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RESUMO

Relata-se o desenvolvimento de um embalado para deposi-

ção marítima de rejeitos nucleares compactãveis, do tipo múlti-

plo - estagio. Comporta o trabalho, o projeto, a construção de

protótipo e a realização de ensaios para avaliação desses ele-

mentos. Os requisitos básicos para o projeto São retirados das

recomendações da NEA - Hucliai Entngy Ag&nctj - e da IAEA - Inte*

national Atomic Enzigy Ag&ncy, e de observações sobre Soluções

adotadas por diversos países também relatadas no texto.

0 embalado de anteprojeto é analisado-, via computador,

sob diversas solicitações decorrentes da sua natureza, bem como

quanto ãs suas condições de descida, abordagem e* durabilidade

no fundo do mar.

Através de protótipos e testes específicos, estuda-se o

mecanismo de equalização de pressão projetado e o efeito da com

pactação na embalagem. Submete-se também estes protótipos ao

teste de tr»r.sporte do Rigulamtnt /Jo* the. Sa^z T/ianòpoit oi

Kadioactivi

Com base nos resultados dos testes, reavalia-se o ante-

projeto e apresentam-se indicações finais para o projeto do em-

balado, Incluiivê especificações para a execução.
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1 - INTRODUÇÃO .

1 . 1 . MOTIVAÇÃO DO TRABALHO

Com o advento da pesquisa e exploração da Energia Nucle-

ar no Brasil urge a necessidade, não só de uma transferência c£

mo também de um desenvolvimento tecnológico nessa area.

Para tanto, este trabalho i uma contribuição na busca de

soluções para o armazenamento e a deposição marítima dos rejej^

tos nucleares.

Vários países da Europa que exploram a energia nuclear

como: Bélgica, Reino Unido e Holanda, vêm depositando rejeitos

nucleares em locais de grande profundidade no oceano Atlântica

Esses países com atividades coordenadas pela ri EA

WucCeai Enexgy Agency - vêm realizando intensos estudos visando

o desenvolvimento e a segurança da deposição marítima.



Publicações como: Gu.lde.timo $o* jea Dumping o£

Radioactive. Wait?;NEA; Packing o$ Radicactivtz Wa* íe $0* sea

Viipoòal, WEA; íJegufaíí.on* $0* ífte aa£e fiaii-spo-tf .->-; Ra.íuitcf-o

Ma-te**a£4, IAEA; normalizam o emprego e situam o estado de de-

senvolvimento dos embalados para o transporte e deposição ma rT ti ma.

0 presente trabalho apresenta-se-em tris partes distin-

tas e bem caracterizadas: projeto de um embalado para deposi-

ção marítima, o EDM-1; construção de protótipo do EDM-1 e

testes necessários ã comprovação da adequabi1 idade do embalado

desenvolvido.

No Capitulo II, apresenta-se uma síntese dos requisitos

impostos pelas normas internacionais, especificam-se os tipos de

embalados de deposição no mar e descrevem-se alguns modelos de

embalados utilizados em outros países. Com base nestes requisj^

tos e modelos, lança-se um anteprojeto do EDM-1 e analisa-se este

via computador sob diversas solicitações, estuda-se a sua deseja

da, abordagem no fundo do mar e sua durabilidade.

No capitulo seguinte, descrevem-se as várias etapas e de

talhes, observados na construção de diversos protótipos do EDM-1.

No Capitulo IV, é feita uma avaliação do projeto com a

descrição e análise dos resultados dos testes de equalizacão,

compactação e transporte.

No Capitulo V são apresentadas as conclusões finais e s^

gestões para prosseguimento do estudo.

Encerra-se este trabalho apresentando-se em anexo o pro-



jeto final do EDM-1 e sua especificação,

1.2. OBJETIVO DO ESTUDO

Projetar embalados múltiplo - estágio para rejeitos nu-

clares considerando todas as solicitações decorrentes de sua
*

construção, transporte, lançamento e abordagem no fundo do mar,

observando as normas Guideline.6 ^ox Se.a Vi&poòal Package.* Ü$

Ra.dA.oacti.vz Wa&tzò e Regulation* $oi àa&e. tuanòpont o $ Radioactive.

Uate.fii.alo.



2 - PROJETO 00 ENBALADO EDH-l

2.1. REQUISITOS NECESSÁRIOS

Ha varias décadas,muitos países têm usado o mar como sT-

tio para depósito de material radioativo.

Nos anos 50 e 60, o controle sobre o deposito destes ma-

teriais no mar era feito individualmente pelos paTses que deles

se utilizavam.

Em 1974, a NEA - NucteaA. Encigy Agency - publicou o

Guide.Zine.6 ioi Sea Vi&poial u$ Package* ofi Radioactive, Waste*',

revisto em 1979 sob o titulo de Guideline* $o* Sea-Vumping o^

Radioactive. Waòteò, que tem por objetivo o estabelecimento dos

critérios básicos para a construção de embalados para a deposi-

ção no mar de acordo com a "Convenção de Londres" de 1972 e da

"Revisão das Definições e Recomendações" da IAEA - International

Atomic En&Jigy Agency - de 1978.

