alimentação aquosa com o FTB dissolvido num solvente ine£

te, como o querosene. Os- produtos de fissão são lavados do

extrato com uma solução de lavagem de ácido nítrico e prati-

camente todos aqueles presentes ha alimentação, deixam-na no

refinado aquoso da coluna I. Este refinado e evaporado, para

recuperação do ácido nítrico e r.edução de volume dos resí-

! • : *
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duos radioativos a serem dispostos. 0 produto orgânico da c£

luna I é contactado na coluna II com uma solução de ácido nl̂

tricô contendo um agente redutor, tal como o ion ferroso, ou

hidroxilamina. 0 plutonío é levado no estado trivalente, re-

lativamente não extraível, e é esgotado da fase orgânica. 0

ácido nítricô, agente salino na solução aquosa de esgotamen

to e lavagem orgânica, mantém o urânio na fase orgânica. 0

produto orgânico da coluna II e lavado com Igua na coluna

III para se recuperar o urânio.

Para descontaminação posterior, o urânio-pro

duto da coluna III e concentrado por evaporação, tornado ãcî

do com ácido nítrico e então extraído dos produtos de fissão

residuais cora FTB na coluna IV. 0 urânio e esgotado do fluxo

orgânico na coluna V e o produto aquoso é concentrado por

evaporação. A descontaminação final e obtida passando-se a

solução de urânio por sílica-gel, que adsorve preferencial—

sente os traços dos produtos de fissão emissores gama. 0

to é regenerado periodicamente, por eluição com ácido

co diluído. Culler (apud BENEDICT ) diz que o produto-Õxido

de urânio pode ser obtido por adição de ácido oxalico ä solu.

ção de urânio descontaminado, para precipitação do oxalato

de urânio seguida de calcinação do oxalato filtrado,para Sx^

do.

I
B
: • ; ' ; /

b.' "•
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0 produto-plutonio aquoso da coluna II• é de

pois descontaminado nas colunas VI e VII. 0 plutonio e pri—

meiramente oxidado para a forma mais extraível plutonio IV,

adicionando-se íon nitrato, e preferivelraente extraído dos

produtos de fissão residuais na coluna VI. Na coluna VII, o

fluxo de plutonio em solvente orgânico da coluna precedente

e tratado com a solução de sulfato de hidroxilamina que re

duz o plutonio ao estado III, tal que ele se torne mais fa—

cilmente esgotado para a fase aquosa. 0 plutonio no produto

aquoso e concentrado por adsorção e eluição numa resina de

J
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troca catiSníca. A concentração dos materiais fissionaveis

puros por troca íÕnica e considerado seguro e de controle

mais fãcíl do que a concentração por evaporação, e a troca

iônica ainda proporciona alguma descontaminação adicional.Um

produto oxido de plutônio pode ser obtido por precipitação

com oxalato e calcinação.

Fatores de descontaminação típicos para
8,processo Puréx sao tabelados em 3.1 (Culler, apud BENEDICT ).

f

As principais vantagens do processo Purex S£

bre o Redox (extração com hexona) são: o solvente FTB é me

nos tóxico, menos inflamãvel e mais facilmente manuseãvel que

a hexona e a eliminação do nitrato de alumínio usado como

agente salino no processo Redox reduz o volume dos sólidos r£

díoativos considerados para disposição no resíduo. Outras van

tagens do processo Purex são: hã menos solubilidade mútua en

trc o solvente e a água, obtém-se descontaminação adequada

com menor numero de contactores líquido-líquido e a maioria

do ãcido nítrico do processo § recuperado, quando os resíduos

aquosos são concentrados por evaporação.

Quanto a extratibilidáde do plütônio, a adjl

ção do aon nitrito na solução de alimentação vinda do dissoj^

vedor, traz todo ele para o estado tetravalente, de .acordo

com as equações: v -

3 + Pu4+ + NO + H20 (3.1)Pu" + N02 + 2H '-

com uma constante de equilíbrio(HN03 1 M) de 22,4 e

i + NO, + 1

com uma constante de equilíbrio (UNO, I M) de 3 000.

(3.2)

Í

•X

ij, •,
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T A B E L A 3.1

FATORES DE DESCONTAMINAÇAO PUREX

Constituintes

Y bruto

6 bruto

Fator de descontaminação (razão da atividade na alimentação para a ativi.

dade no produto)

ü da coluna V

,2,7 x IO6

• 6,6 x IO6

U da adsorção em
silica-ge^L

*

6,5 x IO6

. 9,8 x IO6

Pu da coluna VIII

2,0 x IO6

7,8 x IO6,

Pu apôs troca ca
tionica

1,6 x 10?"

3,2 x IO7

r
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À reação (3.1) caminha para a complementaçao,

por causa da evolução do oxido nítrico gasoso insoluvel, en

quanto a reação(3.2) é suficientemente quantitativa.

No reprocessamento de combustíveis altamente

irradiados, tais como os resultantes de longa irradiação ou

de curto período de decaimento,pode-se fazer uma descontami-

nação preliminar, antes da extração por solvente. Culler(apud
8 -•

BENEDICT ) descreve um pre-tratamento envolvendo coprecipita

ção dos produtos de fissão com dioxido de manganês.Neste pro

cesso, adiciona-se permanganato de potássio à solução de alji

mentação do dissolvedor, sendo esta aquecida e o permangana-

to reduzido a precipitado de dióxído de manganês, sob os efe^

e o

que

não e adsorvido no precipitado. Este é separado por uma cen

trífuga e o urânio e plutonio ocluídos são retirados da lama

com ácido nítrico diluído ereciclados para a solução. A in-

tensa radiação resultante dos produtos de fissão coprecipita

dos reduzem a lama de diõxido de manganês a íon manganóso.

Este pre-tratamento é também efetivo na remoção de traços de

sólidos, que podem depois provocar emulsificação e espuma nos

contactores de extração. Ã solução tratada e ajustada para

extração por solvente, adicionando-se ácido nítrico e íon ni

trito.

tos combinados do calor e da radiação. 0 permanganato
— 2+

diÕxído de manganês, ambos oxidam Ò plutonio a P O

0 agente rèdutor da solução de lavagem, en-

trando na coluna II, de partição do plutonio, deve ser capaz

de reduzir essencialmente todo o plutonio tetravalente a trj^

valente, sem reduzir uma fração significante do urânio hexja

valente a tetravalente. Tal agente redutor deve ter. um poten

ciai padrão entre - 0,334 e - 0,98 Volts, como o íon hidroxí

lamina (NH-OH ) , o íon ferroso, a hidrazina, ou a hidroquino

lia. A hidrojíilamina tem a vantagem de não adicionar íons rae
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tãlicos a solução, mas seu produto de oxidação, H2N-0?, é ins_

tável, de maneira que pode ocorrer alguma redução do urânio.

Goldschraidt (apud BENEDICT ) diz que o agen

te redutor usado no processo francês para extração comFTB é"

o sulfamato ferroso, Fe(NH2S0„)2, numa solução de composição

HNO- 0,2 N, sulfamato ferroso 0.0025M e hidrazina 0,311. A hi
•3 r ~

drazina, aparentemente, previne qualquer oxidação rápida do

sal ferroso, sob a influencia do ácido nítrico e da radiação.

Se o sulfamato ferroso for usado na coluna

II, o plutonio tetravalente sera reduzido de acordo com a

reação:

Pu4+ Fe2 +
Pu

•"2 -

3+ Fe
3+

(3.3)

que pode-se passar rapidamente. Sua constante de equilíbrio, caJL

culada a partir dos potenciais de oxidação em HNO, 1 He 330.

Desprezando-se o efeito da hidrazina que po£

sa estar presente, a relação de equilíbrio do plutonio t

lente para o tetravalente 5 .

330

[,.»*]
(3.4)

!'•• í

I

k

onde manter uma baixa concentração do íon férrico é uma van-

tagem Obvia, para converter todo o plutonio a seu estado trji

valente, inextraível.

o

Bruce (apud BENEDICT ) diz que quanto a dc£

contaminação dos produtos de fissão, os mais difíceis de- S£

parar pela extração com FTB são o zirconio, niõbio e rutenio,

pela, ordem decrescente de dificuldade.- Os coeficientes de dis
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tribuição dos produtos de fissão e sua descontamírtaçao efeti^

va do urânio e do plutônio são controlados pelas concentra—

ções do íon nitrato na fase aquosa e do FTB não combinado na

fase orgânica. Na 1- extração da coluna I, os componentes em

concentração apreciável são o nitrato de uranila e o ãcido

nítrico, sendo estas espécies ás que controlam as concentra

ções do íon nitrato e do FTB livre. Como o urânio e o» ãcido

nítrico são extraídos para a fase orgânica, a. concentração

de FTB livre diminui pelas reações totais:

2N0~(a) + 2FTB(o) .2 FTB(o)

e H (a) + NO3(a) + FTB(o) ;zT HNC>3.FTB(o)

(3.5)

(3.6)

A complexação e extração do zircônio podem

ser representadas pelo mecanismo

Zr! + 4H03(a) + 2FTB(o) (3.7)

8
Fletcher, Bruce e Tomlinson (apud BENEDICT )

dizem que a forma mais extraível do rutênio que existe na S£

luçao de alimentação e o nitrosil-rutenio, que se considera

ser extraído de acordo com a reação:

Ru(NO)(N03)3(a) + x FTB(o) ;r£ Ru(NO)(NO3)3 . x FTB(o)

(3.8)

Uma excelente revisão dos problemas do rute
28

nio no reprocessamento foi feita por ALMEIDA em trabalho

recente.

As terras raras contribuem com muita ativxdji

debeta e gama, mas são facilmente separadas,pelo seu baixo

coeficiente de distribuição, sendo todas trivalentes ,sob con.

k
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dições de tratamento com nitrito e extraíveis de acordo com

a reação total:

M
3 +(a) + 3 NO~(a) + 3FTB(o) ) 3 . 3FTB(o) (3.9)

V
Os coeficientes de distribuição do urânio e

dos três estados de Valencia dó plutonio aumentam com o au_

mento de concentração do ácido nítrico, por causa do efeito

do agente salino do íon nitrato, notando-se o mesmo procedi-

mento do zircônio e do ítrio. 0 ácido nítrico também é ex

traído' e a concentração do FTB livre ê menor, quanto mais ajL

ta a concentração do ácido. Em concentrações muito altas do

ácido, este efeito começa a diminuir o coeficiente de distr_i

buição do metal, com o acréscimo da acidez.

0 FTB sofre pequena degradação por hidrõlise,

para formar fosfatos de dibutila e monobutila, butanol e pjj

quenas concentrações destes produtos de hidrõlise causam ati

mentos significativos na extração dos produtos de fissão.
o

Goldschmidt e Bruce (apud BENEDICT ) dizem que o principal

efeito do fosfato de dibutila nesta extração é formar comply

xos compactos, solúveis em substancias orgânicas,com o zircô_

nio e o niõbio, tornando estes componentes difíceis de serem

removidos por lavagem. A taxa de hidrõlise do FTB e determi-

nada primariamente pela sua concentração, pela do íon hidro-

gênio e pela temperatura. Como os fosfatos de mono e .dibuti-

la e o butanol estão presentes no FTB comercial e são também

formados durante o processo de extração, e necessário pur if jL

car o solvente antes que ele seja usado num processo, lavan-

do-o com uma solução de carbonato de sódio e,após, cora ácido

nítrico diluído. Com esta operação, removem-se também traços

de produtos de fissão fortemente complexados. Á degradação

do FTB por altas concentrações de ácido ou radiação, não' é

significante, soi> condições normais de operação. 0 FTB puro

pode ser usado em presença de concentrações de ácido nítrico

H
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ate aproximadamente 15 M, em temperatura ambiente., apesar de

que possa reagir violentamente em altas temperaturas. 0 di-

luente querosene, normalmente usado, sofre degradação no in.

tervalo de 6 a 8 N de ácido nítrico, em temperatura ambiente.

A composição do hidrocarboneto diluente e ou;

tro fator importante para se efetuar uma boa descontaminação

pela extração com FTB. Os diluentes que mais aprovaram foram

os saturados de parafina. Os aroraáticos e as olefinas aparen

temente reagem com o ácido nítrico formando fortes complexos,

espécies solúveis no solvente, que prejudicam a descontamina

ção dos produtos de fissão.

n

..?
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LEMON & BUCKHAM19 disseram, em 1959, que an-

teriormente, a dissolução de barras metálicas compostas de

vários metais a serem separados por extração por solvente,

significava somente processo em batelada, posto que este tí̂

po de extração, para ser eficiente, requeria solução de alî

mentação de composição uniforme e o controle e a estabiliza-

ção das variáveis inerentes ao processo continuo eram muito

difíceis. . • ". "

0 esquema do processo Purex para separação de

urânio,plutSnio e produtos de fissão por extração com fosfato

de tributila mostrado na. fig.3.1 de BENEDICT8 mostra que a

solução produto vinda do dissolvedor e filtrada e submetida a

oxidaçao e ajustamento.Com a última fase,homogeneiza-se a ali

mentação do extrator, superando-se as possíveis modificações

em composição de saída de um dissolvedor descontínuo.Dispõe-

se atualmente de três tipos de equipamento para dissolução :

o semicontínuo, o contínuo e. o em batelada. Descrever-se-á

em linhas gerais o funcionamento de-, um protótipo de cada ura

s».
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dos métodos citados.

