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RESuno

Para •lamentar a sagurança durante o longo período de ar-

mazenamento do Kr-85, y VcaR.exlP o armazenamento dessa gás em

zeólitos tipo 5 A ^

(Devido ao calor originado pelo decaimento radioativo do

Kr-85.'/um aumento de temperatura na matriz inorgânica por várias

^ ^ o JÀ

décadas •=#*£•»•*•* Abaixo de 600 Cys'omente pequenas taxas de de

sorção do Criptonio foi'Wiw , ijj Miltr»#— quandoVum gradiente linear

de temperatura~Wfc=w^#**»»--.. na amostre zeolítica 5A. Se o aqueci^

mento ••••interrompido e a temperatura tomada constante a um cer

to valor (>600 C), -tefc ob'trva^» que a taxa de desorçáo decresc^-

tae abaixo do limitú de nr-.ecção ou permanecèf constante num va-

lor mensurável, "^"e.-ergia de ativação total num alcance de tcupe_

rstura entre 570-7'í5OC •ftrl "*ftm• wtftJa-^»^Wwrt. Em temperatura

acima de 790 C, todo o gás encapsulado *•*• rapidamente liberado.A

Nenhuma fuga sigr.ifi cante *t*l üniintiurfi de amostra zea-

litica 5A)^as quais possuVHk-cargas entre 19 e 57 Nem Kr/grama

de zeólito, guardadas a 700°C por mais de 25.00 horas ea400°C por

mais de 3500

C A partir destes experimentos aparece o zeólito tipo 5A

como matriz propícia â fixação do Kr-85.
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ZUSAMMENFASSUNG

Zur Erhöhung der Sicherheit wahrend der Langzeitlagerung

von Kr-B5 ist die Speicherung dieses Gases in Zeolithen vom Typ

SA vorgeschlagen worden. Bedingt durch die Zerfallsw3rme des

Kr-85 ist dabei ober mehrere Jahrzehnte mit einer erhöhten

Temperatur der anorganischen Matrix zu rechnen. Die beim Anlegen

eines linearen Temperaturgradienten beobachteten Kr-Ausgasraten

aus Zeolith 5A waren bei Temperaturen unter 600 C sehr gering.

Wurde die Aufheizung unterbrochen und die Temperatur auf einem'

gewissen Wert konstant gehalten (>600 C), so sank die Ausgasrate

langsam ab; Sie erreichte nach einiger Ze.it entweder einen

konstanten (noch me baren) Wert oder unterschritt die Nachweisgrenze.

Die Gesamtaktivierungssenergie im Temperaturbereich (570 C-745 C)

wurde zu 2Sd kj/mol ermittelt. Lediglich bei sehr hohen Temperaturen

(790°C) wurde das gesamte fixierte Gas freigesetzt.

Es konnte keine nennesswerte Leckage aus 5A-Proben

festgestellt werden, die mit 10 bzw. 57 Ncm3 Kr/g beladen waren

und über 2500 h bei 200°C bzw. 3500 h bei 400°C in einem

Trockenschrank bzw. Ofen gehalten wurden.

Dabei wurde festgestellt, dass Zeolithe vom Typ 5A besonders

gunstige Eigenschaften als Matrix für die Verfestigung von Kr

besitzen.



ABSTRACT

increase safety during the long-term storage of Kr-B5

it has been proposed to encaosulate this gas. in zeolite 5A. Due

to the decay heat of Kr-85 it is expected, however, that the

inorganic matrix will be at an increased temperature over several-

decades. Below 600 C only very small Kr-desorption rates were

observed when a linear temperature gradient «••» applied' to a

loaded 5A zeolite sample. If heating w m interrupted and the

temperature Kept Konstant at a certain value (>600 C), it wmr

observed that the desorption rate either decreased below the

detection limit or stayed constant at some measurable value. The

overall activation energy in the temperature range 570 C-745 C

wg» found to be 759 KJ/mol. At temperature above 790°C the total

Co
encapsulated gas ra» rapidly liberated.

("No significant leakage was apparent from zeolite 5A samples

containing between 19 and 57 cm3 STP Kr/g Kept at 200 C for up to

2500 h and 400°C for up to 3500 h.

( From these studies •** found that type 5A zeolites are

particularly suitable as a matrix for the inmobilization of Kr-85.
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CAPITULO I

INTRODUÇÃO

1.1 - - Apresen t.íHçsD_ do Problema

1.1.1 - jDe^scrição Geral:

Com a queima do combustível nuclear nas usinas nuclaa -

rep, aparecem cc-mo prndutos gescsns ria fissão do urânio v.ir<?s

isotopes do Xonônio e Cripionic.

A granrís maioria dssses radienuclídeos pen-entes r;.>£

elementos combustíveis, sendo que o restante, menos ds 1-;, s

lançado na atmosfera uma vez que estes produtos de fissão atra-

vessam inevitavelmente os elementos combustíveis /l/.

Com o reprocessamento do combustível usado nas usinas

nucleares, o restante dos gases nobres presentes nos elementos

combustíveis, como produtos da fissão do urânio, srío liberados.

A Tabela 1 mostra a quantidade de Xe e Kr produzidos em dois ríi_

ferentes tipos de instalações nucleares, juntamente com a res -

pectiva radioatividade 8 calor de decaimento.



Ainda que o Crlptônio represente somente 111 da quantidade total

de gases nobres originados na fissão» após o tempo de irradiação

do combustível nos reatores nucleares, 991 da radioatividade to-

tal produzida por esses gases depois dos ISO dias de refrigera-

ção são devidos ao mesmo.

É o armazenamento do Kr-85 por longos períodos de tempo

de alguma maneira exigido?

Bryant e Jones /3 e 4/ referiram-se há alguns anos atrás

que se a produção mundial de Criptônio-85 fosse lançada na atmos_

fera incontroladamente, já no início do século XXI o limite máxi-

mo de irradiação permitido na atmosfera seria ultrapassado. So-

bre isto, mais recentemente foi argumentado que apesar do enorme

investimento dado a recuperação e armazenamento do Kr-85 prove-

niente do reprocessamento do combustível nuclear irradiado, os

resultados obtidos até agora não são.satisfatórios sm relação ã

diminuição da dose de irradiação. Esta opinião está fundamentada

na avaliação de que nos próximos SO anos.a quantidade de Kr-^5

seria reduzida somente num fator de 11, se todo Kr fosse libera-

do pouco a pouco após 50 anos de armazenamento. No entanto, esta

argumentação é enfraquecida, pois que no decorrer dos 50 anos de

armazenamento do Kr-85 a fase problemática já foi ultrapassada

(o calor gerado pelo decaimento foi diminuído de 96?;, o Rb está

presente em condições sólidas, etc.) e além disso uma duplicação

do tempo de armazenamento conduziria a uma adicional e considera^

vel diminuição da quantidade rife Kr-85, assim como a carga de ir-

radiação. Além do mais, é para considerar que uma liberação em

todo mundo de 758Mci/a teríamos no ano 2000 uma atividade apro-

ximadamente de 4990 Ci. Considerando a atmosfera terrestre



(3,98xlO11 m s ) . esta quantidade representorã 1,2 nCi/m1.

Baseado no baixo índice de radiotoxidade do Kr 85. é es-

ta concentração ainda assim significante liais além. foi espe-

culado, através de um estudo teórico, que uma concentração de

3 nCi Kr-B5/n? poderá conduzir, por meio da atuação da irradia-

ção do Kr-85, a um aumento da concentração de ions sobre o ocea-

no tropical em 57%. Isto implicaria uma redução na resistência

elétrica entre o oceano e a ionosfera em cerca de 9% e uma mudan

ça de clima, em especial considerando as chuvas, durante as tem-

pestades elétricas.

No momento, -a produção de energia nuclear constitui uma

grande fonte artificial de Kr-85. Por Gigawatt elétrico em um

ano são produzidos cerca de 330 K.CÍ, em reatores a água leve ,

530 KC1 em reatores a altas temperaturas refrigerados a gás e

cerca de 160 KCi em reatores rápidos refrigerados a metais le-

ves. Em uma planta de reprocessamento para 1400 ton/ano de com-

bustível nuclear irradiado provindo de reatores ã água leve i'.WR),

os elementos combustíveis com cerca de 30-40 GWatt-di.ü pür tení f'.-.'i/t ]

burn-up, aparece 150-200 Ncrr de Criptônio, cuja atividade assu-

me um vai or de 1 5 b— 2 0 MCi.

Deste modo, fica clara a necessidade de armazenamento do

Criptônio-B5 por algumas dezenas de anos antes de lançá-lo na

atmosfera, uma vez que o tempo de meia-vida do mesmo é de 10,76

anos enquanto todos os outros isótopos do Criptônio, assim corno

do Xenônio ficam em torno de 12 dias.