Com base no Guide.tina de 1979 foi organizada uma publi-

cação nacional sob o titulo de "Critérios para o Embalado de Na

teriai Radioativo para a Deposição no Mar".



Es^es documentos foram observados no projeto do EDM-1 e

têm como òasicos os seguintes restrições:

2.1.1. FORMAS DE REJEITO

Os rejeitos radioativos devem ser sólidos ou solidifica-

dos. São proibidos rejeitos líquidos, exceto em pequenas quan-

tidades absorvidas em um substrato sólido e contido em recipien^

te com material absorvente. Quanto aos materiais flutuantes,

se presentes, devem ser tratados de fcrma que não possam retor-

nar ã superfície do mar.

2.1.2. CONTEÚDO DO EMBALADO

0 material usado para agregar os rejeitos radioativos de_

ve retardar a disseminação e difusão dos mesmos para o meio am-

biente caso haja corrosão da embalagem. A matriz sólida (mate-

rial para agregar + rejeito) pode conter insignificantes quantj^

datíes de vazios e ter suficiente resistência mecânica para o ma_

nuseio, transporte e deposição. Caso exista quantidade signify

cativa de espaços vazios, o embalado deve ter meios de ^quali-

zar as pressões interna e externa.

2.1.3. A EMBALAGEM

A embalagenv'deve ter os requisitos a seguir:

a) Confinar o quanto possível os radionuclTdeos presen-

tes no rejeito.



b) Servir de blindagem, reduzindo a intensidade da radi£

ção na sua superfície externa â níveis adequados ãs pessoas en-

volvidas desde a construção ati a deposição no mar.

c) Ter dimensões que facilitem as operações de manuseio e

respeitemos limites de peso.

d) A embalagem deve ser construída de concreto e/ou 1igas

r»etãlicas.

e) 0 concreto usado na construção da embalagem deve ter

no mínimo f . = 230 kgf/cm".

f) Devido ã agressividade do fundo do mar, cuidados com

a durabilidade do aço e do concreto deverão ser tomadas. Para

o concreto deve-se garantir o consumo mínimo de cimento e fixar

uma relação A/C compatível com o tempo necessário de integrida-

de do embalado. Para o aço, proteção externa com tintas espe-

ciais.

2.1.4. EQUALIZAÇÀO DE PRESSÃO

Deve ser assegurada ao embalado, resistência ã pressão

externa decorrente da deposição; caso haja vazios no seu inte-

rior, o embalado deve dispor de mecanismo que permita o equilí-

brio das pressões externa e interna durante o lançamento.

Estes mecanismos devem atender ãs seguintes exigências:

a) Não permitir que haja liberação de material do embala

do.



b) Não aumentar os níveis de exposição a radiação na su-

perfície do embalado.

c) Caso estes recursos sejam dispositivos mecânicos, de-

vem ser dimensionados em concordância com o volume de vazios no

interior do embalado e nunca ter diâmetro menor que 2 cm.

d) Os mecanismos de equilíbrio de pressão devem ser pro-

jetados de forma a não sofrerem danos durante o manuseio, trans^

porte, deposição e não permitirem a penetração de água no emba-

lado durante o transporte e estocagem.

e) Caso o embalado tenha vários estágios de vazios, o me

canismo utilizado deve garantir o equilíbrio da pressão interna

de cada estágio com a pressão externa.

2.1.5. O tHBALADO

0 embalado deve atender os requisitos:

a) Ter densidade maior que 1.2, característica esta que

permite ao embalado descer e permanecer no fundo do mar.

b) Ser capaz de resistir a pressão externa exercida du-

rante descida até o fundo do mar.

c) Ser fechado por uma tampa, constituída de material a-

propriado, com dimensões que a torne parte integrante do embai£

do e que contribua para a integridade física do mesmo.

d) Estar de acordo com as normas de transporte da IAEA-1979.
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e) Ser projetado pare resistir ao impacto no leito do mar

numa profundidade maior que 4.(TOO m e permanecer intacto pelo

período necessário para que a radioatividade do rejeito decaia

a níveis compatíveis com a sua liberação para o meio marinho.

f) Ser evitada a formação de espaços vazio? significati-

vos entre a tampa de concreto e o rejeito.

2.2. TIPOS DE EMBALADOS

Os diversos tipos de embalados para a deposição dos re-

jeitos no mar classificam-se em duas categorias: monolítico e

múltiplo - estagio. A distinção entre estes dois modelos está

nos seus comportamentos diante das altas pressões a que são sub_

metidos.

2.2.1. MODELO MONOLÍTICO

0 embalado monolítico contém rejeitos sólidos não compac

táveis, solidificados em concreto ou betume; ou compacatados a

elevadas pressões e não comporta vazios significativos no seu in

terior. Sendo assim, quando sujeito a uma pressão hidrostátíca

«xterna P , como mostra a Figura 1, qualquer elemento do inte-

rior da matriz está sujeito a um estado de tensão com a; - a, *

• a, s p onde ?it' oz e r. 3 tensões principais do elemento e Pg

* a pressão externa atuante no embalado.