Para o tratamento químico, apôs a irradiação,

dos combustíveis de reatores a Égua leve ou pecada e dos su

per-regeneradores rápidos, usa-se o procedimento clássico

de solventes(29). Entretanto, encontram-se, em todas as e U

pas desta conduta, problemas novos que tem por origem priri

cipal a natureza, a constituição dos combustíveis e, sobretu

do, sua taxa de irradiação elevada. Estes combustíveis são

constituídos de õxidos densos, cobertos de material refratã-

rio (aço inoxidável ou Zircaloy). Eles se apresentam sob for;

ma..de conjuntos de longas agulhas .(— 4m) de pequeno diâmetro

(6 a 20mm). Geralmente, não se separa mecanicamente a capa e

o combustível na primeira etapa: coloca-se tudo no dissolve-

dor. 0 procedimento mais freqüentemente proposto I a decap_a

gem - dissolução, que consiste em cortar as agulhas era peque

nos pedaços (individualmente ou em feixes), que se colocam

num recipiente removível tio <ji ssolvedor. Somsnte o oxido ?

dissolvido, os pedaços de capa ficando mais ou menos corroí^

dos e podendo ser retirados ao fim da operação. Este procedi

mento e descontínuo. Estudam-se vários meios para tornar con

tínua esta etapa. "——-__

A figura 4.1(29) mostra um tipo de dissolve-

dor semicontínuo. Geralmente os díssolvedores deste tipo são

recipientes tubulares. Eles contem, cada um, uma parte remo-

vível e são ligados a um reservatório comum, por transborda-

mento de um lado e por um tubo de circulação do outro. A ci£

culação e assegurada por um aquecedor, que insufla vapor no

seio da solução, o conjunto funcionando por "air lift". Um

separador dé gotas seleciona vapor e solução, a ultima retoi:

nando ao dissolvedor, que e regularmente alimentado com pedjj

ços de agulhas e continuamente provido com um reativo (ãcido

nítrico, em geral). A solução resultante sai de modo contí-

' • ' . ' !
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nuo. Para assegurar a constância da dissolução, utiliza-se um

só tubo dissolvedor. 0 encadeamento das diversas fases esta

na tabela 4.1(29). Combinam-se as diversas fases através de

uma cuidadosa programação. 0 interesse do sistema de circulji

çao e permitir o isolamento do dissolvedor, quando se suspeii

de o funcionamento do aquecedor. Usam-se diversas soluções

para resolver os problemas de descarga de soluções pr,esentes

nos dissolvedores e pedaços de capa contidos nos reservatÕ—

rios. Construiu-se em Fontenay-aux-Roses uni protótipo nao

ativo desta espécie , que ~ utiliza um reservatório, onde a

descarga dos pedaços de capa e realizado por meio de um al-

çapão lateral, cuja abertura e feita automaticamente por uma

ação mecânica simples, no fim da montagem do reservatório. 0

inconveniente desta montagem está na complexidade da combin_a

ção das fases e no risco de fragilização dos mecanismos de

saída do reservatório, o que tem algumas vezes contribuído

para a utilização dos dissolvedores era batelada. 0 ideal se_

ria um aparelhe que rejeitasse continuamente os resíduos in

solúveis (29).

No equipamento que funciona de forma contí-

nua, o que se deseja e que a dissolução do metal seja acompja

nhada de uma saída de material de composição substancialmen-

te uniforme, devendo-se então suprir o recipiente cora ãcido

e metal de maneira regular(30). A reação pode ser favorecida

pelo aumento de temperatura, mas este expediente e limitado

pela manutenção de uma pressão conveniente, por exemplo,igual

a pressão atmosférica dentro do recipiente. Ê possível tam

bem o aumento da concentração do ácido de ataque era íor a nj[

tricôs, mas os testes mostraram que esta concentração tem um

pequeno efeito sobre a velocidade de ataque, pelo menos no
- 30 -

começo da reação. RATEAU diz que a velocidade de ataque e

substancialmente mais alta, se o material dissolvido não e

urânio puro, mas ligas de urânio, particularmente uranio-mo-

libdênio. A figura 4.2(30) mostra um equipamento para opera^



T A B E L A 4 . 1

ENCADEAMENTO DAS FASES DE DISSOLUÇÃO

Fase

1

2

3

4

5

Dissolvedor 1

A solução circula.

Alimentação em combustível e em

reativo.

0 reservatório esta cheio.

Suspensão das alimentações.

Combustível dissolvido.

Pausa na circulação.

Despejo da solução na direção
do reservatório.

Início do enxaguamento das ca
pas pelo reativo.

Despejo da solução de enxagua
mento na direção do reservato
rio.

Saída e despejo- do reservató-
rio (pedaços de capa depois
do escorrimento).

Recolocação do reservatório ya
zio. . ~

Dissolvedor 2

Reservatório vazio (disponível).

Colocação em trabalho das alimen-

tações e âa circulação.

A alimentação e a circulação

continuam.

0 reservatório esta cheio. Mes-

mo encadeamento invertendo 1 e 2.

I ;

•£>
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(MANILA

ENTRADA DE OXIGÊNIO
RARA CONDENSADOA

SAÍDA DE ÁGUA
DE RESFRIAMENTO

C0NDEN3AD0R

ENTRADA DE ÁCIDO

ABSORVEDOR COM
ANÉIS DERASCKia

CAMISA DE RESFRIAMENTO

ENTRADA DC AGUA
DE RESFRIAMENTO

SAÍDA DE INCONOENSAVEIS
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FIGURA 4.2 - EQUIPAMENTO PARA DISSOLUÇÃO CONTINUA
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ção contínua: é um aparelho de aço inoxidável, com um tanque

de dissolução geralmente de forma cilíndrica ligado por uma

junção a uma coluna. A parte inferior, do tanque de dissolu-

ção ê provida de um prato perfurado, servindo para suportar

as varetas de urânio a serem dissolvidas e ê circundado por

um sistema de aquecimento. A coluna é ligada em sua outra ex

tremidade com um condensador e um absorvedor. 0 condensador

resfria os vapores produzidos durante a dissolução do urânio

pelo ácido e condensa o vapor d'água. Tem, de um lado, uma

entrada para admissão de oxigênio em seu interior, para ox^

dar os vapores circulantes na coluna e efetuar sua recorabina

ção como ácido. 0 absorvedor serve para recombinar os" vapo-

res nitrosos reintroduzindo-os no tanque dissolvedor, nc

proximo ciclo. Ê provido de anéis de Raschig e resfriado ex

•ternamente por uma camisa dupla, onde circula uma corrente

de água. Na sua parte superior ha úma entrada para ácido e

na parte inferior, um separador de gãs, que separa os incon-

ãensãvsis. A saída deste separador é conectada ao tanque dis

solvcdor, que também possui uma entrada para urânio metálico

e uma saída para remoção do nitrato de uranila em solução.

Como citado em 2.4.5.3 muitos combustíveis

usados atualmente contem ligas insolííveis em ácido nítrico

somente e, então, há um grande incentivo era poder—se acel_e_

rar a dissolução destes materiais, sem recorrer a reagentes

altamente corrosivos. Para contornar tal problema, aplica-se

a técnica eletrolítica. Nesta, o material a ser dissolvido

forma um eletrodo diretamente ligado ao suprimento de ener-

gia, necessitando-se, então, um processo em batelada.No ORNL,

projetou-se uma célula integrada para manusear alguns conbu£

tíveis Sxidos, encapados de Zircaloy ou aço inoxidável.Desta

faz parte um dissolvedor em batelada, em escala piloto, para

tratamento de combustível em pedaços cisalhados. A carga do

material se faz numa cesta perfurada, em aço-carbono, de es

pessura aproximada 0,3mm. Um' conector fa?, o fechamento entre

li



.163.

a cesta e o lixiviador e, um tubo com articulação prove o mo

viinento do topo durante o carregamento. 0 lixiviador mantém

duas cubas de combustível em vasos cilíndricos conectados por
- 31ura tanque em forma de placa, para solução. PAIGE diz que

foram feitos cálculos detalhados para demonstrar que ov calor

proveniente dos produtos de fissão na cesta não seria proble

ma significance para combustível irradiado a 20 000 Htfd/t e

resfriado por 180 dias. A figura 4.3(31) mostra o dissolve—

dor usado em usina piloto. Os testes foram feitos com diox̂ L

do de urânio e diõxido de urSnio-díoxído de tõrio, encapados

de aço inoxidável, em pedaços cisalhados. Fará dissolver dio

xido de urânio, o tempo requerido foi de duas horas.

if!

\i
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Fiçiura 4.3

Dissolvedor em batelada, escala p i loto , para
tratamento de combustível oxido.
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5.1 - Ponto de vista mecânico

Â filosofia básica de uma usina de reproce_s

samento de combustíveis nucleares e algo diferente da de uma usî

na química convencional. 0 manuseio de grandes quantidades

de material radioativo e as dificuldades de manutenção dire-

ta tornam necessária a consideração de fatores de. segurança

adicionais ao equipamento. Assegura-se a continuidade da op«i

ração pelo uso de equipamentos reserva, tais como válvulas,

bombas e vasos para suprir possíveis falhas. Quando vários

tipos de combustível são processados, deve-se pensar em algti

ma flexibilidade=r Estes são alguns dos critérios para a esco

lha do material de construção para uma usina de reprocessa—

mento. A seleção deve ser feita, de preferencia, entre os

produtos disponíveis comercialmente. Consideram-se, também,

as taxas de corrosão, na temperatura de operação e para a

concentração dos roagentes a serem usados. Outro dado impor_

tante é" a facilidat'e de soldagem(32) .
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Quando o produto final desejado deve ser da

grande pureza, a contaminação com os elementos de corrosão

e indesejável, necessitando-se um material de construção tal

que este problema nao ocorra. Aplica-se aqui o balanço econS

mico usual entre investimento do capital inicial contra a v^

da da usina. 0 custo de manutenção afeta qualquer usina quí-

mica convencional, mas em usinas nucleares, a manutenção 5

geralmente mais cara e demorada, a operação sendo afetada p£

Ia escolha do material de construção. A experiência tem mos-

trado que as soluções de descontaminação radioativa são mui.

to mais agressiva;;, em termos de cerrosão, do que as próprias

soluções correntes no processo(33).

Os aços inoxidáveis tem sido usados na cons

trução de vasos de pressão, atendendo 5 crescente demandadas

industrias, a custo razoável. As vantagens específicas são:

resistência ã corrosão, eliininação(ou redução) das contamina

çôes no produto; maior resistência mecânica em temperaturas

elevadas(de preferencia, tipo austenítico), resistência à

incrustação, isto tt*do implicando em custo de manutenção rjj

duzidos.

Li

Tais aços formam uma família, relacionada por

sua relativamente grande porcentagem em cromo - 11,5%, no mi

nimo. Em alguns tipos, a quantidade deste elemento pode ser

tão alta como 27,0%. A adição de cromo aos.aços aumenta a re

sistencia ao calor e a corrosão, tanto mais,quanto maior a

porcentagem de cromo. A adição de níquel produz o mesmo efe^

to, melhorando, ainda, algumas propriedades mecânicas, prin-

cipalmente era temperaturas extremas(dutilidade)(34).

0 grupo austenltico dos aços inoxidáveis e_n

globa as espécies de maior importância no projeto e fabrica-

ção de vasos pressurizados sem combustão. Aí estão os aços

IM
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201, 202, 301, 302, 302B, 303, 303Se, 304, 304L, 305,- 308,

309, 309S, 310, 310S, 314, 316, 316L, 317, 318, 321, 347' e

348(35). Os aços deste grupo reconhecidos pelo Código ASME,

para vasos aquecidos e pressurizados sao os tipos 303,303Se,

304, 304L, 308, 310, 310, 316, 316L, 318(386Cb), 321 e>347.

0 grupo austenítico possui um balanço de cr£

mo e níquel, tal que, quando não encruados, são não magneti_

cos. Pela sua grande quantidade em liga e sua uniformidade en

propriedades físicas e mecânicas, este grupo de aços possui

alta resistência a corrosão. Pelas mesmas razões, eles po£

suem grande resistência em altas temperaturas. Sob a maioria

das condições, estes aços têm grande resistência e resilien-

cia, sendo particularmente recomendados para soldas(34).

0 tipo 304 é o aço austenítico básico reco-

nhecido pelo Código. As outras variações foram desenvolvidas

para serviços específicos e necessidades especiais de enge-

nharia. Os tipos 303 e 303Se são de fácil usinagem e são fre

quentemente escolhidos, quando hã aparafusamento. Os tipos

309 e 310 têm maior quantidade de liga e tem a maior resis—

tência ã incrustação entre todos. O tipo 310 tem um-coefici-

ente de expansão, levemente menor do que os outros inoxidá—

veis cromo-níquel e e adequado a trabalhos com aquecimentos

e resfriamentos cíclicos. Os aços com baixa taxa de carbono,

tipos 304L, 316L e 317 têm resistência adicional aos efeitos

de corrosão intergranular e servem muito bem para estruturas

ou vasos que sao soldados e devem operar abaixo de 425 C. De_

senvolveram-se os tipos 318, 321 e 341 para aplicações esp£

ciais e os tipos 316 e 317 tem nro] íbdenio em suas composições

(34).

Geralmente os processos para recuperação de

urânio, tõrió e uranio-alumínio, envolvem serviço em ácido

nítrico. A concentração maxima do ãcido e 13 moles por litro

i ,
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e as temperaturas vão desde a ambiente até aproximadamente

165 C. A impureza de maior nota é uma pequena quantidade de

íon cloreto, que e significante somente quando ele se acumu

Ia, durante o fracionamento do ãcido nítrico.

Os materiais para este serviço são seleciona

dos tomando-se por base uma taxa de corrosão arbitrária, pr«;

ferivelmente menor do que 133 mg.dm .d , em HNO 65% em pe

so, fervente. Acima desta taxa, a liga S susceptível de atji

que ivitergranular (36) .
#

( ' • :

Após grande numero de experiências era ava-

liação de corrosão, cinco materiais preencheram as qualifica

ções acima. Estes são os aços inoxidáveis tipos 309SCb, 312,

347, 304L e Carpenter 20, cujas composições estão na tabela

5.1(36). Todos estes materiais mostram boa resistência a cor

rosão, embora alguns ainda apresentem desvantagens, como prjo

blemaa de tensão, próximos as soldas e não disponibilidade

em formas forjadas.

Para dissolvedores a ácido nítrico,(HN0,5-13M

fervente) a escolha unanime como material de construção e o

aço inoxidável tipo 309SCb. Em certos casos, são adequados os

tipos 304L e 347, com a vantagem do custo. As ligas que não

tenham baixa taxa de carbono, tais como o tipo 304, não são

geralmente consideradas, pelos perigos associados 2 produção

de areas susceptíveis ã corrosão, próximas ãs soldas(33).

Em ligas, tais como os aços inoxidáveis 309SCb

e 347, a adição de niSbip previne a formação de carbureto de

cromo. 0 titânio e também usado, algumas vezes, para este

propósito.