/
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1.1.2 - Características Químicas, Físicas e Rodinqufmi-

cas do Kr. Rb e Xe:

0 Criptõnio possui 6 isótopos naturais e 18 isótopos ra- '

dioativos, dos quais o Kr-fl5 s um dos seus representantes. Na na_

tureza, o K.r-85 aparece através do choque de partíc .Ias cósmicas

com o isõtopo estável K.r-£4. Uma outra fonte contínua constitui

as reações nucleares em cadeia» como aquela que pela primeira

vez, em 1972, na mina de Oklo, no Estado africano de Gabão, foi

descoberta /5/.

A contribuição das fontes naturais para o inventário

mundial é avaliada em estado estacionârio em 6 C± /6/. Como porte •

ser visto na Figura 1, o Criptõnio chega ao astsdo fundamental

do nuclídeo filho Rb-85, estável, através do decaimento 6 com

energia máxima de 0,677 MeV e com 99,S7\ de probabilidade. Com

uma probabilidade de 0,43% pode ainda decair porg com energia

mãxina de 0,15 MeV e então íjtrovõs de err.íssces do espectro 1 -ie

0,514 MeV chegar ao estado fundamental do Rb-35. A rneia-vica do

decaimento do Kr-85 é de 10,76 anos /7/.

0 Criptõnio á um gás nobre e como tal possui a última

camada eletrônica completa (4s 4ps) . Assim, sob condições normais

de uma maneira geral, nenhuma ligação química é possível. Através

de espectrornetria de massa f o i observada a presença de ions m£

• • + 4 •

leculares como por exemplo: Kr2 , KrH , KrCH3 , KrNj , KrLÍ .

0 Rubídio ê um metal alcalino e altamente reativo, o qual

na presença de ar torna-se o/ul acinzentado; na presença de água

inflama-se, queimando-se com emissão de luz e fazendo aparecer •

H 2. Com o oxigênio o Rb oxida-se em Rb 2O 2, Rb 20 3 ou Rb20i, , con-

forme as condições /B/.



A Tabela 2 dá algumas propriedades físicas do Kr. Xe e

do Rubídio.

1.1.3 - Apresentação dos Problemas Gerais Relacionados

com o Armazenamento do Kr-85:

a) Duração do Armazenamento:

A concentração do Criptônio-85 a partir de 1954

medida no Hemisfério Norte é mostrada na Figura 2 /12/.

Devido ao crescente aumento da utilização da ener

gia nuclear e com a necessidade de instalações de re-

processamento de combustíveis irradiados, torna-se o

armazenamento do Criptônio por longos períodos de tem

po inevitável. Pela Tabela 3 podemos observar a quan-

tidade de Kr-85 esperada até o ano 2000.

b) A Irradiação e o Calor Provindos do Proresso de Decai-

mento do Kr-85:

Como exemplo de 10s Ci de Kr-85 a Figura 3 mostra

a diminuição da radioatividade do Kr-85 ao longo do

tempo» ao mesmo tempo mostra também o aumento da con-

centração do elemento Rubídio formado pelo decaimento

do Kr-85, para um período de 100 anos de armazenamen-

to. Para igual tempo, ainda B mostrada a liberação do

calor (cal/s) devido ao processo do decaimento radioa_

tivo $ para o ambiente. Esta figura demonstra que de-

pois de cerca de 50 anos de armazenamento 97% da quan

tidade de Rubídio esperada foi alcançada.



Um outro problema seria a liberação repentina de

uma alta atividade do Kr-85. Segundo Ounster e Warner

/9/. pode a liberação de 100 MCI de Kr-85 (para efei-

to de comparação, um cilindro de aço com 50 litros e

100 bar de pressão contém 0.3 FiCi), liberados por uma

chaminé de 120m de altura, com condições meteorologia

cas desfavoráveis, conduzem para p local uma dose de

1 rem para o corpo inteiro e 100 rem para a pele.

Assim, medidas de segurança devem ser encontra-

das para reduzir ao mínimo a possibilidade de aciden-

tes semelhantes.

Corrosão Através do Rubídio:

Sobre a corrosão do Rubídio em aços especiais e

outros materiais, é na verdade até o presente momento

pouco conhecida, embora na literatura muito se encon-

tre sobre a corrosão do LÍtio, Sódio e Césio. Uma graji

de diferença no comportamento corrosivo entre os me-

tais não é para se esperar. A Figura (E14 mostra uma

forte influência da concentração do oxigênio na corro-

são do aço tipo 347. Também sabemos que a solubilidade

do oxigênio tem o seguinte comportamento para os metais

aicalinos:

Metal Alcali.no

0í (ppm) Í3OO°C)

s L i

200

"Na

126

19 K

6000

37Rb

?

" C s

31000



1.2 - Alternativas para o Armazenamento do Kr-BS

1.2.1 - Se» Condicionamentot

a) Subreersâo no Fundo, do Bar;

Para a eliminação do lixo radioativo no mar, es_

te problema teria que ser tratado sob o ponto de vi£

ta geral das regras e Princípios dos direitos do al-

to -mar.

Em todo o mundo o Acordo sobre o alto-mar, contém

determinações sobre a submersâo de lixos radioativos,

sem contudo, mencionar formas como o Criptõnio-B5. Com

base nestes acordos, apresenta-se a eliminação do Kr-85

em princípio permitida, a não ser que ela conduza da-.

nos a outrem.

Com base no Acordo de Londres, por exemplo, de

1972, pode-se somente submergir lixos radioativos com

características g/f até IO3 Ci/ton e 10s ton por local

de submersâo. Ainda existe recomendações de que os li-

xos radioativos a serem submergidos deverão ser sóli-

dos, além de estarem fixados ou então adsorvioos em ma

teriais de composição compacta (dificilmente solúvel).

Assim, sobre o Criptõnio nenhuma definição ou re-

comendação é mencionada, o que significa que antes que

esta alternativa possa ser considerada à sério preci -

sa-se uma revisão nestes Acordos ser proposta.

A concepção desta alternativa para o ármazenameri

to do Criptõnio-85 que o Centro de Pesquisas Nuclsa-



res de JOlich na Alemanha Ocidental vem desenvolvendo,

contem os seguintes passosi

- Enchimento dos cilindros de gás pressurita-

dot

- Armazenamento provisório até o cilindro ser

transportadot

- Transporte até o porto expedidor»

- Transporte de navio para o local de subroer-

sãoj

- Submersão.

0 enchimento toma lugar por controle remoto de

um recipiente de armazenamento adjacente a uma célula

de extração, pertencente a uma instalação de retifica

ção ã baixa temperatura.

0 armazenamento depois do enchimento até ser trans_

portado, acontece em uma célula especial na qual os ci_

lindros são refrigerados através de convecção natural.

Com relação ao transporte de lixos radioativos .

precisam ser tomadas em consideração as condições im-

postas para o mesmo no que tange a cargas abaixo de

certos valores de provocação de grandeB acidentes,etc.

Na Alemanha Ocidental foi desenvolvido um reel -

piente para transporte, dentro do qual até 4 cilin-

dros de Kr, em água - a qual serve como meio condutor

de calor - podem caber um total de cerca de Bx 10s Ci,



Para a operação do submcrsâo. precisa-s* tar. a

priori, 22 recipiente* d* transporto (no total. ••

cilindro» do gás), A submersáo é feita COM o válvula

do cilindro voltado para baixo.

A ocorrência do Rr on presença da água sob cor-

tas condições podo formar hidrotos do M S M : Kr.5.75 H|0.

A célula elementar do hidrato conte» 46 aolécule* do

água o no Ú X Í B O • átomos do gâs /IS/. 0 hidrato ê for

ma do rapidamente sob 14.1 bar a 0°C. se cristais do

gelo como causadores da reação estão presentes. Se os

hidretos com 200 bar e temperatura entro 0-2°C no fun

do do mar são formados, ainda não foi esclarecido.

b) Armazenamento em Cilindros de Gás. Prossurizado:

0 mais fácil dos métodos de armazenamento do Kr

é o enchimento de cilindros de gás. euja tecnologia é

bastante conhecida.

Sob longos períodos de armazenamento, a refrige-

ração dos cilindros armazenados é exigida.

Geralmente, usa-se a convecção natural através da

circulação de ar dentro da célula de armazenamento.

As especificações em relação aos cilindros pressurize^

dos foram assim fixadas:

Capacidade : 0,05 m*

Pressão : max 200 bar» em prática 130 bar

Temperatura i max 200 C* em prática 140°C •

Radioatividade! 3,4x10* Ci/garrafa
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Potência calorific*: 534 M/garraf*

Rctêria-prlma : «cos «specials

0 emprega d» cilindros pressurizados à gás no mr^

mazenamento de R.r-05 ainda i carente da confirmações

an ralação ao comportamento das matérias-primas usa-

das na fabricação dos recipientes, nas válvulas, sol-

das. otc.» principalmente levando-se em consideração

o longo período da tempo da armazenagem* ou seja. que

a segurança deste processa não venha a ser diminuída

devido â presença da radioatividade, do Rb." assim co-

mo outras substâncias presentes como impurezas.