Estudos experimentais e teóricos mostram que quando um

corpo está sujeito a um estado tri - axial de tensão confinan-

te, a sua resistência ã ruptura cresce significativamente compa^

rada com a tensão de ruptura axial. Testes feitos no Japão afir

mam que a integridade do embalado esta garantida quando a rela-

ção P/cp < 4 for satisfeita, onde or * tensão de ruptura ã com-

press?) da matriz. Como os sítios de deposição têm profundida-

de entre 4.000 m e 6.000 m, a tensão de ruptura axial da matriz,

a p, deve ser no mínimo igual a 150 kgf/cm2.

2.2.2. MODELO MÚLTIPLO - ESTÁGIO

Em uma usina nuclear, grande quantidade de rejeitos for-

mados apresentam baixa resistência I compressão e/ou grande quaji

tidade de vazios no seu interior. Para estes rejeitos, utili-

zam-se embalados múltiplo - estágio. Estes embalados são forma-

dos por uma embalagem constituída de um tambor de aço revesti-

do de concreto armado, que acondiciona o rejeito em seu inte-

rior. Se estes embalados contendo rejeitos com baixa resistir,

cia ã compressão são submetidos a altas pressões, o embalado

rompe-se, pois, apesar de se formar um estado tri - axial de

pressão confinante, a matriz não resiste ao esmagamento, levan-

do o embalado ao colapso. 0 mesmo acontece para embalados de

rejeitos com grande quantidade de vazios, pois com esta caract£

rística não se forma um estado tri - axial de tensões confinan-

tes ealtas tensões-de tração surgem na embalagem levando o emba

l^do ao colapso. Sendo assim, para evitar sua ruína, estes em-

balados têm a. propriedade de mudar o quadro de solicitação se-
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bre si. Para tal, permite o ingresso de água nos vazics de seu

interior, igualando as pressões externa e interna do embalado e

formando assim, um estado tri - axial confinante de tensões na

sua embalagem, como mostra a Figura 2.

0 ingresso de água para o interior do embalado pode pro-

cessar-se através de válvulas, discos de ruptura e juntas de

concretagem, que interligam os meios externo e interno.

2.2.3. EXEMPLOS DE EMBALADOS MÚLTIPLO - ESTÁGIO

Intensos estudos sobre embalados múltiplo - estágio vêm

sendo realizados na Inglaterra e principalmente no Japão, visaji

do o aprimoramento de projeto que satisfaça com segurança as

exigências de comportamento.

Os protótipos em estudo são submetidos a testes que pro-

curam simular os efeitos sofridos pelo embalado durante seu laji

camento para o fundo do mar. Três tipos de testes são realiza-

dos normalmente nos protótipos em estudo: o teste realizado em

tanque de alta pressão, onde aumenta-se a pressão do tanque a

níveis correspondentes aos sítios de deposição. Outros são fej[

tos no próprio mar, com o lançamento controlado, em que o emba-

lado é encaminhado para o fundo do mar através de um cabo e a

avaliação é feita por meio de sucessivas fotografias durante a

descida e inspeção visual após a recuperação; ou ainda, o teste

de lançamento livre, em que o embalado é lançado ao mar sendo

sua avaliação feita com sucessivas fotografias durante a desci-
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da, tiradas através de uma camera acoplada ao embalado e em um

sistema de boias.

Serão descritos protótipos estudados pela lnd.aoth.ial

Chamlòtxy Gioup ?Koti&t> Technology Viviòion - AERE -, Harwell,

Inglaterra, e pelo Instituto de Pesquisa de Energia Nuclear do Ja-

pão, com objetivos de demonstrar o nível de conhecimentos sobre

os embalados múltiplo - estagio.

2.2.3.1. TESTES REALIZADOS EN HARWELL

a) Protótipo 1 - Este protótipo é composto de um tambor

de aço de 200 l revestido internamente de concreto armado, sendo concre-

tadcemuma única etapa, não havendo assim, juntas de concretagem.

0 rejeito solido é acomodado no interior de um recipiente de madeira,

como mostra a Figura 3.

A equalização faz-se através de um tubo de 20 mm de diâ-

metro instalado na tampa.

Este protótipo foi submetido ao teste de lançamento li-

vre, tendo um bom desempenho e mantendo sua integridade física,

não sendo observada perda de rejeito durante o lançamento.

b) Protótipo 2 - Formado de um tambor externo de 600 I. de

chapa com espessura de 1.2 mm e um interno de 200 i, tendo uma

camada de concreto armado entre os tambores como mostra a Figu-

*°a 4. 0 embalado* é fechado com uma placa de aço e concreto pro

jetado para permitir a passagem da água sob pressão, por onde se

Processa a equalização. 0 teste de lançamento livre a uma pro-
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fundidade de 3.870 m mostra que o embalado manteve sua integri-

dade física, sendo apenas verificado pequeno despreendimento de

material da tampa ocorrido devido a" passagem da água sob pres-

são.

c) Protótipo 3 - 0 protótipo 3 e composto de um tambor de

500 t e um de 200 l interno, sendo o espaço entre os 2 comple-

mentado com concreto armado. Dentro do tambor de 200 l coloca-

se o rejeito compactãvel e um outro tambor de aco contendo ver-

miculita como mostra a Figura 5.