0 titânio, como material de construção,© r£

lativamente novo, sendo promissor na consideração de flexji_

5 ' •••
t :



T A B E L A 5.1

AÇOS INOXIDÁVEIS QUE PREENCHEM AS QUALIFICAÇÕES PARA SEREM EMPREGADOS COMO MATERIAIS

DE CONSTRUÇÃO PARA VASOS PUREX

Tipo

316ELC

309SCb

312

347

304L

Carpen
ter 20

Ni

13

12/15

9

9/12

9,0

29

Cu

—

—

—

• —

3

Cr

18

22/24

30

17/19

19,0

20

Fe

Bal.

Bal.

Bal.

Bal.

Bal.

Bal.

Mo

2,25

—

,

—

—

2

Si

—

—

—

1,0

—

1

Mn

--

1,5

1,5

2,0

1.2

0,75

C

0,04

0,8

0,10

0,08

0,08

0,07

Nb •

—

10 x C

—

10 x C

—

10 x C
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bilidade entra vários sistemas químicos. No caso da dissolu-

ção de combustível contendo alumínio por ácido nítrico . cata

lizado com mercúrio, não foi observado aumento da corrosão,

quando a concentração de mercúrio variava entre 0,005 e 0,1

moles/l(36). Os estudos foram feitos para os aços inoxidji

veis 309 e 347, tendo, eles próprios, um comportamento sati£

fatorio, para a remoção de capas de alumínio de urânio metá-

lico, em soluções cáusticas. .Neste caso, o desencapamento e

a dissolução do combustível se passam no mesmo vaso.

Talvez, a solução dissolvedora mais corrosi.

va seja uma contendo HN03l,3M,. NaF 0,075M e Hg(N03>2 0,005M.

Nesta, o aço inoxidável tipo 304L mostrou um leve ataque

proximo is soldas, enquanto os tipos 309SCb » 347 mostraram
~ —2 -1 ~

taxas de corrosão da ordem de 280 mg.dm .d . A adição de

nitrato de alumínio à solução citada, reduziu o ataque de to

das as espécies a valores desprezíveis(36).

À dissolução e seguida, geralmente, por. algti

ma espécie de tratamento químico, ou ajustamento da alimenta

ção: pode ser adição de ácido, 'de agente oxidante (tal como

cromato), ou diluição. As taxas de corrosão constatadas- nos

aços 309SCb, 304L e 312, foram grandes, quando se oxidava

a solução do dissolvedor ã temperatura de ebulição, com cro

mato(36). 0 uso. destes materiais, sob esta condição, pode

requerer trocas em bases anuais. A performance do titânio re

lativamente puro como material de construção, para tais con

cíições oxídantes, tem sido satisfatória e seu custo extra pç>

de ser compensado para uso nestas usinas. Outros ajustamen

tos de alimentação, como neutralização ou concentração por

evaporação, são feitos geralmente em vasos de aço inoxidável

tipo 347.

! í

Os problemas envolvendo seleção de ligas ad£

1/
vã
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quadas, resistentes a corrosão em condições de serviço,dete_r

minação da condição própria para a superfície, tratamento ter

mico e mesmo opção da espessura dos materiais, para compen—

sar a corrosão esperada, estão sob responsabilidade do proje

tista. A condição superficial do metal, por exemplo,pode af£

tar a resistência ã corrosão de um vaso e deve-s.e minimizar,

ou evitar, o contacto entre materiais não semelhantes. »0 pro

jetista deve-se preocupar com as condições de serviço adeqtui

das para o vaso, desenhando-o de forma a evitar evaporação ex

cessiva, permitindo boa agitação, mantendo concentrações uni

formes. 0 projeto deve também, no caso de dispositivos de

aquecimento, prever superaquecimentos que possam resultar em

acidentes, perda de resistência â corrosão, através da pred

pitação de carburetos, ou reações com excesso de atividade

química(34). • _

Quanto aos aços inoxidáveis, eles tem geral-

mente, um trabalho fácil. Qualquer metal f.em regras quanto ã

melhor fabricabilidade e o aço inoxidável não é exceção. A

maior força do aço inoxidável requer maior potência na mode-

lagem e na maioria das operações do trab&lho. A soldabilida-

de dos aços inoxidáveis austeníticos é "excelente, as uniões

sendo fortes, rijas e dúteis, não requerendo tratamento tér-

mico subsequente, para melhorar suas- propriedades físicas.

í. !
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5.2 - Ponto de vista químico -n

Como os combustíveis dos reatores de poteii

cia atuais são urânio e seus compostos, jã que 5 certa a di£

solução destes em ãcido nítrico, os estudos se transferem

para o controle desta reação e para o tratamento dos gases

remanescentes(20).

Quanto ao procedimento de dissolução, depois

de cuidadosa lavagem do vaso, para retirada da solução de

desencapainento, se esta fase tiver de ser. levada a efeito no

mesmo recipiente, faz-se a alimentação com ãcido nítrico. 0

dissolvedor, é, então, aquecido com vapor em torno de 6 síi

de pressão e a reação química começa.

í.,

A velocidade de dissolução maxima para a c£

pacidade da maioria dos sistemas de tratamento de gases rema

nescentes & 150 kgU/dia, sendo que uma velocidade normal, pji

ra uma carga de aproximadamente 1000 kg de urânio e 50 kgU/h:
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esta é obtida, regulando-se o suprimento de vapor(20).

Apesar do combustível não irradiado não • se

acumular no dissolvedor contínuo em tes tes de laboratório e

de usina p i l o t o , não se pode afirmar o mesmo "a priori" para

o combustível irradiado. Se o combustível se d isso lve numa

velocidade menor que a capa, uma l iga r ica em urânio pdder—•

- s e - í a acumular no dissolvedor, criando um problema de segu-

rança nuclear. Entretanto, é necessário provar que

o combustível irradiado d isso lve-se numa velocidade maior

que a capa, para segurança da dissolução(37) .

A expressão seguinte é usada para determinar

as velocidades re lat ivas de dissolução, em combustíveís-l iga

de urânio enriquecido, encapados de Zircaloy(Spraktes, apud

BAILEY et a l i i 3 7 ) :

R
ca

A Zr. Wltco í U
R

CO ca
ü i

- W,Zr onde ( 5 . 1 )

R
ca

R
co

co

ca

Zr.

ü i

W..

w,Zr

velocidade relativa

velocidade de dissolução da capa

velocidade de dissolução do combustível

área do combustível exposta

area da capa

concentração de zircônio na solução, no tempo t.

concentração de urânio, no tempo t.

fração em peso de urânio no combustível

fração era peso de zircônio nó combustível. •

1

i -,

i! J

1 Í
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A relação entre a velocidade de dissolução do

combustível e a velocidade de dissolução da capa é ~2, para

combustíveis não irradiados e -20, para combustíveis irra.

diados. Então, o material do combustível dissolver-se-ã e£

sencialmente mais depressa do que a capa, em particular para

combustível irradiado e não se vai acumular no dissolvedor

contínuo(37)•

c •;\,

Proximo ao final de vazão de altos fluxos, em

pequenos tempos de operação, deseja-se um período mínimo de

dissolução. Entretanto, numa alta velocidade de dissolução ,

forma-se espuma, que é difícil eliminar, devido ao equipamejn

to e que pode entrar no sistema de saída de gases. Desta fo_r

ma, o combustível alcançando o processamento de gases, que

não e projetado para segurança crítica, depositar-se-ía ali

e poderia levar a perdas incontrolaveis. Recomenda-se que

não seja excedida a concentração inicial de 7,5M, para evi

Car unia velocidade de dissolução excessiva.

Próximo ao final da dissolução, a velocidade

de reação tende assintoticamente para zero. Consequentemente,

a indicação do período máximo de dissolução e significante so

mente com a consideração das perdas permíssíveís apôs dissjo

lução completa. Em relação ã perda total do processo, as pe_r

das no tratamento final podem ser da ordem de 0,5%(13).

A mistura dos produtos de fissão presente no

material físsil irradiado compreende elementos de todos os

números atômicos entre 30 (zinco) e 66(disprósio).Muitos de£

tes sao solúveis, ou decaem em isõtopos estáveis, durante o

período de resfriamento do combustível. Estes isõtopos estjá

veis, junto com os compostos de ligas, produtos de corrosão

dos vasos do processo e quaisquer aditivos no reagente de

dissolução formam uma impurificação não radioativa da solução
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de nitrato de uranila. Entretanto, de raodo geral, estas im

purezas não causara dificuldades particulares no processo de

separação. Parte dos produtos de fissão radioativos inicial-

mente presentes no combustível irradiado e evolvida durante

o desencapamento e a dissolução. Estes produtos voláteis i_n
85 131cluem Kr e o I . Elementos pertencendo aos grupos I, II

e III da tabela periódica, como césio, estroncio, Itrio e

terras raras têm uma forma química bem determinada: formam

tons simples hidratados com o ácido nítrico. Dos produtos de
9 5 _ 103 o 106 ~Ru e Ru saofissão restantes, os nuclldeos Zr

r

de especial interesse, porque tem comportamento complexo. 0
•». .- 2+

zirconio é fortemente hidrolisado, formando íons ZrO ou2+ 4+o Zr' existe somente em soluções fortemente _

das (de modo geral, o zirconio forma complexos em excesso de

ácido). 0 nióbio, que 5 pentavalente,e fortemente hidrolizji

do, mesmo com ácidos fortes, formando soluções coloidais. 0

rutenio está normalmente presente como Ru e como íon nitr£

sil-rutenio (RuNC ) , que forma uiaa variedade de complexos

com os íons N0_, N0_ e 0H , sendo alguns importantes,

são prontamente extraídos pelo FTB(20).

pois

!'
!

O emprego generalizado da extração por sol-

vente para separar urânio e plutSnio dos produtos de fissão,

tem permitido resolver convenientemente o problema de trata-

mento químico. Todavia, o aumento contínuo da queima e a re-

dução do tempo de resfriamento dos combustíveis, tornara mui-

to ativas as soluções a tratar, assim como aumentam seu teor

era produtos de fissão, notadamente o' zirconio. Estes dois in

convenientes são os fatores principais conhecidos, responsá-

veis pela degradação do solvente, sendo esta a razão dos pe-

quenos fatores da descontaminação o, portanto, retenção do

material físsi] no solvente (29).

Os aparelhos correntemente utilizados para a
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extração são os misturadores-decantadores, cujo inconvenien-

te principal e poupar as duas fases um tempo de parada,sendo

longo então, o tempo do. contacto. Este fator favorece a díí

gradação radioativa e a degradação química, principalmente pa_

ra o zircônio extraído, cuja reação com o FTS é muito lenta,

no início. É então de interesse evidente, dispor os aparelhos

reduzindo consideravelmente tempos de parada e de con,tacto

das duas fases, independente dos meios físico-químicos. estu

dados para extinguir a extração do zircônio.

0 grande esforço exigido pelos -novos probljí

mas dos combustíveis muito irradiados começa a dar resultados

interessantes. Parece que a. maioria das dificuldades pode

ser melhorada por criações ou melhoras tecnológicas,notada—

mente a eliminação contínua das capas depois da dissolução e

sobretudo-a manutenção de fatores de descontamínação eleva-

dos, pela redução dos 'tempos de parada no« extratores (29) .•

Em todos os processos de dissolução citados

no ítem 2.4.5, o oxido nítrico (NO) e o dioxido de nitrogê-

nio (NO2) estão envolvidos. Adiciona-se ar ou oxigênio, para

oxidação, sendo formado ácido nítrico, de acordo com as Sje

guintes equações:

2N0 + 0, 2N0,

2HN0- + NO

(5.2)

(5.3)

que são exotermicas. SupÕe-se que a eficiência da combinação

de ácido em um estágio de combinação seja de 66Z. A terça par

te do oxido nítrico e dioxido de nitrogênio contido na saí

da de gases I perdida(13).

Todos os gases, remanescentes dos dissolvedo-

res são sugados por um jato de vapor especial, locado depois
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da unidade de recombinação e antes do trocador de calor.Este

jato e regulado automaticamente, introduzindo ar .comprimido

na linha de sucção, para-manter uma depressão constante nos

dissolvedores. Destes, os gases passam, geralmente, através

do seguinte equipamento:

- condensador;

- válvula onde se introduz ar ou oxigênio em

excesso;

- coluna de oxidação, onde a mistura de ga-

ses S resfriada e a maioria do oxido nítrico oxidado;

- coluna de absorção, que converte a maioria

do diõxído de nitrogênio a ácido nítrico.

No caso de um procedimento de dissolução com

reciclo contínuo de ácido, esta coluna de absorção é alimen-

tada por gases condensados, vindos por um resfríádor adicî o

nal. 0 ácido nítrico formado é reciclado do topo da coluna

de absorção para o» dissolvedores. No caso de dissolução com

reciclo de ácido em bateladas, a coluna de absorção é alimeii

tada com ácido diluído vindo de um resfriador e o ácido ní

tricô formado flui do topo da coluna de absorção para o mejs

mo vaso de estocagem do qual se origina.

- borbulhador, que facilita o fluxo e colore

o gás para ser observado por meio de um sistema, ótico;

- jato de vapor;

- trocador de calor, no qual o vapor circu—

lante é condensado;

- primeiro lavador, a solução, de lavagem seri

do soda cáustica ou sulfito ãci.do de sõdio, para reter o ija
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do e liberar os õxidos de nitrogênio;

- segundo lavador, que pode ser alimentado

pelo sistema principal, com uma solução de lavagem especial,

se necessário.

0 reciclo em batelada do ácido e empregado se

os gases condensados são insuficientes para recuperar todos

os õxidos de nitrogênio como ácido nítrico e o reciclo dirj;

to resultaria em decréscimo da concentração de ácido nitn

co no dissolvedor, ocasionando um maior consumo deste para a

dissolução do metal. 0 reciclo em bateladas do ácido é, pela

mesma razão, 'empregado no caso da solução do dissolvedor djji

ver ser concentrada, para se obter maior velocidade de diss£

lução. 0 controle dos reciclos, contínuo ou em bateladas, é

feito pela introdução de dois distribuidores rotativos no

sistema, que podem ser operados nos painéis de controle(20).