Cm ralação a este processo, deve-se considerar

que:

- em 0,1 nCi de Kr-SS cerca de 200g de Rb ê for

aado. Em uma garrefa de 50 litros, a qual con_

tenha Kr a 100 bar (6* de Kr-85) será formado,

depois dos 99% do decaimento, mais que um qui-

lo de Rubídio.

- que a atividade e a potência térmica em cada

10 anos será diminuída â metade da inicial * ai

sim. a quantidade de Rb depois de 20 anos será

3/4 da quantidade final a ser alcançada.

- es condições de armazenamento durante os pri-

meiros anos são assim visivelmente propícias â

corrosão pelo Rubidlo, ou seja. altas tempera-

turas, Rb liquido (ponto de 1iquefação 3S.S9°C),

altas pressões do gás e tensão nas parades do
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recipiente.

- o Rb pode reagir com impurezas. Assim» impure-

zas como H20 , 0} . 0a podem ser depositadas nos

cilindros pressurizados â gás como RbOH, RbjO,

etc.

- a pressão de vapor do Rb a temperaturas abaixo

de 200°C é muito pequena. Depois de 1,86 dias

de armazenamento a pressão parcial do Rb alcan

ça um valor de 2x 10 ' mber. para um cilindro

com 100 bar Kr/Kr-85 6 150°C.

Atualmente, encontram-se 90 tipos de recipien-

tes em estudo para o armazenamento.

0 enchimento do cilindro com materiais inorgâ-

nicos como carvão ativo, filtros moleculares, podem

reduzir a pressão e por conseguinte a tensão de cisa-

1namento das paredes do recipiente. Com a redução da

tensão na parede do recipiente, há uma redução da co£

rosão através do Rubídio. No entanto, as reações en-

tre o Rb e os materiais de enchimento ainda não são

conhecidas.

1.Z#2 - Alternativas com Condicionamento:

Existe uma tendência atual em não se aceitar os proces_

sos de armazenamento sob pressão e a partir daí processos com con_

dicionamento precisam ser desenvolvidos, nos quais o gás está qu£

se ou sem nenhuma pressão, como por exemplo. Inclusão do gás em
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matrizes metálicas ou cm zoôlltos. Assim, temos:

1 - Implantação de Ionst

"A implantação de ions pode ocorrer em

ZBB metálicas em baixas pressões e temperatura am-

biente. 0 implante sem pressão é tanto termicamente

como mecanicamente estável. A partir desta afirmati-

va» o armazenamento do Kr-65 é proposto através da

utilização deste processo." /16/.

Esta alternativa utiliza-se da energia ele-

trostática para acelerar os ions de Criptônlo (em

baixas pressões 0,1 a 100 Pa) para dentro da super- *

fície de um receptor /17/.

Na realidade, uma descarga é gerada entre 2

eletrodos cilíndricos por aplicação de um potencial

negativo para um dos eletrodos (inicialmente o recep

tor). Depois da superfície do receptor ter sido to-
>

talmente carregada, a polaridade invertida e os ions

de Criptônio ao entrar no sistema, agora são acelera-.

dos em direção ao outro eletrodo (alvo). Átomos metá_

licos do alvo são lançados devido ao bombardeamento

dos átomos de Criptônio com o mesmo e são deposita-

dos sobre o receptor no qual se encontram ions de

Criptônio, formando uma camada superficial adicion-

nal dentro da qual o Criptônio é implantado.

A eficiência deste processo é função da pen£

tração dos ions de Kr-65 no receptor e da probabili-

dade que o& ions de Criptônio sejam acomodados nas

estruturas dos cristais (vazios ou defeitos), e crês
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ce com o crescimento da energia, aproximando-se ao

máximo na região de Kilo-volts /18/. 0 número atômico

• a estrutura do substrato tem um efeito variável so-

bre a implantação, e a temperatura do mesmo tem um

efeito inverso sobre a mesma, (letais puros como Fe .

Al, Ni e Ti têm sido utilizados para produzir produ-

tos cristalinos contendo até S% de átomos de Criptô-

nio. Ligas metálicas podem formar estruturas amorfas

as quais poderão conter até 10% de átomos de Kr. Uma

das mais promissoras dessas ligas até hoje estudadas,

tem uma forma empírica Fe Y Kr . Estudos com es_

ta liga verificou que somente 2% da quantidade inicia)

do Criptônio presente inicialmente é liberada após os

10 primeiros anos /19/.

2 - Encapsulamento do Kr-85 em Zeólitos;

Para o aumento da segurança no armazenamento

do Kr-85, a fixação desses átomos em zeólitos apresen_

ta-se como uma promissora alternativa.

Zeólitos são sllicatos de alumínio, os quais

contêm um regular arranjo de cavidades de tamanhos uni_

formes, internectadas por poros e tendo como fórmula

geral:

x ( (fl1, (i"2 ) A102) y SiÓa. z H 0
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onde:

H1 - Li. Na. K. etc.

H • ttg. Ca. SI» etc.

A unidade fundamental em todos os zeólitos

são tetroedros de SiO% ou A10% unidos através de áto_

mos de oxigênio.

Cada átomo de Al causa uma carga negativa na

matriz, que é balanceada pela presença de um cátlon.

Para um dado tipo de zeolite as dimensões

dos poros são determinadas pela estrutura do cristal.

A Figura 5 mostra a estrutura de um grupo de cavida-

des do zeólito 5A, sendo que a cavidade central é c£

nheclda como cavidade a e as cavidades circunvizinhas

a esta e de tamanhos menores sâo conhecidas de cavi-

dades 3. Os cations, os quais bloqueam parcialmente

as aberturas das cavidades podem ser trocados por maio

res ou menores espécies catiônicas para alterar a*

dimensões dos poros, ou seja, a abertura das cavid£

des estruturais do zeólito, por meio dos quais estas

cavidades são unidas. Tais modificações podem ter um

forte efeito sobre a difusão das moléculas do gás a

ser fixado no zeólito. E o átomo do Criptônio maior

ou igual ao diâmetro dos poros existentes nas cavld£

des estruturais do zeólito.

Assim, para a difusão dos átomos de Criptônio

através deste pequenos poros, uma energia de ativação

é necessária, p que implica que sob condições normais

o gás não poderá penetrar nas cavidades $ do zeólito.
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Con o aumento da temperatura» pode-se conseguir um

alargamento dos poros e o gás. se as condições o pe£

mitirem (Isto í. altas pressões) poderá penetrar en-

tão nestas cavidades, e através do resfriamento man-

tendo-se a pressão, o gás é finalmente fixado no zeõ_

lito.

Um típico processo para o encapsulamento do

Kr em zeólitos foi concebido por Brown et ai /20V e

ê mostrado na Figura 6. Neste modelo, o zeólito ati-

vado (sem a água de cristalização) a colocado em um

vaso de pressão e aquecido até a temperatura de en-

capsulamento. 0 Kr é então introduzido nas cavidades

do zeólito a uma dada pressão de encapsulamento e

tempo determinado. A temperatura é então diminuída e

o Kr não encapsulado é reciclado para o cilindro de

estocagem. Os zeólitos contendo Criptõnio são então

removidos para futuros testes e dai levados direta-

mente para o recipiente de armazenamento final.

1.3 - Objetivo Deste Trabalho

A segurança na estocagem por períodos muito longos de ga_

Bes nobres é um problema de grande interesse para a indústria nu

clear no momento atual, principalmente no que concerne ao repro-

cessamento do combustível nuclear queimado.

ftétodos até hoje empregados se utilizam de cilindros de

aço presBurizados para a estocagem por um longo período de tempo,

cerca de 100 anos. Um dos maiores problemas referentes â estoca-
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gem em cilindros de aço ê a corrosão causada pelo Rubldio, pro-

duto do decaimento do Kr-85.

Uma melhor alternativa para o armazenamento do Kr-BS con_

siste na fixação deste gás nobre em zeólitos. Oe acordo com o

presente conhecimento, altas pressões e temperaturas são reque-

ridos para se encontrar a adequada sorção do gás nobre dentro

das cavidades estruturais dos zeólitos.

0 objetivo principal deste trabalho foi investigar o en

capsulamento do Kr em diversos tipos de zeólitos 5A visando otî

mizar particularmente em relação â estabilidade térmica do gás

encapsulado, assim como em relação a obtenção de uma máxima car-

ga nos zeólitos.

1.4 - Revisão Bibliográfica

A encapsulação de gases nobres em zeólitos é um assunto

relativamente recente.