2.2.3.2. TESTES REALIZADOS PELO INSTITUTO DE PESQUISA DE

ENERGIA NUCLEAR DO JAPÃO

Esse país vem realizando estudos detalhados em 4 embala-

dos: o D-50,o LD-75, o B-I e o B-II. são descritos a seguir o

D-50 e o LD-75.

a) Protótipo D-50 - E formado de um tambor de 200 i de

chapa com espessura de 1.2 mm revestido com 5 cm de concreto ar

mado como é exposto na Figura 6. A equalizaçâo de pressão é

efetuada através da junta de ccncretagem entre a tampa e o re-

vestimento lateral. 0 rejeito simulado é um composto de areia

* betume. As Tabelas 1 e 2 apresentam respectivamente a espe-

cificação do concreto do revestimento e tampa do embalado e a

composição do rejeito.

* • •

Sob o protótipo D-50 foram aplicados os testes em tanque
tíe alta pressão e de lançamento controlado. C teste no tanque

como objetivo principal o conhecimento do processo de equa
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Tabela 1 - Especificação do concreto armado, D-50

A/C

Revestimento

lateral °-45

Tampa 0.452

Slump

(cm)

10.8

17.7

Cimento

(kgf/m^)

438

442

Armadura
'rincipal

(kgW)

1045
(4)10 mm)

1088
(4>10 mm)

Armadura
Secundária

(kgf/m3)

875
(<t> 5 mm)

605
(<t> 5 mm)

Água

(kgW)

197

207

f

(kgf/cm*)

374

354

Tabela 2 - Composição do rejeito simulado

Rejeito

Conteúdo

Betume

+

Areia

Volume

U)

103

Peso

(kgf)

161,5

lizaçao de pressão. Para tal, procurou-se aumentar a pressão do

tanque a uma taxa constante. Porém, observou-se uma variação

desta taxa como mostra a Figura 7a. Esta variação indica a pene^

tração de água para o interior do embalado, ou seja, a pressão

flue iniciou o processo de equal ização de pressão. Com estes da_

dos simulou-se por computador o processo da equal izaçao de pres_

do protótipo D-50, como é mostrado na Figura 7o.
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No teste de lançamento controlado, o embalado foi desci-

do até uma profundidade de 5.000 m e depois recuperado. Por ins_

peção visual verificou-se uma deformação no fundo do embalado

de aproximadamente 2 cm. Este dano ocorreu provavelmente devi-

do a vazios no fundo do embalado em decorrência de falha no en-

chimento do rejeito ou em conseqüência da retração do rejeito

pela temperatura e pressão. Entretanto, esta falha não provo-

cou dispersão do rejeito para o meio marinho.

Ficou evidenciado pelos testes a necessidade de melho-

rias no sistema de equalização de pressão.

b) Protótipo LD-75 - Este embalado e composto, de um tam-

bor de 600 t com revestimento interno de concreto armado de 7,5 cm

nas partes laterais e 8,0 cm no fundo, Figura 8. A equalização

e feita por intermédio da junta de concretagem entre a tampa e

o revestimento lateral.

0 rejeito é simulado com uma mistura de areia e cimento

de baixa resistência a compressão. A Tabela 3 apresenta a espe

cificação do LD-75.

0 protótipo foi submetido ao teste do tanque de alta pres_

são e de lançamento livre.

No teste de alta pressão observou-se que o inicio de equ£

lização ocorreu a uma pressão de aproximadamente 15 kgf/cm2 co-

mo mostra a Figura 9a. 0 processo de equalização é mostrado na

Figura 9b.

0 teste de lançamento livre foi em uma região de 4.300 m
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de profundidade e não foi observado dano no embalado

Tabela 3 - Especificação do protótipo LD-75

Embalado

Tambor

Rejeito

Simulado

(kgf/m3)

Concreto

da

Embalagem

Resistência

ã

compressão

(kgf/cm2)

Peso (kgf)

Volume U )

Densidade

Cimento Portland
•

Areia (Dmax = 5 mm)

Água

Na2 SO,,

C, Ht OH

Cimento resistente
aos sais sulfatados

Areia (D,lv = 5 mm)
•Ma X

Brita íD m j v * 25 mm)
Ml d X

Água

Concreto

da

Embalagem

393

338

390

LD-75

600 l

120

250

50

1,5

0,25

346

648

'994

173

mpfi 1 f\

1400

603

2.32
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1 - ARMADURA

2 - TUBO COM 20mn

3 - TAMSOR COM tool DE
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Fig. 8 - PROTÓTIPO LD - 75 (34)
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2.3. ANTEPROJETO DO FDN-1

A descrição do anteprojeto do EDM-1 está dividida em 4

partes: a geométrica, o acondicionaaiento do rejeito, as etapas

de construção e o mecanismo de equalização.