0 tratamento de dióxido de urânio produz s£

luções de desencapamento e de lavagem, que possuem sólidos

de urânio. Para separá-lo e recolhe'-lo, antes das soluções

serem descarregadas para o resíduo, incorpora-se uma centrí-

fuga para facilitar o tratamento final. No caso de se suspei^

tar que possa haver material físsil em soluções para descar-

ga, existem várias formas de se alimentar a centrífuga:

- emprego contínuo de ura jato de vapor, reg£

lado por nitrogênio no eixo da centrífuga, da qual o líquido

sobrenadante clarificado vai para um vaso de estocagem;

- alimentação contínua da centrífuga,fazendo^

-se a descarga, através de uma válvula, para o vaso de esto-

cagem;

- transferência em bateladas através -de um

jato de vapor, para um tanque de armazenamento sinfonado a
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centrifuga. O licor sobrenadante, depois da centrifugação, e

também sinfonado para o vaso de estocagem.

0 material solido depositado na centrífuga e

retomado em ãcido nítrico, que dissolve os componentes solií

veis do resíduo, tal como o dióxido de urânio. Se o licor s£

brenadante, depois de nova centrifugaçao, ainda contiver ura

nio, e então juntado ä solução principal de nitrato 4e

Ia.

(;•-;
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5.3 - Ponto de vista nuclear '

5.3.1 - Produção e tratamento de gases

0 comportamento radioquímico dos gases tein s^

do estudado hã muito, pela presença de isótopos de gases iner

tes nas séries de decaimento radioativo. Ademais, a presença

do criptonio, xenônio e halogênios voláteis entre os produ-

tos de fissão, acrescem a importância deste estudo.

Por causa das baixas concentrações e adsorção

preferencial, pode-se ter adsorção exagerada de gases, tanto

quanto de solutos líquidos: uma grande parte de amostra gaso_

sa pode ser perdida por adsorção nas paredes do recipiente.A

remoção em evacuação, mesmo era alto vácuo, é inadequada; os

gases radioativos devem ser removidos dos recipientes por

aquecimento e fluxo com gás inativo .

'f •'.","•

Os gases-traço interagem normalmente com oii
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tros estados dispersos, como soluções líquidas, por exemplo.

As regras para solubilidade dos gases e volatilidade dos s^

lutos aplicara-se a concentrações radioquimicas: uma exceção

aparece quando traços de reagentes químicos em solução des-

troem o estado volátil. Por exemplo, agentes redutores ou oxi

dantes podem converter o iodo elementar volátil a iodo nao

volátil, ou íons iodato. As separações cromatograficas, ba-

seadas na adsorção seletiva, repetida várias vezes, são po£

slveis com gases radioquimicos, assim como cora soluções. For

exempLo, os produtos de fissão criptônio e xenonio são real-

mente separados, quando passam por uma coluna de carvão ati-

vado, 5 temperatura de nitrogênio liquido.

1

P
ti
hj

! : • >

Quando a dissolução de gases-traço em

do e obtida - pelos processos comuns, a condensação do gás pa.

ra um liquido puro e impossível, posto que a pressão de qua ri

tidade radioquimicas de um gas não pode exceder a pressão de

vapor do liquido. Por exemplo, 1 Ci de radonio, que no esta
~ ~ 3

do gasoso, era condições padrão, ocupa 0,65 min , tem um ponto

de ebulição observável de - 62 C e ponto de solidificação de

- 125°C, mas 10 Ci de radonio não se condensarão, mesmo a

- 125 C(23). A "condensação" que é observada em gases-traço

e muitas vezes adsorção na superfície exposta do gás. Inver

samente, a evaporação de traços usualmente se faz de uma cj*

mada adsorvida do gas. Entretanto, as forças que fazem resijä

tência a evaporação estão entre as moléculas-traço e os ato

mos superficiais, mais do que somente entre as moleculas-trja

ço. Então, a volatilidade dos traços depende da natureza da

superfície' e não da pressão de vapor das quantidades macros-

cópicas dos elementos-traço.

Quando gases "permanentes" são formados den-

tro do sólido, tais como o radonio proveniente do decaimento

do rádio, ou criptônio e xenônio, vindos da fissão em um ele

• '•! li
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mento combustível do reator, eles são usualmente presos e

permanecem no solido, apesar de, sob algumas condições, pod JE;

rem-se difundir. Quando os elementos combustíveis do reator

são dissolvidos em ãcido fervente, os produtos de fissão g_a

sosos, incluindo algum iodo, escapam da solução e podem1 cem
. . - 131 -

tamínar a atmosfera. Para uso como radioisotopo , o I . e

obtido por volatilização de uma solução de urânio irradiado

(23). 0 xenonio, o criptonio e possivelmente o iodo são remo

vidos por degasagem, um método importante de remover produ_

tòs de fissão de combustíveis nucleares líquidos. Para este

processo, estabelece-se uma fase gasosa, ã pressão reduzida.

5.3.2 - Radioatividade

Ás usinas de reprocessamento têm uma caracte^

rística especifica - a radioatividade dos produtos manipula-

dos - que as dota de maior complexidade, ainda que se

ze diagramas de fluxo e equipamentos convencionais.

A radioatividade intervém de duas formas:por

sua ação sobre os materiais e sobre-os operadores e habitaji

tes das zonas próximas às usinas. -

Uma boa resistência ã. radiação é qualidade

indispensável aos materiais utilizados nas instalações situa

das em zonas onde existe uma radioatividade intensa." Em vi£

ta disso, materiais plásticos, pinturas, juntas e mecanismos

têm de ser examinados para provar sua resistência a radiação,

em função das doses que devem ser suportadas.Da mesma forma,

hã-de se ter em conta a radiação, para escolha dos reativos:

os produtos orgânicos (dissolventes, resinas trocadoras de

ions) se degradam, perdendo suas propriedades por radiõlise.

Mas, sobretudo, os perigos que a radioativji

dade apresenta para os seres humanos é que. dá lugar a um gran
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de número de dificuldades para os construtores e operadores

de usinas radioquímicas. Os perigos sao bem conhecidos: ra-

diação externa e contaminação (que pode dar lugar ã radiação

interna, por inalação ou ingestão). Para evitar o perigo da

radiação, as unidades de operação se situam atras de uma bar;

reira de proteção, capaz de atenuar as radiações. Isto dã lu_

gar a duas grandes características da usina radioquímica: a

blindagem radiobiologica e, muitas vezes, a operação total"

por controle remoto.

1
li
H

f

As unidades de uma linha de operação se colc>

cam no interior de recintos construídos com materiais de a_l

ta densidade, como concreto de barita, ou chumbo. Estes re-

cintos blindados se conhecem por células quentes. As dimen-

sões da célula dependem do equipamento a abrigar e a espes-

sura de suas paredes, da quantidade de radioatividade e da

energia própria da radiação.

h {

Fará evitar contaminação, dota-se as células

quentes da maxima estanqueidade, compatível com a operação:

confinam-se todos os produtos radioativos em vasos estanques

e se estabelece um sistema de ventilação em cascata de de-

pressões, que c conhecida com o nome de sistema de confina-

mento secundário.

3-

M

Pi-

Quando não é necessária a blindagem radiobi£

lógica, maneja-se o equipamento no interior de caixas com lii

vas.

5 parte .o capital imobilizado nas instala-

ções, a criticalidade obriga a uma rigorosa contabilidade do

material fissionável na linha de fabricação, aumentando o

pressuposto para controle analítico. A radioatividade esta

sob controle contínuo da Física Sanitaria, o que torna a op£
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ração de uma usina radioquímica da ordem de 40% mais cara

do que a de uma usina química clássica de capacidade equiva:

lente.

5.3.3 - Criticalidade

Sob o ponto de vista de operações e proce£

sos unitários, já se viu que as usinas químico-nucleares

lizam as técnicas convencionais da industria química j

sica, mesmo considerando a baixa concentração dos materiais

a separar. Enfatizam-se grandes rendimentos para as extra-

ções, pelo preço elevado dos produtos, que devem ser obtidos

em elevado grau de pureza. Na maioria dos processos ocorre,

entretanto, um fato novo, decorrente do manuseio de soluções

de urânio enriquecido: o risco da criticalidade nuclear. E£

te problema esta em jogo desde o momento da concepção das

instalações, onde se devem levar em conta parâmetros purji

mente nucleares» tanto ní»s operações, como no projeto dos

equipamentos; Para eli~.ir.ar o perigo de um acidente critico,

podem-se limitar as concentrações em material fissionavel,

ou a massa total do mesmo, contida em um vaso. Podem-se ai ri

da utilizar venenos, que são absorvedores de neutrons (por

exemplo, boro ou cadmio), ou atuar sobre a geometria, sobre

a forma e dimensões das instalações, sendo estas criticameii

te seguras nas condições operatSrias normais, tendo em con

ta a posição dos diversos aparelhos e a existência de pare-

des refletoras, ou absorvedoras de neutrons.

Todos os equipamentos devem poder funcionar

ao mesmo tempo e, para -estar em melhores condições de segu-

rança, adota-se geralmente, tanto para a concepção das in_s_

talações, como para normas de operação, o princípio da du-

pla contingência, de forma que sejam necessários ao menos

dois erros de manobra, absolutamente independentes e que se

Í-Í0



produzam simultaneamente, para que haja risco de acidente

(38).

Â limitação das concentrações e das massas

totais do material fissionãvel, assim como a ação sobre a

geometria, tendem a reduzir a capacidade das instalações. A

rigor, so se pode conseguir uma produção determinada, inultji

plicando-se o número de unidades individuais, a fim'de ev_i

tar que uma operação se constitua num estrangulamento da 1^

nha de fabricação. Isto vai contra a economia de escala e,

efetivamente, o antagonismo segurança/custo das instalações

e mais elevado no caso de usinas químico-nucleares, que em

fábricas químicas clássicas.
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5.4 - Funcionamento

5.4.1 - Introdução

4 -

Diz Holmes (apud LONG ) que as opções para o

projeto de um dissolvedor de combustível irradiado, são regi

das pela natureza do combustível, pela'determinação de se o

combustível vai ser totalmente dissolvido, desencapado e di^

solvido em estágios distintos, ou dissolvido da capa (que é

deixada intacta) e pelo tipo de operação do dissolvedor..

Segundo JESSNITZER et alii , a taxa de reação

durante a dissolução de diõxido de urânio em ácido

pode ser descrita pela equação:

nítrico

V(iailêsimos de polegada/h) « 11,2 x (M HNOj)1»2 (5.4)

recomendando-se que a concentração inicial de ãcido seja

7,5M e que esta não seja excedida, para evitar taxas, de dij>_

solução muito altas.
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As reações durante a dissolução de dioxido de

urânio em ácido nítrico, podem ser descritas pelas equações:

3U0 2 + 8HN03

4U0

2NO2 + 2H20.

2S0 + 4H20 .

5H20

(5.5)

(5.6)

(5.7)

•n \

I
\A

Considera-se que a equação(5.5) participa em

25% e a (5.6) em 75%, na dissolução completa. A (5.7) quase

não tem participação prática e pode ser desprezada.Obtém-se,

em final, a equação média da reação

U0„ 0,5N02 +-0.5NO (5.8)

Esta reação é exotermica: durante a dissolu-

ção de ura uiol de dicxidc dé urânio, 25 kcal são lî

beradas. Tomando por base a reação (5.8), adiciona-se um ejç

cesso de ácido de aproximadamente 100%, no inicio, para su

prir a necessidade próxima ao final da dissolução(13).

5.4.2 - Carga e descarga

í f V;

Para um equipamento projetado para um fluxo

diário de 200 kg de diõxido de urânio, à experiência adquirjl

da em testes mostrou que esta quantidade pode ser tratada

em 13h, numa única carga do dissolvedor, segundo esquema(13):

Processo

Carga de quatro "assemblies"

Corte e tempo morto.

Dissolução(incluindo aquecimento e re£
friamento)

Fluxo e transferência da solução

Mudança da cesta

Tempo requerido(tnin)

80

190

450

40 .

30
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Condições iniciais

Barras por "assembly"

Peso do combustível por barra

Comprimento da barra

Comprimento dos pedaços, apôs o corte

Tempo de corte

Numero de cargas de "assemblies"

Tempo morto para mudança de pedaços de
combustível por "assembly"

31

1,6 kg

1,85 m
i

5 cm

2,2 seg

•4

5 seg

Usando-se material irradiado, ê possível que

o tempo de dissolução seja acrescido de -10%, sendo então o

tempo total de ~14h.

0 ácido nítrico concentrado (13,6M, 62%, d =

= 1,38 g/cm ) e estocado num local especial, provido de um

LIÍLO, luiã da usina, üã íutíiià dê i. eciplúiitêS dê lããSSã

da. Antes de cada operação é bombeado para o tanque coletor,

com uma bomba portátil, e de onde o dissolvedor pode ser' car

regado.

A adição de água de diluição e para os flu-

xos e feita diretamente através de uma linha de ãgua para o

dissolvedor.

0 vapor de aquecimento a 6 atui e suprido por

um gerador de vapor fora da usina. .

mm

5.4.3 - Controle

Uma dissolução completa do dióxido de urânio

podo ser obtida com ácido nítrico no processo, sendo as

das menores que 0,1%.
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O tempo de dissolução depende da concentra—

ção do ácido, isto é', com um acréscimo da concentração ácida

na solução final, reduz-se o tempo de tratamento.

A velocidade da reação durante a dissolução

pode ser aumentada por um aumento de temperatura.

A influência do comprimento dos pedaços de

barra do combustível pode ser desprezada. Entretanto, a dijs

solução do diõxido de urânio do combustível em pedaços de

barras é possível num período de tempo menor do que a disso-

lução da mesma quantidade do mesmo combustível na forma de

pastilhas.

A regulação do sistema de aquecimento e sim

pies: pode ser feita manualmente em usina piloto, observando

-se porém a formação de condensado.

Uma boa circulação da solução no dissolvedor

já tem lugar pela turbulência térmica durante o aquecimento

do tanque cilíndrico do dissolvedor. A taxa de circulação

pode ser aumentada por injeção de ar no próprio tanque.

A recombinação do ácido nítrico, a partir do

' oxido nítrico e do diõxido de nitrogênio, nos vasos de tr_a

tamento de gases é da ordem de 65-70%. Durante a ebulição da

solução no dissolvedor, adicionam-se pequenas quantidades de

ácido nítrico ao vapor, que enriquecem o condensado em ácido.

Experimentalmente, o urânio nao foi detetado

nos vapores. A quantidade de urânio encontrada no sobrenadaii

te da coluna de lavagem foi formada como poeira durante o co_r

te e veio através do sistema de tratamento de gases(13).
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A observação analítica do processo de dissc^

lução da informação do curso da velocidade de reação com o

tempo. A quantidade de urânio varia entre 0 e 2}3 mol/1 e a

concentração de ácido entre 1,6 e 7,7 mol/1. Consequentemen-

te, procuram-se métodos analíticos convenientes para estes

intervalos de concentração.