Em 1967, Walter Sesny /Zl/ patenteava o processo de en-

capsulamento de fluidos em zeólitos através da utilização de alJ

tas pressões e temperaturas.

Em 1967, ainda Berrer e VaugKan /22/ reafirmavam que a

altas temperaturas e pressões moleculares gasosas podiam pene-

trar em certos cristais o qual não acontecia sob condições nor-

mais*

Em seu recente trabalho Benedict et ai /23/ demonstra

que 20-26 Nem* Kr/g de zeólito podem ser encapsulados a 527°C e

1680 bar.

Penzhorn et ai /2A/ demonstra que com zeólltos 5A a mes-

ma carga pode ser obtida com um quinto da pressão, isto é, menos
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de 300 bar e a uma mais baixa temperatura.

Vala ressaltar que o «ncapsulamento de gases nobres em

zeólitos encontra-se ainda em estudos em laboratórios da Alema-

nha Ocidental, Estados Unidos e Japão.
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CAPITULO II

PARTE EXPERIMENTAL

Neste trabalho fora* utilizados tris diferentes tipos de '

instalações experimentais, as quais serão descritas juntamente i

com o método de medida.

2.1 - Instalação Experimental para o Encapsulamento do Gás Nobre

Para a fixação do gás nobre no zeólito foram utilizadas

instalações de alta pressão, levando-se em consideração condições

de Pressão/Temperatura. Foram empregados 2 tipos de autoclaves:

1) Autoclave de parede fria (cold walld), projetado para

1500°C e 1000 bar, tendo um volume útil de 0,25 litros.

2) Autoclaves tendo um volume de 10 cm*,cada um projetado

para 7000 bar e 700 C, possuindo sensores tanto para

temperatura cmo para pressão.

Os autoclaves de parede fria da firma "Urde" possuiam uma

altura de 550 mm e um diâmetro interno de 200 mm. A parte interna
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do forno empregada para a realização do experimento tinha a for-

ma cilíndrica e possuis somente 200 mm de altura e 40 mm de diâ-

metro interno.

0 enrolamento do forno era composto de uma liga lio/Re

50/50 , a qual até 1650 C em contato com A 1 2 0 J pode ser emprega-

da. 0 forno possuía três zonas de aquecimento, as quais possuem

controle manual à distância.

A injeção do gás é feita lateralmente e distribui-se ra-

dialmente no vaso de pressão. A temperatura do forno foi medida

com termopar^s PtPt/Rd, os quais estão fixados na parede do for-

no. Foi utilizada um compressor da firma "Hofer Muhleim", que

fornecia 3 m*/h na pressão de 1000 bar. 0 volume morto do auto-

clave precisa tornar-se mínimo devido à forte convecção causada

pela alta pressão do gésj assim o uso do A 1 2 0 J em pó para redu-

zir ao mínimo o volume do gás livre tornava-se necessário.

Depois de colocada a amostra .no autoclave, o mesmo era

evacuado. Em seguida, eleva-se a temperatura do forno até o va-

lor desejado e o compressor é desligado. A amostra permanecia du_

rante 4 a 5 horas sob 1000 bar e 500-550 C. Depois do resfriamen

to, o autoclave é aberto, o AI2O3 ern pó é retirado por meio de

um aspirador e a prova pode então ser apanhada do forno.

0 recipiente utilizado para o tratamento P/T do zeólito

com gases nobres neste tipo de instalação era constituído de um

cilindro de aço com extremidades de ferro sinterizados ("Sin-

terboden") e tampa parafusada com 132 mm de comprimento e 38 mm

de diâmetro. Este recipiente contém no seu interior divisões lon_

gltudinais formando assim 4 câmaras, podendo-se utilizar com Is-

to até 4 tipos diferentes de zeólitos ao mesmo tempo.

Quanto aos autoclaves da firma "NDVASWISS", formava ao
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1) Uma bateria de provas, constituída de:

4 vasos d* pressão com forno

4 válvulas de fecho e abertura (Absperrventil)

4 válvulas de descarga, assim como de evacuação (Ablass

bzw. Evakuierungsventil)

Cada vaso com local para medida da pressão,

temperatura interna assim como temperatura do "forno".

A Figura 7 mostra um diagrama esquematizado

da bateria de autoclaves; A Figura 0 os autoclaves

reais.

2) Sistema de Fornecimento de Pressão, constituído por:

1 compressor de membrana

1 amplificador de pressão 1:16

1 bomba hidráulica

6 manõmetros para controle de pressão do gás antes e

depois do compressor, pressão hidráulica, pressão

da saída do cilindro de gás, etc.

3) Sistema de Controle, constituído de:

2 plotadores de pressão e temperatura internas

4 amplificadores de pressão

4 reguladores de temperatura

1 aparelho de segurança contra o excesso de pressão

produzida

Ou seja, neste último sistema estão todas as

chaves relativas ao controle, regulagem e acionamento
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gurança, chave de fornecimento dé energia ao sistema

de produção de pressão» etc. A Figura 9 mostra este

sistema. Um terceiro tipo de instalação de alta pres-

são utilizado, era constituído por um recipiente de

cobre-berilio. possuindo um volume de 40 cm1 associa-

do a um autoclave de 10 cm1, o qual estava colocado

dentro de um forno. Na utilização desta instalação o

uso uso do compressor era dispensado. Assim, segundo

este processo, o criptônio vindo diretamente de um ci_

lindro de gás pressurizado era resfriado no recipien-

te cobre-berilio usando-se nitrogênio líquido. Em se-

guida, o recipiente cobre-berilio era isolado do cílin_

dro pressurizado a gás e então era evaporado dentro do

recipiente criogênico e autoclave. Continuando, o aut£

clave era isolado do restapte do sistema e elevava-se

o
a temperatura do mesmo a 800 K. Isto produzia um aumen

to da pressão resultante de um,fator de 2,7.

2.2 - Instalação Experimental para Medida da Taxa de Desorgão e

Energia de Ativação

0 principal instrumento utilizado foi um cromatógrafo ã

gá& 5840 A automático da firma "Hewlett-Packard", adaptado a um

Terminal HP, por onde as variáveis relativas ã análise podiam ser

programadas.

Um detetor de condutividsde térmica foi utilizado e como

se conhece, o mesmo se baseia nas propriedades térmicas das subs-
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tãnclas e o efeito que estas propriedades têm sobre algumas ca-

racterísticas elétricas. Ou seja, o detetor de condutividode téjr

ml ca consiste num filamento montado axialmentc em um cilindro m£

tálico. Este filamento se aquece por meio de uma corrente elétri^

ca. alcançando uma temperatura que dependerá da natureza do fila

mento. da corrente e do meio em que se encontra. Ao se fazer pas

sar uma corrente do gás carregador (de arraste), a temperatura

dependerá da natureza do gás de arraste e do fluxoi ao introdu-

zir-se uma outra substância diferente ao gás de arraste, a temp£

ratura do filamento variará, se a substância introduzida tem va-

lor de condutividade térmica diferente da do gás de arraste.

Basicamente, o detetor é constituído de dois desses ci-

lindros, nos quais se faz passar por um somente o gás de arraste

e por outro a amostra com o gás de arraste. Como haverá o apare-

cimento de duas temperaturas diferentes, a mudança de temperatu-

ra provoca a mudança de resistência elétrica do filamento, ou se-

ja, teremos assim duas resistências diferentes. Pode-se regis-

trar a mudança de resistência do segundo filamento em relação ao

primeiro fazendo com que os filamentos formem uma ponte de Wheats_

tone, colocando-se o registrador na união dos braços da mesma.

Como também é conhecido, o "coração" de toda cromatogra-

fla â gás consiste em um tubo preenchido por um material especial

através do qual fluè um gás inerte chamado carregador. Este tubo,

geralmente de forma espiralada, é responsável pela separação dos

componentes individuais da mistura e é conhecido como coluna e o

tipo de coluna dependerá da natureza da amostra a ser analisada.

A amostra a analisar é geralmente introduzida através de

uma seringa ou válvula automática em uma das extremidades da CDIJJ

na.
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O processo real ocorra dentro da coluna, onde a separa-

ção dos componentes baseia-se no fato de que cada componente da

amostra a analisar possui diferentes afinidades pelo material

da coluna e tende a fixar-se na mesma em diferentes intervalos

de tempo,e por conseguinte, são liberados pela outra extremidade

da coluna seqüencialmente.

Um detetor na saída da coluna registra a emissão desses

componentes, produzindo sinais elétricos os quais podem ser ampll^

ficados e distribuídos em um registrador.

A resposta do detetor é distribuída em forma de traços ou

cromatograma, que é em definitivo o último objetivo da analise .

desde que este último contém informações tanto qualitativas como

quantitativas sobre a amostra (ver Figura 9.a).