2.3.1. DESCRIÇÃO GEOMÉTRICA

0 embalado é um conjunto formado pela embalagem e pelo

rejeito.

A embalagem é constituída de um tambor comercial, de ch£

pa de aço com espessura de 1.4 mm com capacidade de 200 £, com

um revestimento de concreto armado de 6 cm nas laterais e de

8 cm no fundo e na tampa, Figura 10. As espessuras do revesti-

mento estão de acordo com as recom-endações da publicação

Ve.vzlcpme.nt* and Studic* ío-x Marine. Vitpoiat ofr Rzdic active tíoatu,

Japão, que indica espessuras mínimas de 5 cm.

A armadura do revestimento é de icc CA-50 com diãne+.ro de

6 mm. A Figura 11 mostra o detalhanento da rr.;:«i<;a), :er.do ressai

tadas nos detalhes 1 e 2 as composições da armadura lateral com

o fundo e com a tampa. Estas composições têm como finalidade

proteger os vértices superiores e inferiores de eventuais que-

das durante o manuseio e o impacto no fundo do mar, bem como ga

| rantir uma perfe-ita aderência da tampa no corpo da embalagem,

I :' ià que suas concretagens sào feitas em ocasiões diferentes.

f •• •,

t: '<••

I
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2.3.2. ACONOICIONAHENTO DO REJEITO

0 rejeito i compactado no interior da embalagem em 4 ca-

madas iguais de aproximadamente 12 cm, separadas por uma de coji

creto com 5 cm de espessura de acordo com a Figura 12. Esta aco

modação em camadas segue a orientação da norma e tem como objet^

vo o seccionamento do rejeito, prevenindo contra sua liberação

como um todo para o ambiente marinho.

Um fator polêmico a ser definido na fase de avaliação,

ê a pressão da compactação. Vários estudos são efetuados visaji

do a sua determinação: observa-se a relação entre a compacta-

ção e a variação do volume do rejeito, verifica-se a influência

da compactação no tempo de equalização e inspeciona-se a ocor-

rência de dano na embalagem devido ã compactação.

2.3.3. ETAPAS DE CONSTRUÇÃO

A construção do EDM-1 é prevista em 3 partes: a execu-

ção da embalagem, a compactação do rejeito e o fechamento do em

balado.

Algumas indicações devem ser seguidas durante a constrij

cão do embalado.

Um certo quadro de solicitações é despertado na embala-

gem durante a compactação, tornando-se necessário garantir uma

resistência minima'a esta, na ocasião da compactação a ser fi-

xada no Capitulo IV, que relata o teste da compactação.
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Outra indicação a ressaltar e" o acondicionamento do re-

jeito na c.nbalagem em uma Gnicá etapa, pois, havendo interrup-

ção, o concreto de separação das camadas inferiores estaria

parcialmente endurecido podendo assim, quebrar por ação da com

pactação das camadas subseqüentes de rejeito* perdendo sua fun

cão de seccionamento do rejeito no interior do embalado.

2.3.4. MECANISMO DE EQUALIZAÇÃO

Um bom desempenho do mecanismo de equalização de pressão

é um fator fundamental na integridade dos embalados múltiplo -

estágio; por isso, intensos estudos estão sendo realizados como

descritos nas seções anteriores. Para o EDM-1 propõe-se um si£

tema constituído de uma válvula e de conectores entre as cama-

das de rejeitos. A válvula instalada no fundo do embalado de-

ve permitir a passagem da água numa so direção - de fora para o

interior - a uma determinada pressão P , indicada com base nos

resultados dos testes de equilíbrio de pressão.

0 sistema de conexão entre as camadas de rejeito i form£

do por uma canaleta no revestimento de concreto, como é mostra-

do na Figura 13.

Devido ãs etapas de construção do embalado há formação

de uma junta de concretagem entre a tampa e o revestimento late

ral da embalagem. Esta junta funciona também como meio de equa_

lização do embalado, sendo objetivo de estudo no Capitulo IV re-

ferente ao teste de equalização.
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2.4. ANÁLISE DAS CONDICÕFS DE DESCIDA E ABORDAGEM

As principais solicitações sobre os embalados em estudo

decorrem das ações no lançamento para o fundo do mar. Por isso,

torna-se indispensável o conhecimento de todo o processo de de-

posição, indo desde o lançamento, ã forma e velocidade de queda

até a abordagem do embalado no fundo do mar.

2.4.1. FORMA DE QUEDA

Depois de algum tempo em queda livre no interior do mar,

o embalado deve assumir uma posição de descida em equilíbrio e£

tável, independentemente das condições de lançamento. Sob a ação

das cargas estáticas, peso e empuxo, o embalado imerso está sem

pre em equilíbrio indiferente. As forças viscosas é que condu-

zem o embalado para essa situação de estabilidade; intuitiva e

logicamente pode-se adiantar que a situação que horizontaliza o

eixo de simetria segundo a altura do embalado, é a de equilí-

brio estável. Confirma-se a idéia com una série de lançamentos

em tanque cheio com água, de um cilindro de plástico com propor

çoes semelhantes às «Io EDM-1. •

Portanto, para o cálculo da velocidade de queda, admite-

se o embalado nessa posição de equilíbrio estável.