A gravimetria dá uma aproximação em torno de

0,5% para o urânio, é reprodutível, mas 'não determina a con

centração do ácido e é muito demorado, para ser usada como

análise de rotina. A determinação potenciométrrca do ácido

da H em soluções de nitrato de uranila, sendo um método ana.

lítico reprodutível, com resultados numa faixa de segurança

1%, A determinação potenciometrica simultânea do ácido e do

urânio e um método simples e fornece "resultados com eficiên-

cia 1%, sendo entretanto que maiores quantidades de ferro e

cromo na solução falsificam as determinações. A determinação

fotométrica do urânio também é reprodutível, com margem de

erro 0,5%, recomendada especialmente para soluções com baixo

teor de urânio.

5.A.4 - Amostragem

Durante a dissolução, amostras da solução do

processo devem ser tomadas a certos intervalos de tempo, do

dissolvedor e do condensado. Ambas' devem ser analisados quati

to às quantidades de urânio e de ácido.

Não se faz análise direta dos gases residuais,

visto que as quantidades de oxido nítrico e de ciiõxido de

nitrogênio formadas podem ser calculadas a partir da deternii.

nação do ácido do condensado(13).

Dependendo do processo, se ha um grande núme_

ro de fatores requerendo estudo durante a operação da usina,

üfe
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requer-se um sistema de amostragem bem planejado, com cuidja

dosa esquematizaçao das amostras.

0 funcionamento da usina é testado por amo£

trás da alimentação aquosa, geralmente mais ativa e das co£

rentes de produto. Se num dado processo as conce.ntraçoes vj.

riam muito, é" extremamente importante evitar contaminações

entre as amostras-, objeto muitas vezes de cuidadosas precau-

ções.

A maioria das amostras sao de pequeno volume

e tomadas por um período de poucos minutos. Em alguns pontos,

as amostras podem ser tomadas diretamente, mas na maioria dos

casos, uma linha de amostragem de pequeno diâmetro interno e

levada do ponto de amostragem a uma agulha hipodérmica, na

qual pode ser prensado um frasco de vidro, tendo uma tampa

de borracha. A amostra é então retirada pot vácuo e a linha

é desobstruída por ar sob pressão. No caso de amostras altji

mente radioativas, os recipientes são manuseados remotamente,

atras da blindagem de chumbo e as amostras são transportadas

em vasos, também blindados com chumbo(39).

Depois dos estágios iniciais do processo, as

impurezas em cada corrente tornam necessária a obtenção de v£

lumes maiores para as amostras. ' • • •

Os mõtodos analíticos, convenientes para uso

nas concentrações dos elementos em questão, nas soluções do

processo, ja foram citados no ítera anterior.

Quanto as amostras do condensado, deseja-se

informação sobre o tempo e nível da velocidade de reação, SJD

bre a quantidade de ácido nítrico recuperado do gás que vai

para o respiradouro e sobre a presença de urânio e ácido njí

m

m
'r.\
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tricô nos vapores. A determinação quantitativa do ácido nl-

tri co não requer equipamento especial, constituindo-se numa

titulação volumétrica simples» se a concentração do urânio

for desprezível. A análise do urânio pode ser feita por

tnetria (Item anterior).

s^ *?&*^S!fWWP^1^f^^^p*3??*?*r!r''-'



CAPÍTULO." VI

SEGURANÇA EM PROCESSOS RADIOQUÍMICOS DE SEPARAÇÃO

sã



A segurança é reconhecida como de grande impor_

tanciii cm todos os aspectos do pro.ce s ssnen tc químico, em qual,

qufsr tecnologia. No caso de processo radioquímico, além da

segurança química propriamente dita, feita por analistas, exis

te a segurança nuclear, ligada a controle de criticalidade,

geralmente de responsabilidade do projetista e quesupervisio

na tanbem os perigos da radiação, através da .Física Sanitá-

ria.

Os processos típicos que envolvem segurança,den

tro do reprocessamento de combustíveis, sao a extração por

solvente, a volati1ização e a pirometalurgia. Os dois últi-

mos, estando ainda em desenvolvimento, sem grandes usinas inj>_

taladas, são ainda relativamente pobres em dados para esta-

tística de acide.n tes . m.

Na fase de dissoluçao,para o processo em si e

para o tratamento de gases remanescentes, trabalha-se com os

mesmos reagen!:cs químicos que aparecem na extração por sol-

vente. A tabela 6.1(40) apresenta alguns reagentes que são

considerados irritantes e/ou tóxicos e as classes de reações



TABELA 6.1

REAGENTES A SEREM CONSIDERADOS PARA A SEGURANÇA

NO REPROCESSAMENTO

Reagentes irritantes e/ou

tóxicos

Ãcidos (nítrico, clorídrico,

fluorídrico, etc.)

Bases (hidróxidos de sódio,

de amônio, etc.)

Orgânicos (hexona, FTB, que-

rosene-, etc.)

Gases ( diõxido de nitrogê—

nio, flúor, ozona, monoxido

de carbono, etc.)

Metais, sais, etc.(mercúrio,

etc.)

Sistemas explosivos e/ou

passíveis de incêndio

Ãcido' nítrico - ãcido nitro-

so - orgânicos

Vapores orgânicos

Hidrogênio - oxigênio(ou ar)

Metal - oxigênio (ou ar)

Metal - ácido
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1

químicas que podem levar a incêndios ou sistemas explosivos.

Admite-se que os problemas de segurança associados aos ex-

tradites (por exemplo, FTB) e aos dissolventes (ácido nítri

co, por exemplo) devem -ser considerados no projeto e na ope_

ração dos equipamentos, e cada um requer atenção especial.

Os tipos de problemas encontrados ein proces_

sos de extração por solvente incluem: *

- estocagem adequada, manuseio e trânsito

dos r-eagentes do processo;

- ventilação, controle de incêndio e/ou en

voltorio era gás inerte de tanques e células contendo solve.ti

tes orgânicos voláteis;

- controle das taxas de reação excessivas e

evolução de hidrogênio em dissolvedores;

- projeto e operação seguros dos evaporadj?

res, particularmente aqueles que trabalhem com soluções co_n

tendo solventes orgânicos dissolvidos ou entranhados.

Apesar de sistemas algo inseguros poderem

ser contornados tecnicamente, operações mal feitas podem le

var a acidentes de grandes proporções. A tabela 6.2(40) lis

ta reações geralmente auto-catalizadas com ácido nítrico em

sistema orgânico, que podem gerar incidentes, sob condições

inadvert idas.

Para a discussão de problemas químicos ass£

ciados a processos de separação radioquímicos, deve-se con-

siderar quatro categorias, a saber:

- aparelhagem geral e area de operação II

&mmi

Tr
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TABELA 6.2

SISTEMAS QUÍMICOS E LOCAIS ONDE PODEM OCORRER

INCIDENTES ̂ N U M A USINA DE REPROCESSAMEKTO

Ácido nltrico--ãcido nitr JD

so-hexona

Evaporador, tambor d,e refi-

nado, recipiente de amostra

gem, coletor de resíduo,tan

que de estocagem de ácido

n i t r i c o ,

Ãcido nltrico-ãcido nitro_

so-dibutilcarbitol

Tambor e bomba de refinado,

tanque de alimentação, fra£

cos de polietileno

Ãcido ní tri co-ãcido nitro^

so-eter dietllico

Tanque de produto,tanque de

estocagem de ãcido nítrico,

colunas (durante recupera—

ção de ãcido nltrico)

Scidu nllricü-Scido n i t ^

so-FTB-querosene

Ãcido nltrico-ãcido nitrjo

so-nitrato de amônio-org_a

nicos

Evaporador

(*) Fumigaçao, incêndio, ou explosões

?<•.* ;

^WSIÍ^^SJTS^^^^Rll^w.-í^íBJPflif^is^pv-ji^ ̂ n
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- dissolvedores e ajustamentos de alimentai

- extrações e separações

- operações auxiliares

A aparelhagem geral do processamento radic^

químico deve ser provida de instalações de segurança d.b me_s_

mo tipo que as usinas convencionais, tais como descarga cori

trolada dos efluentes para as redondezas, respiradouros pji

ra as edificações P para o equipamento de limpeza, pessoal

especializado para a proteção, instalações médicas, etc. Mais

do que isso, as células críticas com controle remoto e vasos

envolvendo rçagen.tes inorgânicos explosivos, ou vapores org_â

nicos sao projetados para resistir às pressões resultantes de

operações anormais ou condições de transitõrios (evitando a.

entrada de ar) e com respiradouros nas saídas de gases, equ^

pados adequadamente para o caso de cargas de emergência. Os

gases do processo, por exemplo os nitrogenosos e os ácidos

halogenicos provenientes do dissolvedor, sao esgotados e coii

densados para minimizar os gases prejudiciais na alimentação

do sistema de exaustão. 0 concreto,aço, ou chumbo da blinda-

gem que serve para proteção ã radiação em areas críticas,sao

geralmente eficazes contra as perdas, ou danos de prováveis

explosões. Grandes volumes de ácidos fortes, tais como o

do nítrico, ou mistura de ácidos, devem ser isolados do ^

tema principal, por estocagem em local distinto. Ja houve

o.casioes era que acidentes menores foram o resultante de miŝ

turas inadvertidas, produzindo reações de nitração, era que a

fumaça conseqüente não pode ser tratada pelos sistemas de

ventilação ou de controle de vapor (AO).

As técnicas químicas e físicas necessárias

para "abrir" o elemento combustível solido e as separações e

extrações geralmente requerem ações altamente enérgicas. Apj:
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sar de obedecer a variações eia tratamento metalúrgico dos coin

ponentes do combustível nuclear, a preparação das alimenta

çoes pode ser considerada como das mais perigosas operações

dentro do processo. A dissolução em soluções aquosas ácidas,

apesar de levada a efeito em temperaturas relativamente ba^

xas, envolve reações que podem ser causadas inadvertidamente

por uma série de meios.

0 ácido nítrico, no intervalo de concentra-

ções 4 a 13M,. com ou sem flúor ou mercúrio como catalizador,

e o sistema aquosò geralmente empregado. As reações com me-

tais como o urânio, tõrio, alumínio, zirconio, etc.' ocorrem

em várias taxas, geralmente controláveis pela concentração do

ãcido dissolvente, pela taxa da sua adição, pela concentra—

ção do catalizad.or, pela superfície exposta do metal,etc.Pa£

te do volume do recipiente da dissolução en batelada é" resejr

vada à formação de espumas e os dissolvedores contínuos têm

provisoes semelhantes, pois a redução do ácido nítrico produz

nitrogênio e seus Sxidos, além de pequenas quantidades de hĵ

drogenio.

Todos os processos de extração e separação

no reprocessamento podem ser classificados em volatilização,

métodos pirometalurgicos e extração por solventes. A técnica

de vo Ia t i liz-açao em maior desenvolvimento é a fusáo cie flucv

reto de urânio para recuperação. Aqui emprega-se flúor em ex

cesso para oxidar o tetrafluoreto a hexafluoreto e deve-se' t£

mar precauções na estocagem deste halogênio e seu manuseio

pelo pessoal.Os propósitos pirometalurgicos envolvem alta

temperatura para escorifica.ção, além de empregarem mercúrio

metálico em uma fase, elemento de toxidez conhecida. A extrai

çao por solventes, método mais empregado no reprocessamento,

requer o uso de reagentes orgânicos, caracterizados por suas

propriedades de inflamabilidade, toxidez e reatividade

ca. '

iyrf.,,
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Nos processos de extração por solventes,uma

das mais importantes operações auxiliares é a evaporação,por

três vezes: a inter-cíclica, a do produto e a do resíduo. 0

primeiro perigo é que a maioria das alimentações aquosas dos

evapor<;dores contêm frações solúveis do extraente orgânico ,

que se. não esgotados previamente, podem ser parcialmente d£

compostos e. se acumularem dentro do equipamento, na forma de

Õleos ou alcatrão. É também possível (em operação simultânea

de coluna ou separadores de fase), carregar-se o evaporador

acidentalmente com volumes significativos do extraente. Em

temperaturas de evaporação e nas concentrações de Icido n^

tricô e nitratos presentes, é possível que se formem nitrji

"tos cora constituintes orgânicos, criando certos produtos in_s_

taveis, capazes de iniciar deflagrações ou detonações de nia

teriais riítricos. Em menor escala, GRESKY cita, por exem-

plo, que já houve acidente com uma bomba de refinado, quando

sua válvula de saída foi fechada, selando solução aquosa-or-

ganica em seu interior. Houve uma decomposição gradual do

constituinte orgânico da solução, que causou uma explosão.Nas

colunas de sílica-gel, requeridas para remoção dos contami—

nantes aromáticos, no tratamento de correntes orgânicas, pjo_

dem-se gerar cargas estáticas, por carregamento impróprio ou

na preparação da sílica-gel na coluna, havendo ignição dos

vapores orgânicos e criando-se fluxos que podem causar incêii

dio.s.e/ou explosão. • '

Apesar desta discussão não chegar a cobrir

todas as fontes potenciais de perigos em processos radioquí-

micos, nota-se que vários tipos de problemas de segurança.fa

ce ao projeto, construção e- operação de uma usina, resultam

de uma combinação de condições químicas não comuns e má ope-

ração, o que indica a grande necessidade de um. treinamento

conscienc.ioso e de constante vigilância por parte do pessoal

encarregado da operação.

mit
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7.1 - Introdução

i

Éi

Com- a entrada-em funcionamento, em 1977, da

Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (Angra dos Reis) ,

cora capacidade de 630MWe, prevê.-se uma necessidade em repr£

cessamento de 35 t/ano, em 1985. Está indicado no Programa

de Referencia da CBTN para 1974 o início de operação . da

usina de reprocessamento, em 1986, com a capacidade de 300

t/ano, esperando-se que esta escala seja perraissíyel, • em ter_

mos econômicos(41).

0 presente estudo e feito para uma usina

de capacidade 200 kg l/dia, que necessitara um investi-

mento ainda alto, como o exigido pela usina de Karlsruhe

(Guthrie, apud BARENDREGT*42 ) .