Para a determinação da energia de ativação , 0,5 gra-

mas de zeólito, o qual continha Kr encapsulado. era colocado em

um tubo de aço especial de 3/8" e através da utilização de algo-

dão de vidro era fixado no local desejado dentro deste tubo (Fi-

gura 10).

0 tubo era então levado para um forno articulado da fir-

ma "Heraeus" e por fim ligado à instalação através de conexões

"Swadgelock". 0 forno podia com um aparelho de controle ser pro-

gramado para quatro diferentes temperaturas. !\ velocidade do gás

era medida por dois aparelhos medidores de -fluxo da firma "Hastings"

os quais possuíam um alcance de 0-5 cmVmin e de 0-99,9 cmJ/min.

Para a analise do gás saindo do zeólito, tínhamos um gás

cromatógrafo tipo 5840A da firma "Hewlett-Packard".

Como gás carregador, tanto para cromatografia â gás assim

como para todo o sistema, foi utilizado o He.

A separação dos componentes da amostra foi obtida pelo
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t

a u«a temperatura da 100 C.

A tenperatura do detetor de condutivirtade térmica era de

200°C.

2-3 * Instalação Experimental para a Hadida da Carga Total do

Zaõlito

Baseando-se nas relações W / T pudemos construir uma ins_

talação destinada a medir a carga total de gâs presente nos zeõ-

litos.

0 volume do recipiente o qual iria conter a amostra a ana

lisar era medida através da utilização de um volume calibrado de

109 era' e uma linha de gás (Krl. o qual utilizado para produzir

diferentes pressões. As medidas deste volume eram em torno de 10

vezes repetidas e o volume do recipiente era então determinado.

A amostra do zeólito a ser analisada era pesada em uma

balança de precisão de 10~a mg.

Em seguida, a anostra era introduzida no recipiente de vo_

lume já conhecido onde era evacuada até se obter um vácuo deseja-

do. Logo em seguida, através de uma -válvula de passagem, o reci-

piente era hermeticamente fechado e em seguida aquecido até 1100 C

durante 5 minutos, utilizando-se um forno da firma "Heraeus" com

um alcance de 0°C até 1200°C, Apôs o resfriamento da amostra até

a temperatura ambiente, a válvula »ra aberta e a pressão causada

pela liberação do gás 9ra então medida empregando-se um medidor

de pressão "Piezovacffenometer" com um alcance de 0-1000 mbar. 0

esquema desta instalação pode ser visto na Figura. 11».
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CAPITULO III

TEORIA

3.1 - Algumas Definições

Em primeiro lugar, precisamos estabelecer uma diferencia^

ção entre o encapsulamento e a adsorção.

A adsorção é um fenômeno reversível. A quantidade de gás

para todo o tempo é dependente da pressão parcial sobre o adsor-

vente. A energia de ativação para a adsorção, assim como desorção,

é muito baixa. Por outro lado, para o encapsulamento precisa-se

vencer uma alta barreira energética o que implica que na desorção

uma semelhante barreira energética também precisará ser vencida.

0 Criptônio pode ser tanto adsoryido como encapsulado e

com respeito ao longo período de armazenamento, através da adsor-

ção pode toda quantidade adsorvida ser liberada em um curto espa

ço de tempo se por uma outra razão há fugas no sistema. Além dis_

so, deve ser considerado também o efeito da presença do Rubídio

nas paredes do recipiente. NO caso do encapsulamento, o armazena

mento é sem pressão, Com a fuga ou acidentes no recipiente, a 11̂

beração do gás a baixas temperaturas é praticamente inexistente,
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estável, contribuir para o fechamento das cavidades estruturais

do zeõlito. impedindo ainda mais a fuga dos átomos do Criptõnio.

Os zeôlitDS tanto podem ser naturais como sintéticos, e

como já foi dito, são estruturas cristalinas de silicatos de alij

mínio formados pela união dos tetraedros de SiOs e A10\ e constl_

tuintes catiõnicos, possuindo fórmulas como exemplo:

Zeólito tipo 3A: K 12 ( (A10a ) J 2 (SiO2),2) .x H20

Zeólito tipo 4A: Nal2 [ (AlD2)iZ CSiO2)i2).x H20

Zeólito tipo 5A: Ca, ( (A102)i2 (SiO2),2) . x H2 0

Nos zeólitos, a relação de átomos de alumínio e silício

para com o oxigênio é aproximadamente Ta 2 /29/.

As cavidades estruturais dos zeólitos sãoinicialmente DCU

padas por moléculas de água.

Zeólitos Ativados são aqueles nos quais a água de crista

lização foi removida. É necessário a.tivar-os zeólitos com o obj£

tivo de se obter maiores cargas de encapsulamento.

A encapsulaçáo se realiza em temperaturas e pressões re-

lativamente altas, uma vez que há necessidade de se fornecer ene£

gia ês moléculas do sorvato a fim de que as mesmas possam vencer

a barreira potencial criada pelas diferenças entre o tamanho atõ_

mico do gás a ser encapsulado e a abertura dos poros das cavida-

des estruturais do zeólito. Vale ressaltar que para se alcançar

uma máxima concentração do gás no zeólito a pressão do sistema

deve permanecer constante até que a temperatura do mesmo seja bai_

xada a um nível em que as moléculas do gás não possuam mais ener

gia cinética suficiente para passar através dos poros do arranjo
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estrutural zeolftico.

3.2 - Carga

A carga de gás nos zeólitos pode ser interpretada como

uma isoterma de Langmuir.

Brunauer 730/ classificou as isotermas de adsorção em

cinco tipos.

Em muitos casos, a isoterma de adsorção é satisfatoria-

mente interpretada pela equação empírica proposta por Freundlich

/31/:

• K pn

onde k e n são constantes empíricas e p a pressão. No entanto,

a iscterma de Freundlich não é obedecida quando a pressão ou con_

contração do adsorvato é muito alta /32/.

A isoterma de La^muir é caracterizada por um aumento inî

ciai rápido da quantidade adsorvida â med'ida que se aumenta a

pressão do gás. A partir de determinada expressão, observa-se a

tendência a um valor limite.

Langmuir admitiu que a superfície do sólido consistia em

certos números de sítios ativos, sobre os quais podia a adsor-

ção ocorrer /33/.

A partir deste princípio e considerando que a pressão do

gás (ou pressão parcial do gás, tratando-se de misturas gasosas)

é proporcional à velocidade de adsoiçâo assim como que a veloci-

dade de desorção do gás é proporcional ao número de sítios ocup£

dos e que no equilíbrio esta velocidades são Iguais, chega-se ã



expressão a qual representa a isoterma de Langmuir:

v - —2
1 • KP

onde: . v * quantidade adsorvida

v * quantidade máxima de gás adsorvida em uma monocamaiU
m

p • pressão do gás

k * constante de equilíbrio

Por esta equação vemos que quando a pressão tende a ze-

ro, o termo (1* KP) se aproxima de 1; assim, teremos:

v • v kP
m

ou seja, a quantidade adsorvida é diretamente proporcional i pres_

são.

Por outro lado, se o termo KP é muito maior que 1,Cl• kP)

torna-se praticamente igual aKP. onde teremos:

v • v
m

JU seja, a quantidade adsorvida tende a seu valor máximo ou ainda

variações na pressão produzirá pequenas variações na quantidade

adsorvida.

Assim, a forma da equação de Langmuir para altas pressões

será:

Vmk(T) f(P,T)

1 • k(TJ fíP.T)
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onde f ê a fugacidade, e K a constante de equilíbrio dependente

da temperatura absoluta.

3.3 - Energia de Ativação

A taxa de encapsulamento a qual cresce com a temperatura

e pressão depende da taxa de difusão do Criptônio através dos

cristais no zeólito.

A difusão do Criptônio através dos poros do zeólito 5A

pode ser descrita pela lei de Fick,

. — * div (D grad C) (I)
dt

onde C é a concentração do Criptônio, t é o tempo e D é o coefi-

ciente de difusividade.

Assumindo que cada cristal do zeólito pode ser uma esfe-

ra de raio r , com difusão na direção radial e coeficiente de dí_

fusão constante, temos que:

ÉÇ . D (d_ç , 2 de, ( 1 1 J

dt dr r dr

A teoria e o método de análise desta equação pode ser er)

contrada em outros lugares /34/, /35/, /36/.

Barrer et ai /37/ aplicando as devidas condições iniciais

e de fronteira chegaram a seguinte equação:

(III)
4A* dt
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onde 0 ê a fração de Criptônio aparecendo no tempo t e 0 é a
t

quantidade total de Criptônio inicialmente no zeólito.