28

2.4.2. VELOCIDADE DE QUEDA

A velocidade de queda do embalado e fator de extrema im-

portância, pois, esta indica a taxa de acréscimo de pressão exejr

cida sobre o embalado, oferecendo assim, informação indispensá-

vel para o dimensionamento do mecanismo de equalização, do pró-

prio embalado, alem da velocidade de impacto no fundo do mar.

2.4.2.1. DESENVOLVIMENTO DAS EQUAÇÕES

Devido ao processo de lançamento, o embalado está sujei-

to a 2 tipos de movimento. 0 primeiro em queda livre no ar e

em seguida dentro d'água. A velocidade final do primeiro movi-

mento, ou seja, a velocidade de impacto na superfície da água e

dada por:

2gh

onde h é a altura de liberação do embalado e g ê a aceleração

da gravidade.

Na segunda etapa, o embalado está submerso e sujeito ãs

forças mostradas na Figura 14, onde P é o peso; E, o empuxo

(E = V >a) e Fd a força de arrasto expressa por:

1
Fd = ,i cd v2 a

vi * massa especifica da água
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cd = coeficiente de arrasto

v = velocidade do embalado

a = área projetada no plano perpendicular ã direção de

queda

Fazendo o equilíbrio das forças atuantes, e chamando de

M a massa do embalado, tem-se:

M dv 1
: K g u c . v2 a - V v

o Q adt

então,

dv Y V
9 -

dt M 2M

Se chamarmos de:

I
A = g ,1 P

1 9 c, a

2P

temos:

dv dv
= A - B v2 -•• = dt

dt A - B v*

Integrando os dois membros e aplicando a condição inicial
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t = 0

.v = va (velocidade final da 13 etapa)

tem-se:

rt 1 /rv dv rv
dt = VB/A I _ + —

J . 2B V J V f l /JJTê . ¥ i V o /

dv

'A/B T v

logo,

t =
2B

/' 'A /B + v x / /A /B - v3 M
•B/A i n ( + In j

i v A/B - v / v / A / B + vn / IA/B -

procurando isolar a velocidade tem-se:

tn (
/ /Ã/B +
(

= 2B JJJl t - in* 'A/S "

" v° \
"A/B • v

Aplicando a função exponencial dos 2 lados:

'A/B + V / "A/B

A/B " A/B - v
exp (2 /ÃB t )

chamando-se:

( ' A / B + v, -
_ - J exp (2 /ÃB t )

^ r'A/B - v.

chega-se a:

v - /ATI d)
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Durante o desenvolvimento da expressão anterior foram feĵ

tas algumas suposições simplificadoras, como a consideração do

peso específico da-água do mar constante com a profundidade. Nas

avaliações numéricas posteriores usa-se

a = 10 2 7 kgf/m
3

0 coeficiente de arrasto i considerado constante e igual

a 0,?0 tendo em vista o número de Reynolds ser superior a

4 x 10e, para as velocidades esperadas do embalado. (16).

2.4.2.2. VELOCIDADE ESTACIONARIA

Devido ã grande profundidade do mar nos locais de depo

siçao e ao fato da força de arrasto ser função da velocidade,

pode-se considerar que ã partir de uma certa profundidade, o em

balado desce com velocidade constante. Para calcular esta velo

cidade supõe-se t -*• » na equação {]), logo:

c - 1
V.est _ l c + ,

Como

'A/B • v0 v
exp (2

"A/B '

tem-se:

v e s t
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então:

i
ve -

/ u C•da

Considerando-se que a maioria dos embalados são cilíndri^

cos tem-se:

/l 11 D» L (Ye - ya)

e / 4 p C J L

onde:

Ye = peso especifico do embalado

D = diâmetro do embalado

L = altura do embalado

Como ya « 1027 kgf/m
3 tem-se:

ve = / (Yp D - 1027 D)
/ 2 v. Cd

 e

A Figura 15 apresenta a relação da velocidade estaciona-

ria para vários valores de diâmetros com o peso específico do

embalado.

2.1.2.3. VELOCIDADE DO EDM-1

y Com a equação (1) obtida em 2.2.1 obtém-se a relação en-

. tre a velocidade do EDM-1 e a profundidade z, para várias altu-

ra* de lançamento, h. 0 EDM-1 foi suposto com um peso de
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• Fd

Fig. 14 - FORCAS SOBRE O EMBALADO SUBMERSO

l.l 2.3 2.5 2 7

Fig. 15 - VELOCIDADE ESTACIONARIA VERSUS OENSIDADE
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360 kgf. Figura 16.

Deve-se notar que para qualquer altura de lançamento o

escalado adquire a mesma velocidade estacionaria, variando ape-

nas a profundidade em que ocorre esta velocidade.