0 combustível a ser usado no reator de Angra

5 dioxido de urânio sinterizado, com enriquecimento entre
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2,3 e 3,4% em peso, dependendo da região e encapado de Zirc_a

loy-4(*). A queima de combustível no primeiro ciclo é de

12 400 MWd/HtU e do primeiro núcleo S 24 000 MWd/MtU. 0 en

riquecimento médio do combustível novo é 2,9% era peso. Tomou

-se a taxa de irradiação 31 000 MWd/t, para que fossem utilj^

zados os dados de entrada para o programa desenvolvido na

ASPIÍü da CNEN. Consideram-se, então, as porcentagens de 98,7
^ 239

em urânio, 0,64 em plutSnio físsil (todo na forma de* Pu )
e 0,66 em produtos de fissão e elementos pesados(43,44) .

' Nos cálculos para teste de alcance de crit^.

calidade no reator químico tomou-se como material a ser di£

solvido, o combustível novo, para suprir o caso em que fosse

necessário tratar um elemento que tenha-se rompido, antes do

momento ae sua retirada, üe toda forma, procurou-se trabalhar

a favor de segurança.

A fase de dissolução, no reprocessamento, é

realmente um pouco mais complexa do que aparenta, uma vez

considerados todos os problemas correlatos, como recombina-

ção de gases para formação de ácido nítrico,recirculaçao de£

te, tratamento de gases residuais, equipamento auxiliar pji

ra bombeamento, entrada e salda de material e descarga de gja

ses radioativos no ambiente. Um diagrama do equipamento para

dissolução de dioxido de urânio é'apresentado na figura 7.1

(13), que tem os equipamentos descritos pela tabela 7.1 e os

instrumentos de medidas pela tabela 7.2.

(*) - Ao fim deste estudo, o reator de Angra, projetado

riormente para 3 regiões, com os enriqueciraentos entre

os limites citados, passou para 4 regiões, com enriquecimeri

to entre 1,8 e 3,2% em peso (media 2,5).

8W£$33W?ÍRSWÍSÍWSBW^
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TABELA 7.1

LEGENDA DA FIGURA 7- 1

1

1 - Tanque cilíndrico do dissolvedor

2 - Tanque de reciclagem do dissolvedor

3 - Reservatório de ácido nítrico concentrado

4 - Bomba para ácido nltrico concentrado

5 - Tanque volumétrico e regulador de ãcido nítirico
concentrado

6 - Tanque coletor de Scido nítrico concentrado

7 - Tanque de estocagam de nitrato de uranila

8 - Reservatório de combustível em barras

9 - Cortador de combustível

10 - Condensador de refluxo para gases da dissolução

11 - Tanque de oxidaçao de oxido nítrico

12 - Lavador

13 - Tanque para coleta de Scido nítrico

14 - Lavador alcalino

15 - Tanque para coleta de nitrato de sódio

16 - Tanque de estocagem de nitrato de sõdio

17 - Bomba para nitrato de sódio

18 - Bomba portátil para transferencia de nitrato de

uranila

19,20 - Tanques de estocagem de nitrato de uranila

21 - Filtro absoluto (respiradouro do equipamento)

22 - Filtro absoluto (respiradouro ambiental)

23,24 - Exaustor (respiradouro ambiental)

25 - Chaminé
f-i
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TABELA 7.2

CONVENÇÃO PARA OS INSTRUMENTOS DE MEDIDAS DO EQUIPAMENTO PA-

RA DISSOLUÇÃO DE DIÕXIDO DE URÂNIO

EA - equipamento de amostragem

IF - integrador de fluxo

IP — indicador de pressão diferencial

MD - medidor de densidade

**F - medidor de fluxo

MN - medidor de nível

MNA - medidor de nível com alarme

MP - medidor de pressão

MT - medidor de temperatura

RF - regulador de fluxo

RT • - regulador de temperatura

ß

áí':'
êi



7.2 - Funcional

As características do elemento combustível a

ser trat.ido jã foram citadas. Para o caso em questão, o com

bustível seri dissolvido da capa, que' permanece inalterada,

pois ela, para ser dissolvida, junto com o combustível, iri

troduziria elementos estranhos na soluçao-produto, u:aa~ vez

que ela e de composição completamente diferente da dele.Para"

desencapamento e dissolução, em dois estágios distintos, a

quantidade de rejeito radioativo seria muito grande. A opção

ê válida, pois o dióxido de urânio é totalmente . dissolvido

pelo ãcido nítrico, no qual a capa de Zircaloy I completameii

te insoluvel.

Quanto ao tipo de operação do dissolvedor ,se

rã em batelada, para descarregamento das capas acumuladas,

com recirculaçao. Ademais, ef etuand.o-se os cálculos cora a for

tnula(5.4), encontra-se uma velocidade da orden de
-1 -2

50 mg«min , cm que ê uma alta taxa de dissolução, con —

^ ! ! ? ^ ^
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firmando-se a escolha deste tipo de operação, . . . . .

As barras de combustível usadas no reator de

Angra contêm 2498g de dióxido de urânio cada, com aproxim^

damente 3,5m de comprimento, serão cortadas, para o processo,

em pedaços entre 25-50mm. 0 combustível, então, com as extr£

midades cortadas, serã exposto ao ácido nítrico fervente, pji

ra dissolução. A solução-produto será ácido nítrico e solii

ção do combustível, sendo os pedaços de capa lixiviados, rj2

slduo solido.

Considera-se que a solução-produto, após um

simples ajustamento, possa ser alimentação para o primeiro

estágio de extração por solvente, com 0,95M em urânio e 3M

em ácido nítrico. Uma redução na concentração H desta

mentação, favorece a remoção dos produtos de fissão zirconio

e.niõbio (H em torno de IM).

A capacidade do dissolvedor é 200 kg U/dia ,

em duas cargas de 100 kg cada, sendo o período de tratamento

estimado em cinco horas, sem incluir o aquecimento, .resfriji

mento e descarga.

A figura 7.2 mostra o dissolvedor deste estju

do. 0 equipamento obedece à tabela .7.1 e os instrumentos

de medidas tem sua convenção na tabela 7.2. 0 reator químico

' ê° dividido em duas partes, um tubo cilíndrico e um tanque eĵ

treito de reciclagem, por segurança de geometria, era termos

de criticalidade. As conexões existentes entre o cilindro e

a placa são um ladrão para to liquido, um tubo para exaustão

de gases, nos topos dos vasos e um tubo de recirculação, li

gando as bases dos recipientes. Os dois reservatórios são

providos de trocadores de calor. Ha uma cesta perfurada ajus

tada nas dimensões interiores da parte cilíndrica, suportada
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por um mecanismo de garras, que é" extraída mecanicamente, pja

ra descarregar as capas acumuladas, ao final da dissolução.

Locado diametralmente oposto, em relação ao

tanque de reciclagem, está o cortador de elementos combust^

veis. A abertura da cesta está logo abaixo do tubo de co-

nexão entre a parte cilíndrica e o cortador, estando seu fuji

do ajustado por suportes sobre a base daquela.

Depois de inserir a cesta vrzia no cilindro,

alimenta-se o tanque de reciclagem com quantidade m.edida de

água. Corta-se um conjunto de elementos combustíveis no cojr

tador e os pedaços caem na cesta, ate atingir a carga de

100kg.

Adiciona-se ácido nítrico concentrado(lS,6M)

no tanque de reciclagem, através de um recipiente volumétri-

co, que é alimentado por um reservatório de ácido.Com a água

já estocada no tanque, obtém—se HNO, 7,5M.

Injeta-se ar na base do cilindro, forçando

uma circulação do ãcido na direção cilindro-ladrao-tanque-cj^

lindro. 0 volume de ar é medido e a circulação é regulada

(esta circulação é sempre necessária, .para prevenir o depati

peramento de ácido na parte cilíndrica).

A ebulição do reagente e obtida, por injeção

de vapor, controlada por duas válvulas de entrada, nos tr.£

cadores de calor das partes inferiores do cilindro e do tan-

que. Q1 condensado e drenado para fora, medido por um dispos_i_

tivo próprio.

Os gases nitrogenosos formados durante a dij»

solução escapam do cilindro para o tanque de reciclagem, seji



.212.

cio que o espaço livre sobre o nível do líquido serve para c£

letar e desmanchar a espuma. Os gases nitrogenosos , o ar iji

jetado e o vapor de água evolvido sau conduzidos do topo do

tanque de reciclagem para a parte dê tratamento de gases re_

manescentes.

0 resfriamento se faz por trocadores de

lor, injetando-se água de resfrianento.
ca

Depois de completa a dissolução (densidade

da solução constante, durante 60 min), o produto final - n_i

trato de uranila - é enviado da base do cilindro para um tan

que de estocagem, através de um injetor de vapor.

Lava-se a parte cilíndrica com água e esta

vai ao mesmo tanque da solução de nitrato de uranila. -epois

do dissolvedor lavado, a cesta e extraída e levada para um

sistema de descarga. Os pedaços de capa vazios sao testados

para resíduos não dissolvidos do combustível e estocados num

recipiente de resíduos, de onde partirão para tratamento coji

veniente.

As camisas dos trocadores de calor do cilin.

dro e do tanque do dissolvedor são revestidas externamente

de aço-carbono (as mudanças na estrutura do aço inoxidável

na área de soldagem com aço-carbono podem ser desprezadas,

pelo menos no período de experiências). A pressão maxima do

vapor nos trocadores de calor não deve exceder 6 atm.

Com base na figura 7.2 e obedecendo a conveii

çao da tabela 7.2, relacionam-se, a seguir, os equipamentos

íiuxiliares para o dissolvedor.
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INSTRUMENTOS DE MEDIDAS

IF - medida da água de alimentação para o tanque de reci-

clagem

MF - medida do condensado drenado dos trocadores de calor

MP — medida da pressão do vapor dos trocadores de calor

MF - medida do volume de ar injetado para circulação

MF - medida da circulação do ar na base do tanque cilíndr_i

r CO

RF - medida dos gases nitrogenosos, ar injetado e vapor

d'agua, saindo do tanque de reciclagem

MF - medida do ar de alimentação no cortador

MT - medida da temperatura da ãgua de resfriamento no tro

cador de calor do tanque de reciclagem

RT — medida da temperatura na base do tanque cilíndrico

RT — medida da temperatura no fundo do tanque de reciclagem

MNA - medida de nível com alarme, no fundo dp tanque de re-

ciclagem

MN - medida de nível na base do tanque cilíndrico

MD — medida de densidade no tanque de reciclagem

MT - medida da temperatura da água de resfriamento no tr.£

cador de calor do tanque cilíndrico

MP - medida de subpressões no tanque de reciclagem

EA - amostragem no ladrão de líquido entre os tanques ci-

líndrico e de reciclagem .

MT - medida da temperatura ambiente proximo do dissolvedor

MN - medida de nível para o tanque de estocagem

.••I
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V Á L V U L A S

2 para entrada de vapor (uma para o tanque cilíndrico, outra

para o de reciclagem)

1 para entrada de ar circulante

2 para entrada de água de resfriamento (uma para o tanque c_i

llndrico, outra para o de reciclagem) '

1 para entrada de água de alimentação

1 para, entrada de solução-produto no tanque de estocagem

1 para saída de soluçao-produto do tanque de estocagem

1 para saída de gases do tanque de estocagem para o respira-

douro

B 0 M B A S :

1 para circulação de HN0o13,6M

1 para circulação de nitrato de uranila para o tanque de e_£

tocagem

OUTROS EQUIPAMENTOS

1 injetor de vapor, para retirada da solução-produtò do taji

que cilíndrico

1 nebulizador para entrada de HNO 13,6M no tanque de recicla

gem

2 drenadores de condensado (para os trocadores de calor dos

tanques cilíndrico e de reciclagem)

1 exaustor para os gases do dissolvedor

2 cubas para fugas de líquido (uma para o dissolvedor, outra

para o tanque de estocagem)

I

'""««''»W»"'»'"!^^
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R E S E R V A T Ó R I O S

1 reservatório de combustível era barras

1 reservatório de ácido nltrico concentrado

1 tanque volumetrico e regulador de ãcido nítríco concentra-

do

1 tanque coletor de ácido nítrico concentrado

1 tanque de estocagem de nitrato de uranila

1 recipiente para estocagem de resíduos



7.3 - Escolha do material

. Com base em taxas de corrosão, os aços

uáveis não são geralmente muito resistentes aos ácidos sulfíi

rico e clorídrico, isto é*, ácidos fortes e não oxidantes.Por

outro lado, estes aços tem resistência consideravelmente maior

ao ácido nítrico, que é oxidante e tem forte efeito de passji

vação(45).

As condições específicas de operação no dijs

solvedor químico sao: ácido nítrico na concentração 7,5M (o

que corresponde a 38,2% em peso, por gráfico inolaridade x %

HNO , segundo dados de 46), temperaturas de ebulição que é

110,1 C, pór grafico concentração de ácido nxtrico em peso

no lxquido x temperatura- de ebulição, a 760mm de Hg, segundo

dados de Mme. POTIER em (47) e 111,7 C, por gráfico da infl_u

encia do título sobre a temperatura de ebulição, no ácido ní̂

tricô a 760icm de Hg, segundo dados de CREIGHTON & GITHENS. em

(47) — tomar-se—ia por média 111 C.
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A escolha inicial recairia num aço

yel tipo austenitico, pelas vantagens já caracterizadas ante_

riormente. Des es, para HN0_ 40% em peso, em ebulição

(112 C ) , transcreve-se uma tabela de susceptibilidade ã cor

rosão, sendo que os valores dados devem ser considerados ape_

nas como guia geral, isto é, a menos de fatores muito variá-

veis, tais como pequenas modificações em temperatura e * pure

za dos agentes, que afetam a resistência a corrosão. A tabe.

Ia 7.3(45) descreve o significado do grau de susceptibilida-

de ã corrosão, que será apresentado. Desta forma, a designa-

ção 0 não implica em que o aço seja totalmente.resistente ao

agente em questão, sob todas as condições. A tabela 7.4(45 )

relaciona, para as condições de operação do dissolvedor, a

resistência a corrosão dos diversos aços, cem a designação

dos tipos Sandvik. A tabela 7.5(34,45) mostia a equivalência

entre os aços tipo's Sandvik - AXSI, com as composições res —

pectivas.