A difusividade é uma função fortemente dependente da tem

peratura. Um átomo de Criptônio é mantido dentro da cavidade do

zeólito por uma energia repulsiva entre ele e a cavidade do zeó-

lito. Com o crescimento da temperatura, a energia vibracional do

átomo de Criptõnlo na cavidade do zeólito cresce até que este ni

vel energético seja suficiente para que o Criptônio difunda para

fora da cavidade. Este nfvel de energia é chamado de energia de

ativação e está relacionado com a difusividade pela equação de

Arrhenius:

(-E/RTJ fIV)

onde T é a temperatura absoluta, R a constante universal dos ga-

ses, D é uma constante.

Desse modo, a energia de ativação será sempre positiva e

D poderá variar de 0 até D . com a temperatura.



CAPITULO IV

RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 - Carga do ZBÓlito

Vários tipos de zeólitos foram investigados em relação às

suas capacidades de carga, tanto como o Argõnio como com o Crip-

tônio.

Os resultados obtidos pela análise química dos zeólitos 5A

usando os métodos de Emissão» Espectroscopia de Absorção Atômica

e Gravimetria são dados na Tabela 4. Eles•indicam a percentage™

em peso da presença dos óxidos de alumínio, silício, cálcio, só-,

dio, magnésio e potássio na composição de alguns zeólitos exami-

nados. Do mesmo modo, dados semelhantes fornecidos pelo fabricar^

te para outros tipos de zeólitos são catalogados na Tabela 5.

4.1.1 - Cargas Obtidas com Argõnio;

Como pré-tratamento, os zeólitos foram inicialmente col£

eados em uma estufa a 250°C e anteB de serem submetidos BB condi_

ções de encapsulamento foram evacuados sob temperatura de 300 C,

0 tempo de fixação foi de 5 horas.



Dados característicos dos zeôlitos nos quais o Argõnio

foi encapsulado são encontrados na Tabela 6; ou seja caracterís-

ticas como forma de agregação do zeólito, espécie catiônica pre-

sente no mesmo. etc.

A fixação do Argõnio foi efetuada sob 520 C e pressão en

tre 980 a 1000 bar.

Após o encapsulamento as cargas encontradas são reunidas

na Tabela 7. Vemos nesta Tabela que a máxima carga encontrada sob

as condições de encapsulamento anteriormente dadas foi para o zeci

lito 5A.

4.1.2 - Cargas Obtidas com Criptônio:

Na Tabela B encontramos os resultados obtidos das cargas

de Criptõnio para o zeólito 5A, com Ilagnéslo substituído, em fun

ção da pressão de encapsulamento, quando o mesmo foi submetido a

uma temperatura de encapsulamento de 520 C. Na Tabela 9 reunimos

os resultados obtidos para o zeólito 5A com Sr substituído nas mes_

mas condições de encapsulamento anteriormente citadas.

Os resultados obtidos com<^Criptônio (de carga^ para faú 3

diferentes espécies zeolíticas são plotados como função da pres-

são de encapsulamento na Figura 12. Vemos que o comportamento des_

sas curvas obedece â isoterma de sorção proposta por Langmuir ,

nas quais um aumento da pressão implica num aumento da quantidade

do gás fixado no zeólito até um ponto em que um aumento da pres-

são não corresponde mais um aumento considerável da quantidade

adsorvida chegando-Be a uma carga de saturação.

Assim, baseando-se nas isotermas de Langmuir:
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K « » / f ( l -8) - (v/v m. J/f11 - v/v . ) , onde k é a constan
Sab Sal ~*

te de equilíbrio» 6 (ou v/v ) é a fração da capacidade de catu
sat "̂

ração do gás fixado, ou seja, v ê igual ao volume do gás fixado

(em Nem') por grama de zeólito e v ê a capacidade de saturo -

ção. Quando plotamos f/v versus f resulta uma linha reta cuja

inclinação será v .- Oesse modo, encontramos para o zeólito SA
SâC

com cálcio substituido (15% Ca) uma carga prática máxima de

5B Ncm'/grama de zeólito e para o zeólito 5A c o m m a g n é s i o

(Mg/Al20,« 0.64) substituido 90 Nem
5 Kr/grama de zeólito.

4.1.3 - Comparação das Cargas Ar/Kr; •

Numa comparação das cargas obtidas para os zeólitos estu

dados, vemos que na maioria dos casos tanto com o Argõnio como

para com o Criptônio houve uma disposição crescente da carga ob-

tida com relação â espécie catiônica presente no zeólito, na s£

guinte ordem: Ba, Sr, Ca, Mg, etc. Isto pode ser explicado con-

siderando-se que os raios íõnicos das tais espécies descrescem

na mesma ordem, ou seja Ba Sr Ca Mg j Assim podemos dî

zer que quanto maior o cátion presente nos zeólitos, menor será

a carga obtida para a mesma condição de encapsulamento. Um exem-

plo de comportamento típico é visto na Figura 13 para o Argônio.

Podemos afirmar também que a capacidade de carga nas mes

mas condições de encapsulamento não é inteiramente dependente da

espécie catiônica isoladamente presente no zeólito, mas também

das relações II 0/A1203, II 0/AljOj como pode ser visto nas car-

gas obtidas para zeólito tipo 4A contendo diferentes relações

CaO/AljOj eKjO/AljOj, Figura 14, assim como também da forma de

agregação dos zeólitos (bastões, pó, pastilhas, e t c ) , tamanho
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dos cristais, etc.

A Tabela 10 mostra a reprodutibilidâde e a precisão do

método de medida da carga utilizando-se amostras dos Laborató-

rios do IRch - República Federal Alemã e da Exxon Nuclear Idaho

Company - USA.

4.2 - Energia de Ativação

2•* " Determinação da Taxa de Fugas do Criptõnio e Ener-

gia de Ativação para a Desorção do Kr no Zeólito SA;

0 estudo da estabilidade térmica do Criptõnio encapsulado

em zeólito tipo 5A desenvolveu-se significativamente com os expe-

rimentos envolvendo longos tempos de exposição de zeólltos a al-

tas temperaturas. Amostras com zeólito 3A, SA e sodalite contendo

entre 19,1 e 57,3 Nem1 Kr/grama de zeólito foram guardadas a 200 C

por mais de 2500 horas, assim como a 400 C por 3500 horas e anali

sadas periodicamente. Os resultados estão reunidos na Figura 15.

Como pode ser observado, enquanto somente uma pequena fração do

gás encapsulado é liberada do zeólito tipo 5A depois de cerca de

5 meses, ã 400°C, aproximadamente 50% do gás condicionado é libe-

rado do sodalite e zeólito 3A depois 'de 1100 horas a 200°C. A 4C0°C

praticamente todo ogás fixado no zeólito 3A e sodalite é liberado

em menos de um dia. Como está demonstrado na Figura 16, a qual é

resultante de um estudo da fuga do Criptõnio do zeólito Ca SA em

passos lsotérmlcos de duas horas, o volume total do gás encapsu-

lado é liberado somente em temperaturas a partir de 1053 K.

Baseando-se nas relações obtidas por Barrer e Vaughan, as

quais demonstram que para pequenas frações de fuga, Qt/Q , é pos-
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sível estimar a difusividade (O), a partir da relação:

V*

4S 1
(I)

onde t é o tempo. S é a superfície e V o volume do cristal. To-

mando-se ainda que para um processo ativado temos:

D - 0 o e -
t E / R T ) (II)

onde E é a energia de ativação para a difusão do gás. D é um

coeficiente independente da temperatura, R a constante universal

dos gases e T a temperatura.

A partir das relações (I) e (II). a plotagem de

In íd (Q^Q.) /dtl/2j versus l/T (III)

deve originar uma linha reta, cuja inclinação deverá ser igual a

-E/R. A energia de ativação é um importante parâmetro para esti-

• o
mar a taxa de fuga a baixas temperaturas, isto e <200 C.

Uma série de tomadas de taxa de fuga do Criptõnio encap-

sulado no zeólito Ca 5A tipo 526 com uma carga de 22,7 Nemwgra-

ma de zeólito foram determinadas, empregando-se um programa de

temperatura consistindo de vários passos isotérmicos, os quais

eram mantidos constantes em intervalos de várias horas. As Figu-

ras 17. 16 e 19 mostram algumas dessas medidas efetuadas.

Dados típicos de taxa de fuga 0^/0n> obtidos de experi-

mentos, tais como aqueles ilustrados nas Figuras anteriormente

citadas, foram plotados • são mostrados na Figura 20,

Graficando os pontos obtidos resultantes da fuga do
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Crlptônio do zeólito Ca 5A tipo 526. de acordo com a relação (Ili).

como mostra a Figura 21. obtivemos um valor para a energia de ati^

vação de 250 ±25 KJ/mol. Esta alta energia de ativação é devida

às taxas de fuga extremamente baixas encontradas para o Kr nos

zeõlitos 5A durante os experimentos por longos períodos de tempo

conduzidos a altas temperaturas.