2.4.3. ABORDAGEM NO FUNDO DO MAR

Apesar de conhecida a posição em que o embalado desce para

o fundo do mar, para efeito de dimensionamento, considera-se que

sua abordagem ocorra na posição que mais solicite o embalado,

inclinado de 45°, com o impacto ocorrendo no fechamento da tam-

pa do embalado. Porém, comparando a velocidade de abordagem do

EDN-1, v = 4.33 m/s, com a de impacto do teste de queda livre,

no teste de transporte, tratado no CapTtulo IV,onde o embalado

ê liberado de 1.2 m de altura, em queda livre, correspondendo a

uma velocidade de impacto, v - 4.85 m/s, verifica-se que para

efeito de dimensionamento a este evento, é suficiente conside-

rar o teste de transporte.

2.5. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE DURABILIDADE

; 0 estudo da durabilidade dos embalados em ambiente mari-
?.
| nho apresenta relativa dificuldade devido à quantidade de para-

metros que intervém no problema.

• E estudada a seguir a corrosão de cada componente do em-
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balado.

2.5.1. CORROSÃO DO TAMBOR DE AÇO

A deteriorização do tambor de aço carbono utilizado nos

embalados é influenciada pela água do mar através das reações

eletrolíticas e dos seus agentes biológicos e em conseqüência

da contaminação existente nos rejeitos acondicionados.

2.5.1.1. REAÇÕES ELETROLÍTICAS

Esta reação decorre da formação de zonas catódicas e an£

dicas no aço provocando oxidação e redução do ferro no anodo e

catodo respectivamente. Estas zonas eletricamente diferentes

ocorrem em função da variação das quantidades de oxigênio exis-

tente na água em contato com o tambor. Estas células elétricas

no tambor formam-se principalmente quando ele está semi-coberto

por sedimentos, pois estes apresentam menos oxigênio dissolvido

que a ãgua, propiciando assim a reação.

Deve-se observar que a taxa de oxigênio decrescecom a pro

fundidade e, conseqüentemente, a deteriorização do tambor por

• oxidação também decresce.

2.5.1.2. AGENTES BIOLÓGICOS
t

'•' Os principais'agentes biológicos que causam a corrosão

l d° aço são:
t
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a) Bactirias anaerõbias redutoras dos sul fatos e outros

I compostos oxigenados do enxofre;

b) Bactirias do ferro e nagnêsio;

c) Microorganismos capazes de formar películas microbio-

lõgicas.

Estudos mais detalhados sobre a ação dos agentes biology

cos devem ser feitos, principalmente o conhecimento da sua ati-

vidade nas áreas de deposição e da abundância dos microorganis-

mos citados anteriormente.

2.5.1.3. CONTAMINAÇÃO DO REJEITO

0 rejeito acondicionado nos embalados deve ser controla-

do a fim de evitar a presença de substâncias que produzam um

meio alcalino; deve-se evitar também a presença de ácido clorí-

drico que ê um forte corrosivo do aço carbono.

2.5.1.4. INFLUÊNCIA DO FUNDO DO MAR NA CORROSÃO DO AÇO

A taxa de oxigênio e a temperatura têm grande influência
I

i nas reações eletrolíticas e biológicas. 0 acréscimo do oxigê-

nio dissolvido aumenta os efeitos das reações eletrolTticas e

diminui as biológicas. Já a temperatura aumenta tanto os pro-

,••„„ cessos eletrol íticos quanto os biológicos, porém diminui o oxi-

sênio dissolvido que é fator de interferência nas reações ele-

trolTticas.
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Em geral o oxigênio dissolvido, apesar de tender a dimi-

nuir com a profundidade, apresenta' um comportamento bem irregu-

lar como mostra a Figura 17, que exibe uma secção do oceano

Atlântico no meridiano 170°W.

A temperatura em geral decresce com a profundidade como

apresenta a Figura 18.

Com este quadro de variáveis, surge a necessidade de ex-

periências em cada local de deposição para que se possa fixar

uma taxa média de penetração por ano. Porém, de acordo com (22)

tambores normais de aço carbono resistem pelo menos 15 anos em

sítios de deposição marinhos.

2.5.2. CORROSÃO DO CONCRETO ARMADO

No estudo da deteriorização do concreto armado utilizado

nos embalados, ressaltam-se 2 tipos de corrosão: a do concreto

e de sua armadura.

2.5.2.1. CORROSÃO DO CONCRETO

A corrosão do concreto ocorre em função da ação química

do meio marinho e do rejeito.

a) Ação química do mar

A água do mar-provoca deteriorizaçao do concreto por co£

ter os sulfatos de cálcio e magnesio e cloretos de sódio e mag-

nésio.
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As duas principais reações da corrosão do concreto em

águas marinhas são as seguintes:

(a) Reação com o hidróxido de cálcio proveniente da hi-

dratação dos compostos do cimento produzindo um aumento da po-

rosidade e reduzindo a resistência do concreto.

(b) Reação dos Tons sulfatos com o aluminato f.ricãlcico

hidratado do cimento ou com a alumina dcs agregados, provocando a

expansão e desagregação do concreto.