~ 33

Pelas observações de SEEFELDT , pouco antes

citadas e considerando a experiência de JESSNITZER et alii

cora a usina de reprocessamento de Karlsruhe (WAK) onde se

usa como material de construção para dissolvedores, oa aços

inoxidáveis AISI 304L ou 321, cujas composições estão na tja

bela 7.6(34), opta-se definitivamente pelo tipo austenitico

304L.
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T A B E L A 7 . 3

SIGNIFICADO DO GRAU DE SUSCEPTIBILIDADE À" CORROSÃO

Grau de susceptibilidade

ã corrosão

Perda em peso"

Capacidade de trabalho

do material'

0

-2 -1
<0,l g.m .h

ou

<0,ll mm/ano

Resistente

1

-2 -1
0,1 a l,0g.m .h ,

ou

0,11 a 1-1 mm/ano

Ataque em alguma

extensão.Material

aplicável' em ai

guns casos

2

>l,0g.m~2.h~1,

ou

1,1 mm/ano

Forte ataque.

0 material não

deve ser usado.

, í
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T A B E L A 7.4

RESISTÊNCIA Â CORROSÃO DOS DIVERSOS AÇOS, COM A DESIGNAÇÃO DOS TIPOS SANDVIK 1

Agente, concentração, densidade

Ãcido nítricô, 40%, 1,25

Temperatura

112°C

2C27

2

7C27-MO2

i

2C34

1

S A N E

5R10

0

V I K

6R55

0

5R60

0

6R64

0

10RE21

0

I



T A B E L A 7.5

EQUIVALÊNCIA ENTRE OS AÇOS TIPOS SANDVIK - AISI, COM AS COMPOSIÇÕES RESPECTIVAS

Tipo Sandvik

Equivalência AISI

2C27

' 410

7C27Mo2

4N2C34

431

2C34

430

5R10

304

304L

5K60

316

10RK21

5R10

304L

C o m p o . s i ç ã o

C

<0,10

0,15(max)

0,35

' 0,20

0,20(max)

0,12

0,12(max)

£0,06

0,08 (max)

0,03 (max)

<.0,06

0,08(max)

0,08

£0,06

0,03(max)

Si

0,3

1,00(max)

0,3

0,3

1,00 (max)

0,3

-

0,45

1,00(max)

1,00(max)

0,6

1,00(max)

0,45

0,45

1,00(max)

Mn

0,3

1,00 (max)

0,3

0,5

1,00(max)

0,3

1,00(max)

0,45

2,00 (max)

2,00(max)

1,7

2,00(max)

0,45

0,45

2,00(max)

Cr

13,5

11,50/13,50

13,5

16,6

15,00/17,00

17,2

14,00/18,00

18,5

18,00/20,00

18,00/20,00

17,5

16,00/18,00

26,3

18,5

18,00/20,00

Ni

-

-

- •

2,2

1,25/2,50

-

8,7 (barra)
9,3 (tubo)

8,00/12,00

8,00/12,00

12,6(barra)
13,5 (tubo)

10,00/14,00

5

8,7(barra)
9,3(tubo)

8,00/12,00

Mo

-

-

1,3

-

-

-

-

-

-

2,8

2,00/3,00

1,5

-

-

. P

-

0,040(max)

• -

-

0,040(max)

- '

0,040(max)

-

0,045 (max)

0,045(max)

-

O,O45(max)

-

-

0,045(max)

S

-

0,030(max)

-

0,030(max)

0,030(max)

-

0,030(max)

0,030(max)

-

0,030(max)

-

-

0,030(max)



T A B E L A 7 .6

COMPOSIÇÕES DOS AÇOS AISI TIPOS 304L e 321

Aço
AISI.

304L

321

C

0,03(max)

0,08(max)

Mn

2,00(max)

2,00(max)

P

0,045(max)

0,045(max)

3

0,030(max)

0,030(max)

Si

1,00(max)

1,00(max)

Cr

18,00/20,00

17,00/19,00

Ni

8,00/11,00

9,00/12,00

Ti

S x C(min)
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Especificando por partes, o dissolvedor (tail

quês cilíndrico e de reciclagem) serã construído em aço AISI

tipo 304L, em chapas de aproximadamente 4mm de espessura. As

canalizações serão em aço-carbono, assim como as válvulas. A

cesta do tanque cilíndrico do dissolvedor serã em aço 304L.

Os trocadores de calor seraò em aço superíor(na .parte que nao

esta em contacto com o ãcido) revestido de aço-carbono. Os re.

servatõrios são do mesmo material do dissolvedor e as cubas,

para evitar as fugas de líquido, serão em concreto impermea-

bilizado, ou talvez, "fiberglass" ou polietileno.

Ví^'-''-"^'--^--»«"'-'^*--.:^-.'. •,= •• •f-^-r- "'iwqgtfrvwft



7.4 - Dimensíonamento

0 material de construção do d.'.ssolvedor I

aço inoxidável 304L(ítem 7.3), em folhas com espessura apr£

ximada de 4mm. 0 diâmetro interno da parte cilíndrica é de

22,9cm (9 polegadas), correspondendo a combustível hetereg^

neo encapado, em solução aquosa , com reflexão completa em aJL

tura infinita, conforme figura 7.3(48) e altura 4,7m(13). P£

ra o tanque de reciclagem, considera-se uma distribuição ho-

mogênea do combustível. A largura interior da placa com um

plano infinitamente ampliado e de 16,5cm (6,5 polegadas) , coja
49

forme tabela 7.7 (Henry apud STOLLER & RICHARDS ).

A cesta de combustível 5 inserida na metade

inferior da parte cilíndrica do dissolvedor. Esta cesta ê

uma camisa perfurada, com furos de diâmetro em torno de 5mra

e o fundo como uma peneira, com fio de 0,5mm de diâmetro e o

diâmetro dos furos aproximadamente 0,75mm. 0 diâmetro ext_e

rior da cesta i 20,6cm, tal que durante o seu movimento ver-
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T A B E L A 7.7

LIMITES SEGUROS PARA SISTEMAS INDIVIDUAIS .DE SOLUÇÕES HOMOGÊNEAS DE U ,

PARA VÁRIAS COMPOSIÇÕES ISOTÖPICAS^.

235
Arranjo de U

% em peso U

90

75

50

40

30

20

15

12

10

8,0

6,0

5,0

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,75

1,5

1,25

1,0

0,8.

0,72

Volume

Litros

4,8

5,0

6,0

6,7

7,7

9,5

11,0

12,5

14,0

16,0

20,5

27,0

33,8

40,0

49,2

64,6

95,1

126

186

308

731

3917

00

Galões

1,16

1,32

1,58

1,77

2,03

2,50

2,90

3,30

3,69

4,22

5,41

7,13

8,92

10,6

13,0

17,1

25,1

33,3

49,1

81,3

193

1040

CO

Diâmetro do cilin

dro infinito (in)

5,0

5,2

5,7
6,0

6,3

6,9

7,4

7,8

8,2

. 8,7

9,6

10,25

11,2

12,0

12,8

14,0

16,0

17,6

20,0

24,0

33,0

58,0

CO

Espessura da pia

ca infinita(in)

1.5
1,6

1,9

2,0

" 2,2

2,7

3,1

3,4

3,6

3,9

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,1

8,7

9,6

11,0

13,5

19,5

36,0

CO

Massa

kg de U 2 3 5

0,350

0,360

0,390

410

440

480

520

583

600

650

710

800

930

1,04

1,20

1,47

2,0

2,56

3,6

6,67

22,7

36,0

W

(*) esta tabela nao deve ser usada, quando puder ocorrer heterogeneidade nc

material.

m

im

m%
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tical, uma coroa média de 1,2 cm permanece livre dentro do

cilindro. Para prevenir a queda de partículas maiores de só-

lido dentro desta coroa, vindos do tubo de conexão do corta,

dor, solda-se um anel enviezado na parte cilíndrica do dis—

solvedor, tal que sobre uma coroa de somente uns 2 mm.

Fazem-se considerações sobre o dimensionameji

to de aparelhagem, quanto aos problemas de criticalidade, no

Apêndice.
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Intentou-se um projeto especifico dentro do

reprocessamento. Naturalmente, dificuldades surgiram e, pj;

rante ä grande massa de informações de que se tinha neces-

sidade em cada etapa, restringiu-se a própria idéia inicial

do trabalho, que alem do dimensionanento do dissolvedor pji

ra combustível enriquecido a 3%, conteria uma parametriza—

ção de 1 a 5%, para permitir pequenas extrapolações.

As informações e experiências da usina de

reprocessamento de Karlsruhe, muitas vezes tomadas como b_a

se, foram muito importantes, pois o projeto da WAK é novo,

a operrção tendo-se iniciado em 19 71, com c-apacidade de

40 t/ano, para combustíveis õxidos dos reatores a água, com
- 235 • -

enriquecimentJ ate 3% em T . 0 objetivo desta usina e a

obtenção de .periencia técnica, para extrapolação em fut̂ i

ras grandes usinas.

A dissolução eletrolltica e o processo Pu-

rex são dois assuntos importantes, que poderiam ter sido

mais discutidos, se não houvesse contingência de espaço. 0
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primeiro, ainda que em fase de aperfeiçoamento, é uma

grande esperança de simplificação, principalmente para

combustíveis cuja dissolução química não se ajusta bem

à química dos nitratos. 0 segundo, còmprovadamente o

processo de maior uso, apôs o' desenvolvimento da ener_

gia nuclear para fins pacíficos, pois origina menores

volumes de resíduos e proporciona menores custos opjs

racionais que os outros métodos de extração.

A economia dentro da fase de dissolução

é um aspecto específico a ser explorado. Pitkin (apud

PREPARATION for fuel processing50) estima o custo de

instalação do jaétodo de corte - lixiViação em US$600.000.

Neste trabalho não se aborda este item, pois as in-

formações sobre custos geralmente abrangem toda a us_i

na e nao cada uma das fases do reprocessamento.

A escolha do dissolvedor químico, em con

traposiçao ao eletrolítico, se afigurou proveitosa, pja

ra a hipótese de construção de um protótipo, princi-

palmente a menor prazo, pois a técnica 'eletrolítica .

requer maior elaboração para se . resolverem alguns pro_

bleraas especiais de engenharia.

A fase de dissolução, no reprocessamento, en

globa equipamentos para recombinação dos gases na formação

de ácido nítrico, para tratamento de gases residuais e para
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etapas auxiliares, como bombeamento, entrada e saída de ma_

terial e descarga de gases radioativos no ambiente.

Nas dissoluções nítricas, usa-se oxidar o

oxido nltrico para diSxido de nitrogênio, formando-se a pajr

tir deste o ãcido nítrico. Viu-se no Item 7.2 que os gases

nitrogenosos formados durante a disso?ução escapam do cilijn

dro para o tanque de reciclagem e do topo deste, junto com

o ar injetado para circulação e com o vapor d'agua evolvi-

do, e são conduzidos para a parte superior de um condensa—

dor de refluxo. Neste, .deposita-se o vapor d'agua e- a cor-

rente flui para um tanque de oxidação, provido de serpenti-

nas de resfriamento, uma vez que as reações de oxidação do

oxido nítrico e de formação do ácido nítrico, são exotermi.

cas. A seguir, todos os gases nitrogenosos são depurados,nu

ma outra coluna, em contracorrente com o condensado formado

anteriormente. Então, o produto obtido contêm ácido nítrico

recuperado, que volta para o tanque de reciclagem.

Os gases nitrogenosos residuais da etapa aji

terior sao* conduzidos para uma outra coluna, onde sao depu-

rados em contracorrente com solução diluída de hidróxido de

sódio, formando-se uma solução fraca de nitrato de sõdio.E£

ta coluna também tem serpentinas de resfriamento, para remo.

ver o calor da reação. Os gases ainda remanescentes passam

por um filtro de gases residuais,dépois por um insuflador e

daí para a chaminé de gases residuais. A inclusão da coluna

de lavagem alcalina tem por objetivo principal, satisfazer

os requisitos oficiais, para que a concentração máxima per-

missível dos gases nitrogenosos residuais, através da chaini

né, nao seja ultrapassada.

Como se ve, as etapas de recombinaçao de g_a

ses para formação de ácido nítrico e de tratamentos de ga-

ses residuais requereriam observações demoradas, para efei-

• ¥ * * Tf;;
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to de projeto de equipamento, ainda que quase somente

do a química convencional. A parte de equipamento auxiliar

para estas etapas e ainda a preparação para descarga de ga.

ses radioativos ainda aumentaria as considerações a serem

feitas. Decidiu-se, assim, que a aparelhagem dimensionada

neste trabalho sa referiria somente ao dissolvedor.

Para a dissolução de diõxido de urânio

pado de Zírcaloy, adotou-se o método de corte-lixiviação, oji

de se coloca em solução o combustível, deixando inalterada

sua capa. A escolha pareceu acertada, pois não se introdu-

zem elementos estranhos na solução - combustível e não se

produz uma grande quantidade de rejeito radioativo.

A operação do dissolvedor é por bateladas ,

para des carregamento das capas acumuladas. liste tipo de opjs

ração, com recirculação, é também recomendado, em vista da

velocidade da reação, que se faz com HKO 7,5M, para obter

uma boa taxa de dissolução, sem formação de espuma, porque

esta é difícil de ser eliminada e pode entrar no sistema de

processamento de gases, que nao e projetado para segurança

critica.

Para as considerações de nao criticalidade

no reator químico, tomou-se o combustível novo (3% em peso
235U ) para ser dissolvido, trabalhando-se a; favor da segu—

rança e suprindo o caso em que fosse necessário tratar um

elemento que se tivesse rompido, antes do momento de sua r_e

tirada.

0 dissolvedor é constituído de duas partes,

por segurança de geometria, em 'termos de criticalidade: um

tubo cilíndrico e um tanque estreito de reciclagem.0 tubo ei

líndrico contém em seu interior uma cesta perfurada »suportada
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por um mecanismos de garras, que ê extraída mecanicamente,

para descarga das capas acumuladas. Depois de inserir a ce|

ta vazia no tubo cilíndrico, alimenta-se o tanque de reci-

clagem com quantidade medida de água (IF). A cesta é alimeji

tada por um cortador de combustível, que opera com uma co_r

rente de ar, cujo fluxo é medido (MF). Posteriormente, este

ar, junto com os õxidos nitrogenosos e o vapor d'aguafforma

dos, é conduzido para a corrente que vai para o condensador.