4.2.2 - Comparação do Resultado com Outros Autores:

As energias de ativação encontradas .na literatura para o

encapsulamento de vários sorvatos em sodalite, zeólito 3A e 5A

estão listadas na Tabela 11. Para um melhor efeito comparativo

infelizmente nenhuma energia de ativação para o zeólito Ca 5A tî

po 526 foi encontrada em toda literatura.

4.3 - Análise Através de Raios-X

A estrutura do cristal do zeólito tipo 5A é forrrada por

arranjos de cavidades (gaiolas) as quais estão ligadas entre si '

por poros de 0,42 nm de diâmetro, denominadas gaiolas alfa (a) e poros

de 0,25 nm de diâmetro, denominadas gaiolas beta(0).

Cada gaiola beta (f$) consiste de um octaedro truncado. A

ligação dos octaedros entre si é feita através de cubos cujas fa-

ces correspondem à superfície resultante do truncamento de cada

octaedro. Cada conjunto de oito octaedros B suas ligações formam

a gaiola alfa (a), que se constitui de um poliedro truncado de 26

faces das quais 6 são octogonais, 8 hexagonais e 12 quadrangule*

res.

A mudança estrutural do zeólito 5A foi induzida térmica*



37

mente por vários dias e em seguida estudada através da reflexão

dos Ralos-X no pó zeolftico (vide Figura 22). Como pode ser vis_

to nesta Figura, o zeôlito 5A começa a perder sua estrutura cris_

talina inicial a partir de temperaturas acima de 745°C. £ evidei»

te que a estrutura cristalina do zeólito 5A desaparece completa-

mente â temperatura cerca de ?80°C e que à 82D°C uma recristali-

zação ocorre sob a forma não zeolítica.

A Figura 23 mostra a mudança da estrutura do zeõlito 5A

como função da pressão de encapsulamento para uma temperatura de

encapsulamento de 520°C.

A Figura 24 mostra o espectro obtido para 3 tipos de ze£

litos 5A com diferentes espécies catlônicas em dois diferentes

estados: com e sem carga. Podemos observar que o zeóiito conten-

do 11% de Sr apresenta uma menor degradação da estrutura crista-

lina inicial.

A Figura 25 mostra o espectro obtido através de Raios-X

dos zeólitos Linde 3A, 4A e 5A também em duas situações diferen-

tes: com carga de Kr e sem a mesma. Podemos observar que o zeóli_

to 4A permanece com estrutura cristalina, mesmo depois da fixa-

ção do Crlptõnio.

Assim, pelos resultados obtidos, vemos que certos tipos

de zeólitos podem permanecer com estruturas cristalinas após o

encapsulamento do gás nobre, enquanto outros não. Como sabemoij o

Crlptônlo com um diâmetro de 0,39 nm pode penetrar sem maiores

dificuldades nas cavidades maiores da estrutura zeolítica 5A, ca

vldades estas também conhecidas como gaiolas alfa (a). No entan-

to, um aumento na temperatura se faz necessário para que o Crip-

tonio penetra nas chamadas gaiolas beta (8) da estrutura zeolftl^

ca 5A, as quais possuem aberturas com diâmetro de 0,25 nm , isto
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i, se as condições o permitem faltas pressões). Assim, pela ani_

lise espectral podemos «firmar que o Criptônio ao ser fixado nos

gaiolas beta do teôlito SA rompe a estrutura cristalina do •es-

mo» tornando-a anorfa.

4.4 - Estocagam por Longos Períodos de Tampo

COM base na energia de ativação, podemos prever o taxa

de fuga do Criptônio encapsulado no tempo t. durante o '. ongo pe-

ríodo de estocagem do mesmo.

A forma integrada da equaçio (I) pode ser combinada com

a (II) para dar a equação (IV):

O./Q - 6 (D t/*r») V a . .
t « o o

' E / 2 R T

onde 0t/Qa * • fração de fuga do Criptõnio encapsulado no tempo

t e a temperatura T; D • E e r podem ser determinados para um

dado tipo de zeõlito.

0 decaimento radioativo do Criptônio-65 reduz o potencial

de fuga de um fator de 2 a cada 10,76 anos. Enquanto a quantidade

total de Criptônio liberada cresce cam a raiz quadrada do tempo,

a quantidade que pode escapar decresce exponencialmente. Os efei-

tos combinados são descritos pela equação (V):

(-E/2RT - H ) (V)

onde X é a constante de decaimento do Kr-B5.

A função descrita pela equação (V) passa por um máximo em

t • 7,7 anos.
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Baseando-se nesta equação e na energia de ativação encort

trada para o zeólito Ca SA Roth 526. podemos afirmar que para um

período de 100 anos somente 0,471 da quantidade inicial de Crip-

tônio fixado no zeólito 5A é liberada, considerando-se o reci-

» o
piente a uma temperatura de 150 C.

4.5 - Volume final de Armazenamento

0 cálculo do volume final de estocagem para cargas de

Kr de 22,47 e 77 Nem* Kr/grama de zeólito se encontram na Ta-

bele 12, juntamente com os cálculos obtidos para a mesma quanti-

dade de gás a ser armazenado utilizando-se cilindros de aço pres_

surizados de 50 £.

Como pode ser visto, os valores apresentados pelos dois

métodos são comparáveis.



CONCLUSÕES

Devido às altas cargas e estabilidade térmica do zeólito

5A encontradas neste trabalho, torna-se este tipo de zeólito uma

matriz apropriada para o encapsulamento do Kr-65 em zeólitos.

As baixas taxas de fuga encontradas no estudo da desorção j

do gás encapsulado fazem dD encapsulate} Kr-85 em zeólitos uma

das alternativas mais atrativas para solucionar o problema origi

nado pelo aparecimento deste isótopo .radioativo no ciclo do com-

bustível nuclear.
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Tabela 1 - Aparecimento de gases nobres por tonelada de

combustível irradiado em usinas nucleares tí_

picas para 33000 MWd/t-burn-up com 30 MW/t e

ISO dias de refrigeração /</.

GAS NOBRE

Xe (âtomo-grama)

Kr (átomo-grama)

Xe (Ci)

K.r (Ci)

Xe, Calor de deca i -

mento - Watt

Kr, Calor de deca i -

mento - Watt

Reatores à água leve

40,4

4 . 4

3 . 3

1,12 x 10*

0,003

18

Reatores

3 1 .

3»

7 .

10*

0 .

1 6 ,

rápidos

9

7

4

007

1
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Tabela 2 - Propriedades físicas do Kr. Xe e Rb (segundo

/o/. /IO/, /27/ e /28/.

Número Atômico

Massa Atômica

Ponto de Ebulição

Ponto de Fusão

Densidade: Sólida

Kg/i

Líquida
Kg/t

Gasosa
g/ l

Tem. Crítica °C

Pressão Crítica (bar]

Calor específico
25°C cal/g

Calor de Hidrataçao

Kr

36

83.80

-153,3

-157.2

2,155 (-152,9°O

3,736 (4°C)

-63,8

74,65

1.97

Xe

54

131,30

-108,12

-112

2,7 I-140°C)

3,52(-109°C)

5,887(4°C)

16,6

77,3

2.1B

Rb

37

85.47

688

38.89

1532 (4°C)

1475 (38,5°C)

ca 1600

253

3.2

70
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Tabela 3 - Previsão da capacidade de usinas nucleares

instaladas e a atividade do Kr-BS acumulada

até o ano 2000.

Vt

1,37x10"

2xlO12

10»

Kr-85 (Ci)

1.5x10*

2x 10*

3x10*

1 0 »

3,4x 10*

Ano da Previsão

1970 - somente para

a Inglaterra.

1970 - para todo o

mundo.

1973 - para todo o

mundo.

1974 - em todo mundo.

1974 - somente para a

Alemanha Ocidental.

Bibliografia

9

9

26

12

13
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Tabela 4 - Análise química dos zeôlltos Ca 5A escolhidos.

Dados: % em peso - fiétodos de analisa: Emissão,

Espectroscopia de Absorção Atômica e Gravime-

tria.

Zeólito (fabricante •

forma de agregação.

Bayer K 154

Esferas 2-3 mm +

Rhône-Poulenc

Bastões

Roth

Esferas 2,4-4,8 mm

Ceca NK 202

Esferas

Roth 526

Esferas 1,7-2,4 mm

Linde

Pó

Roth 521

Esferas 2-5 mm

Roth 522

Esferas 1,7-2,4 mm

Ceca NK 203

Esferas 3 mm •

Ceca NK 203

Bastões

SlOt

35.4

43.1

41.3

42,5

41,9

42,0

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

A12O,

29,712,3

33.221.5

29,6±2.3

27.1+1,7

29.1+1.8

33.3

30,5

30,1

28.5

23,5

CaO

12.9tO,l

10. ft CUB

ll.5tO.O5

9.6 iO. l

11.3±0.1

10,9

12,2

13.6

11.5

10.5

tiafi

5.1

5.4

7.9

6.2

9.4

8.5

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

ligO

0.5

0.1

1.6

2.2

1.5

0.1

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

K t0

0.1

0.1

0.1

0.3

0.3

<0.1.

n.d.

n.d.

n.d.

n rd.

n.d. • não determinado.
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Tabela 5 - Análise química de diferentes tipos de zeõli-

tos A co» porcentagem em peso Csegundo dados

do fabricante).

Zeõllto

Ceca 4A

Esferas Sm»

Caca 4A

Bastões 3mm

Ceca 3A

Esferas Zmm

Ceca 3A

Esferas 3mm

SiO,

43

43

41

42.5

Al,

35.

35.

34

35,

o,

5

5

5

Na20

17

15

4

3,5

CaO

1.5

1,5

1.5

15

K

n

n

n

•°
.d.

.d.

.d.

n.d. • não detectado.
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Tabela 6 - Fixação do Argônio cm zeôlitos

Características do zeólito.

Zeólito

Roth 5A

Tipo 521

Rhõne-Puolenc

5A

Linde '

5A

Ceca NK 202

5A

Ceca NK 202

5A

Linde

3A

Linde

4A

Bayer

4A T142

Câtion

_II _I
n ou n

Ca

Ca

Ca

Sr

Ba

K

Na

Na

nII0/Ai20j

ou

nI
2o/Ai2os

0.74

0.63

0.61

0.42

0,29

0,51

0,70

n.d.

Forma de

Agregação

Esfera

2,4-4,8 mm *

Esfera

1,1 mm +

Pó

Esfera

2 mm 4

Esfera

2 MU |

Pó

Pó

Pó

n.d. • não determinado.



Tabela 7 - Determinação da carga do Argônlo.

Condições de FixaçãoJ Temperatura: 520°C

Pressão i 980-1000 bar

Pré-tratamentot Vácuo a 300°C

Tempo : 5 h

Tipo de

Roth Ca

Rhone Ca

Linde Ca

NK. 202 Sr

NK202 Ba

Bayer 4A

Linde 4A

Linde 3A

zeõllto

SA. S21

5A

5A

SA

-SA

Pré-Tratamento

200°C/15 h

400°C/B h

400°C/24 h

400°C/24 h

400°C/24 h

400°C/24 b

400°C/24 h

400°C/24 h

Zeólito

(s)

0.529

0.540

0.374

0,473

0,363

0,335

0.430

0.611

Gás liberado

(g) (Nem1)

0,025

0,023

0,016

0,005

0,012

0,001

0,003

0,003

14.5

13,7

9,6

7,8

2.8

0.72

1,38

1.71

Carga
ÍNcmVg)

20,8

28,5

26,7

16,9

7,7

2,2

3.2

2,8

«#»



Tabela 8 - Fixação do Crlptõnio sm zeólltos com Mg-substituído, tipo 5A (esferas com

l-2mm •, FigO/AltO) * 0,64) a 520°C em função da pressão.

Pressão do

Crlptonlo

200

500

700

900

1100

1400

1600"

180 0

2000

2000

Pré-Tratamento

300°C/24 h

300°C/24 h

300°C/24 h

300°C/24 h

300°C/24 h

300°C/24 h

400°C/24 h

400°C/24 h

400°C/24 h

400°C/24 h

Zeóltto

Cg)

0,202

0,328

0,262

0,330

0,237

0,330

0.463

0.255

0,274

0.077

Gás liberado

(g) (Nem1)

0,010 3.1

0.020 5,4

0,026 7,3

0,036 10.1

0.023 6,2

0,060 15,1

0.070 19.9

0,050 12.8

0,059 15,4

0,017 4,4

Carga

CNcmVgJ

16.0

17,5

26,8

34,4

29,0

55,6

50,6

62,4

71,3

72,6

IP
(1)



Tabela 9 - Fixação do Criptõnio em zeólitos com Sr-substltuldo, tipo 5A (esferas com

2 mm <t>. SrO/Alj03 - 0,42) com 520°C em função da pressão.

Pressão do

Criptonlo

200

400

500

700

900

1100 •

1300

1700

Pré-Tratamento

400°C/24 h

400°C/24 h

400°C/24 h

400°C/24 h

400°C/24 h

400°C/24 h

400°C/24 h

400°C/24 h

Zeólito .

0.241

0,389

0,234

0,302

0,i69

0.333

0.230

0.427

Gás liberado

(g) (Nem1)

0,016 4,8

0,031 0,2

0,022 5,8

0.037 10.0

0,020 6,0

0,040 9.4

0,020 6.5

0,089 23,7

Carga
CNcmVg)

21.4

28,3

27,3

36.7

39.9

31,9

30.9

70,2

u*



Tabela 10 - Carga de zeólitos com Criptõnio.

Zeólito

Hg SA (0.36 MgO)

Mg 5A (0.36 HgO)

Mg SA (0.64 NgQ)

Mg 5A (0.64 MgO)

Sodalite Idaho

Pré-Tratamento

200°C/18 h

200°C/16 h

400°C/24 h

400°C/24 h.

400°C/06 h
•

Zeólito

(g)

0.287

0.242

0.274

0.077

0.112

Gás Liberado

(g) , (Ncms)

0.053

0,044

0,059

0.017

0,015

14.1

11. B

15.4

4.4

5.7

Carga*

(NcmVg)

60,3

59.6

71.3

71,6

40.3(41)

Condições

Temperatura

(°C)

520

520

520

520

?

de Fixação

Pressão

(bar)

2000

2000

2000

2000

?

Ul

u»

* Valores em parênteses foram determinados na Idaho (USA).
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Tabela 11 - Energia de ativação do Kr em zeõlitos,

Zeólito

Sodalite, ativado

Sodalite, ativado

Sodalite, não ativado

Sodalite, não ativado

Sodalite, não ativado

Sodalite

Tipo 3A

Tipo 5A (526)

Carga

ÍSTP cmVg)

25-27

40

43

20

8

?

49-53

22.7

Temperatura

K

684-833

?

704-793

?

?

523-673

293-363

870-1020

Ed
(kJ/mol)

159

151

218

192

107

125

69

250

Bibliografia

Barrer et ai (1971)

Benedict et ai (1979)

Barrer et ai (1971)

Benedict et ai (1979) .

Benedict et ai (1979)

Carr (1962)

Belson et ai (1961)

Este trabalho.



Tabela 12 - Comparação entre a estocagem do Kr-85 em cilindros pressurizados e o encapsulamer^

to em zeôlito SA.

Volume de

Kr/Kr-85

armazenado

Nem3

1

2

3

4

5

Cilindros pressurizados da 501

Temperatura Pressão

da parede**

K

316

340

346 .

370

377

(bar)

22.6

46.8

71.4

102.4

127.0

Volume do zeólito

22

66

132

198

265

331

5A* em l i t ros resultante

47

(Nem* Kr/g zeólito)

30

61

91

121

152

de uma carga da
77

19

37

56

74

93

*5A 0.7 (g/cm )

**R.O. Penzhorn et ai.. Trans. European Nuclear Conference, Hamburg 3_1̂, 517 (1979)
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Fig. 1 - Esquema do decaimento radioativo do Kr-85.
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Fig. 2 - Concentração do Kr-85 no hemisfério norte
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Fig. 3 - Comportamento no tempo do decaimento do Kr-85, formação

de Rubídlo e calor originado no processo.
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Fig. 5 - Modelo atômico das cavidades o e 6 do zeóllto tipo 5A.
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Fig. 6 - Esquema do processo para o encapsulamanto do Kr em

zeãlltos.
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Fig. B - Vista real dos autoclavos.
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Fig. 9 - Aparelho de controle do sistema de alta

pressão.
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forno articulado

0-1200°C

Gàs

Cromatôgràfo

584Q A

1) Algodão de vidro

2) Zeôtito

3) Válvula de 4 passagens

4) Termopar Fe/Konstantan
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Hastings OScrrwnin

Ploter

Fig. 10 - Esquema da instalação para a análise gasosa.
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Fig. 15 - Resultados no estudo do K.r em zeólitos por longos períodos
de tempo.
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Fig. 19 - Fuga isotérmira rio K r a partir rio reólit.o Ca 5A.
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Fig. 20 - Dssorçao.do Kr a partir do zeólito Ca 5a.
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Fig. 21 - Energia de ativação para a desorçao do Kr.
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Fig. 22 - Aoolise d» Roio-X do z.olílo 5A



Fig. 23 - Mudança da astrutura do cristal do zaólito tipo 5A (Pig • 0,84) «m

-função da pressão de encapsulamantu com tamparatura da fixação da

SZC°C.
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