Um conjunto de varetas é cortado em tamanho

25-50mm e os pedaços caem na cesta, até atingir a carga de

100 kg. Adiciona-se ácido nítrico concentrado (13,6M)no tari

que de reciclagem através de um recipiente volumétrico, que

e alimentado por um reservatório de ácido. Com a água ja ejs_

tocada no tanque, obtém-se HNO, 7,5 M. Injeta-se ar na base

do cilindro, forçando uma circulação do liquido na direção

cilindro—tanque de reciclagem- cilindro. 0 volume e medido

(MF) e a circulação entre os componentes G regulada (FI).

A ebulição do reagente é obtida, carregando

— se os trocadores de calor das partes inferiores do cilíii

dro e do tanque com vapor a 6 atm, medido (MP) e controlado

por duas válvulas de entrada. 0 condensado é medido (MF) e

drenado pára fora.

Os gases nitrogenosos- formados durante a

dissolução escapam do cilindro para o tanque de reciclagem

e são conduzidos, junto com o ar injetado para circulação e

vapor d'agua evolvido, para a parte de tratamento de gases

remanescentes.

Para manter a temperatura necessária,já que

a reação de dissolução é exotermica, o resfriamento se faz

por trocadores de calor nas partes médias do cilindro e do

tanque. A temperatura da água de resfriamento e medida(MT).

i-Vl
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Depois de completa a dissolução (densidade

da solução, medida no tanque de reciclagem (MD), constante

durante 60 min), o nitrato de uranila resultante é enviado

da base do cilindro para um tanque de estocagem, através de

um injetor de vapor.

L.ava-.se a parte cilíndrica com água e esta

e enviada ao mesmo tanque da solução de nitrato de uranila.

Depois do dissolvedor lavado, a cesta é extraída e levada

para um sistema de descarga. Os pedaços de capa vazios são

testados para resíduos não dissolvidos do combustível e es-

tocados num recipiente de resíduos.

0 ácido nítrico concentrado e estocado num

local especial, fora da usina, em recipientes de massa redii

zida. Antes de cada operação, o ácido e bombeado para um

coletor, passa por um recipiente volumetrico e daí o

vedor pode ser carregado.

A adição de ãgua de diluição e para os

xos é feita diretamente através de uma linha de ãgua para o

dissolvedor. 0 vapor de aquecimento e. suprido por um gerja

dor de vapor, locado fora da usina.

A dissolução completa do dióxido de urânio

por ãcido nítrico tem perdas menores que 0,1%. 0 tempo de

dissolução depende da concentração do ãcido e a barreira ê

nergética para o início da reação pode ser vencida mais fa_

cilmente, por um acréscimo de temperatura. A influencia do

comprimento dos pedaços de combustível pode ser desprezada,

mas a dissolução do diõxido de urânio em pedaços de barras

é possível nun tempo menor, que a mesma quantidade do mes-

mo combustível, na forma de pas ti lhas(13).

ti
m
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Para observação analítica do processo,os m_e

todos convenientes para os intervalos de concentração eti

contrados sao: gravimetria e fotometría para o urânio, r^

produtíveis, com margem de erro 0,5%; potenciometria para o

ãcido era solução de nitrato de uranila, reprodutível, com

margem de erro 1% e também a potenciometria simultânea para

o urânio e para o ãcido, com margem de erro 1%. '

Na dissolução, faz-se amostragem das solu-

ções do dissolvèdor e do condensado, para analise das quan-

tidades de urânio e de ãcido. Não se faz analise direta dos

gases residuais, visto que as quantidades de oxido nítrico

e de dioxido de nitrogênio formados, podem ser calculados

a partir da determinação do ácido do condensado. No estudo

apresentado, locou-se o equipamento de amostragem no ladrão

para o liquido, entre o cilindro e o tanque de reciclagem

do dissolvèdor.

No capítulo VII, onde foram feitas as dec_i_

soes finais e o dimensionamento do dissolvèdor, procurou-se

sempre atender ãs características desejáveis de um reator

'químico Purex, como colocadas no capítulo V.

Assim, o material de construção escolhido

foi o aço AISI tipo 304L. 0 grupo aus tenítico, pela sua grari

de quantidade de liga e sua uniformidade em propriedades

•físicas e mecânicas, possui alta resistência â corrosão. 0

aço 304L e reconhecido pelo código ASME, para fabricação de

vasos aquecidos e pressurizados. Este aço com baixa taxa de

carbono, tem resistência adicional aos efeitos de corrosão

intergranular e se serve muito bem para estruturas ou vasos

soldados. Para o caso estudado, onde a dissolução se faz

perfeitamente com ãcido nítrico, nao hã necessidade de aços

especiais, como' por exemplo o tipo 309 SCb, que tem como

desvantagem um custo elevado. Por partes: o dissolvèdor, a

iWWITOBiTO-WBiByiTMIWBWWW-ff'
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cesta do tubo cilíndrico e os reservatórios serão construí

dos em aço 304L; os trocadores de calor serão de aço superior

na parte que não está emcontacto com o ácido, revestidos de

aço-carbono; as canalizações e as válvulas serão em aço-car_

bono e as cubas, para evitar as fugas de líquido, serão em

concreto impermeabilizado, ou talvez "fiberglass" ou polije

tileno.

As dimensões do equipamento foram tomadas

por segurança de geometria, era bibliografia específica (48,

49). 0 diâmetro do tubo cilíndrico corresponde a combustí-

vel heterogêneo encapado, em solução aquosa, com reflexão

completa em altura infinita. 0 tanque de reciclagem, na fojr

ma de placa, tem a largura com um plano infinitamente am-

pliado, considerando-se distribuição homogênea do combustjí

vel.

À não cri ticalidade do equipamento sera dis_

cutida no Apêndice.
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As dimensões dos vasos foram tomadas em [

ta da constituição do material a ser tratado. Para o tanque

cilíndrico, em particular, onde o combustível estará corta.

do em pequenos pedaços , pode ter havido uma diminuição mui^

to rigorosa nas dimensões.

Sabe-se que o sistema heterogêneo e mais

restritivo que o homogêneo para baixos enriquecimentos, p£

dendo ocorrer o contrario para enriquecimentos maiores; o
• ~ 235

limiar desta separação esta entre. 3-5% em peso de U (48,

51). Ora, na dissolução, o combustível encapado, em pedaços

de 25-50mm 2 tratado com HNO- 7,5N, formando um sistema de

pequena heterogeneidade: o sistema mais desfavorável ocor-

reria se todos os pedaços caíssem no tanque cilíndrico • de

forma tal, que se formassem verdadeiras varetas de um rea-

tor, dispostas segundo uma Tr.ftlhagem. Como a quantidade de

combustível a ser dissolvido em cada batelada 5.de 100kg,

seriam 40 varetas de ~2,5kg e -3,5m cada.
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Para análise inicial, toma-se o "reator" ^i

llndrico nu radialmente, onde se procura o maior fator de

multiplicação infinito (k .) , variando-se o pas JO p entre as

varetas; o número n de varetas possíveis dentro do cilindro

variara consequentemente, e com este numero a altura h do

conjunto(n x h = 40 x 3,5m = 140 m). 0 "buckling" geométri-

co total para o cilindro é dado por

onde X~7cm.

B' = ( — 'h + 2X'
(A.l)

A pesquisa do maior k^ foi feita com LEO-

PARD - código de calculo homogêneo de espectro - já testado

no IPR e que trabalha com células quadrada e hexagonal, teti

do sido ambas estudadas. Este código, a partir da composi-

ção e geometria do combustível, da temperatura e do "buck-

ling" geométrico do sistema, da também o fator de multiply

cação efetivo (k f) e o fator de multiplicação infinito (kra).

Os resultados desta etapa estão nas tabelas A.l e A.2 onde,

para célula quadrada encontrou-se k
TD Í3 ̂ í

= 1,487, correspon

dente a p = l,9cm e para a célula hexagonal k = 1,487

correspondente a p = 2,0 cm. Os k

0,4188 e 0,4190.

sao, respectivamente.

Apesar de os cálculos anteriores jã terem

indicado o maior k f para reatores nus radialmente, a pre—

sença de refletor pode levar ainda a k £ maiores.Estuda-se,

então, com XY-MUGDI - código de difusão a 2 dimensões - tam

bem já testado no IPR, um reator refletido. Para este, to^

man-se os passos de maior kB obtidos anteriormente e dimi—

nui-se o número n de varetas do reator nu correspondente,

criando deste modo um refletor radial. A altura h das.-

"tas cresce e o "buckling" axial será
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P (cm)

2,9

2,8

2,7

2,6

2,5

2,4

2,3

2,2

2,1

2,0

1,9

1,8

1,7

1,6

1,5

1,4

* máximos

TABELA A.I

PESQUISA DO MAIOR km EM CÉLULA QUADRADA,

REATOR NU RADIALMENTE

2 ~?
IT (cm *)

0,05458 •

0,05459

0,054599

0,06461

0,05463

0,05464

0,05467

0,05469

0,05473

0,05477

0,05482

0,05488

0,05497

0,05508

0,05522

0,05541

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

* 1

1

1

1

1

1

k
CO

,285

,314

,342

,368

,394

,417

,439

,457

,472

,483

,487

,484

,472 .

,447

,403

,333

0

0

0

0

0

0

0

* 0

0

0

0

0

0

0

0

0

k -
ef

,3843

,3925

,4000

,406 7

,4122

,4163

,4187

,4188

,4161

,4100

,3997

,3840

,3619

,3319

,2925

,2429

a ^



TABELA A.2

PESQUISA DO MAIOR kro EM CÉLULA HEXAGO-

NAL, REATOR NU RADIALMENTE

i (cm)

2,9

2,8

2,7

2,6

2,5

2,4

2,3

2,2

2,1

2,0

1,9

1,8

1,7

1,6

1,5 .

1,4

B (cm 2)

0,054599

0,05461

0,05462

0,05464

0,05466

0,05468

0,05471

0,05475

0,05479

0,05484

0,05491

0,05499

0,05510

0,05513

0,05542

0,05567

k
CO

1,342

1,367

1,391

1,413

1,433

1,451

1,467

1,478

1,485 •

* 1,487

1,481

1,467

1,439

1,396

1,328

1,223

k
ef

0,4001

0,4063

0,4116

0,4157

0,4183

* 0,4190

0,4176

0,4134

0,4059

0,3943

0,3777

0,3551

0,3253

0,2879

0,2404

0,1867

* máximos

lRW^'^Sr^gJi»prwr--i>»<«K^"i:-«",r«s-t,.^.^i-.-7,,.--t^„.Trjl,(,
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2X (A.2)

Uma exigência complementar seria h + 2 A -s H, sendo- H=4,7m,

tomado inicialmente da experiência de equipamento semelhan-

te, em operação na WAK(13).

No estudo de reatores nus, verificou-se que

a geometria de k^ máximo nao coincidia com a de k f máximo,

tanto para a célula quadrada, como para a hexagonal. Faz-se

então estudo de reatores refletidos, com passos variando
TO í3. TC

num intervalo tal, que abranja o k f de cada caso. Para es_

tas tentativas, o método de cálculo é o mesmo citado

ormente.

Os resultados de LEOPARD e XY- MUGDI mos-

f tem um valor para reator nu radialmente e pa£

sa por um máximo quando se introduz refletor radial. Esta

tram que k

sa por um

etapa é descrita pelas tabelas A.3 e A.4.

A alternativa de se considerarem as varetas

formando um reator nu axialmente foi desprezada,uma vez que

o comprimento do tanque (4,7m) sempre pode ser considerado

infinito, em relação ao raio do mesmo (10,3cm).

Pode-se então finalmente afirmar que o ci-

lindro não terá fator de multiplicação efetivo superior ao

maior dos máximos encontrados, ou seja 0,5939.

Para o tanque-placa não há problemas adicij)

nais, pois as dimensões foram tomadas para solução totalme_n

te homogênea, o que se passa realmente.

/ «̂



TABELA A.3

PESQUISA DO MAIOR k£f EM CÉLULA QUADRADA, REATOR REFLETIDO

Código

LEOPARD

XY-MUGDI

XY-MUGDI

LEOPARD

XY-MUGDI•

XY-MUGDI

LEOPARD

• XY-MUGDI .

XY-MUGDI

Tipo do reator

i

nu

refletido

. refletido

• nu

refletido

refletido i

nu •

refletido

refletido

p(cm)

2,2

2,2

2,2

1,9

1>9

1,9

1,6

1,6

1,6

n

-69

45

37

-92

69

61

-130

. 88

68

h (cm)

238,79 •

357,995

418,37

181,67

238,35

253,77

132,90

189,91

227,64

B2

z

0,

o,

o,

o,

o,

o,

o,

o,

o,

(cm )

000173

0000770 •

0000564

000299

000174

000153

000559

000274

000190

0

* 0

0

0

0

0

0

0

0

k .
ef

,4188

,5939

,4157

,3997

,5400

,5265

,3319

,4891

,4862

maximo
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TABELA A.4

PESQUISA DO MAIOR k f EM CÉLULA HEXAGONAL, REATOR REFLETIDO

Código

LEOPARD

XY-MUGDI

XY-MUGDI

LEOPARD

XY-MUGDI

XY-MUGDI

LEOPARD

XY-MUGDI

XY-MUGDI

Tipo do reator

nu

refletido

refletido

nu

refletido

refletido

>
nu

refletido

refletido

p(cm)

2,4

2,4

2,4

2,0

2,0

2,0

1,6

1,6

1,6

n

-6 7

38

34

-96

•! 6 4

48

, -150

109

87

h(cm)

245,68

421,36

469,29

174,89

255,87

322,495

126,9 7

156,02

177,93

2 -2

0,000164

0,0000556

0,0000448

0,000323

0,000151

0,0:0009 49

Ot000612

0,000405

0,000312

k „ef

0,4191

0,5185

0,5090

0,3943

* 0,5419

0,5354

0,2879

0,4565

0,4431

máximo
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A ultima questão S a provável criticalidade

de todo o sistema: cilindro-conexoes-placa. Para esta etapa,

os dois vasos e suas conexões foram englobadas numa grande

placa, onde se supôs distribuição homogênea de combustível

e reagentes, com o que se está do lado da segurança:* com

LEOPARD, provou-se a não criticalidade do conjunto

= 0,1226).

(k
ef

f
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