Deve-se observar que as reações descritas são observadas

em águas superficiais, surgindo assim, a necessidade de se co-
l

nhecer a influência da profundidade nestas reações principalities

te devido ã altíssima pressão. '

Outra possibilidade de deteriorização do concreto em éguas

marinhas é através dos agentes biológicos com ações físicas, quí

micas e físico-químicas. Porém, essas ações não apresentam gran •• *

des perigos.

b) Ação química do rejeito

Vários compostos químicos aceleram o processo de deterío

rização do concreto.

Os compostos de enxofre mesmo em baixa concentração ata- ?

cam o concreto, principalmente o ácido sulfúrico e o sulfato de ]
. I

amõnio. Já, soluções concentradas de cloreto de amõnio, magné-

sio e cálcio, também apresentam reações de deteriorização. Por

isso, deve-se evitar embalar rejeitos contaminados com estas

substâncias.

1
' -I
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2.5.2.2. CORROSÃO DA ARKADURA

Este tipo de corrosão tem grande importância nos embala-

dos múltiplo - estágios, em virtude da maior infiltração de

água para o interior destes embalados.

A corrosão do aço como dito anteriormente, ocorre basica_

mente em meio ácido. Isto explica a razoável durabilidade das

armaduras do concreto armado, já que seu interior é altamente

alcalino. No entanto, com o tempo, em conseqüência dos proces-

sos químicos no seu interior, esta alcalinidade vai diminuindo

tornando o aço suscetível ã corrosão.

Basicamente são dois os processos de corrosão nas armadij

ras. 0 primeiro manifesta-se com ferrugem uniforme ao longo da

armadura e é devido ã variável facilidade de acesso do oxiginio

ã armadura.

Desta reação resulta o oxido férrico hidratado, que ocu-

pa oito vezes o volume original do ferro, provocando desagrega-

ção do concreto envolvente em lâminas. A outra possível dete-

ricrizaçao manifesta-se com a corrosão intracristaiina por for-

mação de bolsas de gás hidrogênio; esta, para o caso presente

não i importante.

2.5.3. CORROSÃO DO EDM-1

No projeto'e especificação do EDM-1 são tomadas várias

providências visando combater a sua deteriorizaçao.
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Para o tambor de aço carbono considerou-se não haver ne-

cessidade de implementar cuidados especiais, pois estes tambo-

res em ambiente de deposição resistem 20 anos para serem perfura^

dos (22), tempo considerado compatível para os rejeitos de baixo

nível.

Para o concreto, diversas recomendações são feitas, pois

o revestimento de concreto e considerado o principal agente de

contenção e blindagem para o EDM-1.

Com o intuito de inibir as reações dos Tons sulfatos com

o aluminato de tetracálcio hidratado do cimento e a alumina dos

agregados fazem-se as seguintes recomendações: a) utilizar ci-

mento classificado como II ou V de acordo com a ASTM que apre-

senta taxa reduzida de tricãlcico; b) usar agregados

que apresentem perdas inferiores a 12% e 18% quando submetidos

a ensaios de desintegração com sulfatos de sódio e magnésio res_

pectivamente.

Para controlar a porosidade do concreto fixa-se a relação

ãgua/cimento, A/C = 0.40, um consumo mínimo de cimento igual a

400 kg/m3 e exige-se dos agregados não apresentarem mais que 15%

de grãos laminares.

Com tais recomendações supõe-se que o EDM-1 desempenhe as

funções de contenção e blindagem por um período mínimo de 30

anos, porém, é conveniente implementar estudos que comprovem eŝ

tas afirmações.
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2.6. VERIFICAÇÃO DO ANTEPROJETO DO EDH-1 POR COMPUTADOR

Com o intuito de avaliar as dimensões lançadas para o

EDM-1 e fixar a resistência do concreto a ser utilizado, anali-

sa-se o anteprojeto sujeito a varias solicitações através do

programa SAP V. Este programa de análise estrutural emprega a

técnica de elementos finitos com uma formulação linear.

0 anteprojeto é analisado submetido ãs seguintes solici-

tações:

a) Pressão externa, Pg = 10 kgf/cm
2

b) Pressão interna, Pi = 0.75 kgf/cm
2

c) Pressão interna que simule os esforços provenientes

da compactação.

Devido a aximetria do EDM-1 e das solicitações a conside

rar, utiliza-se, no modelo, o elemento sólido aximétrico classi

ficado como tipo 4 no SAP V.

Para a análise das solicitações (a) e (b) utiliza-se um

modelo onde é observada a dupla simetria existente, tornando aj>

sim possível analisar somente um quarto do embalado. Na Figura

19 são mostradas suas caracaterísticas geométricas e as condi-

ções de contorno impostas.

Para a solicitação (c) é possível analisar a metade do

embalado; a Figura 20 mostra o modelo utilizado com as apropria^

das condições de contorno.



Em ambos os modelos considera-se o embalado formado por

2 camadas, homogineas e isotrÕpicas, uma de aço e outra de con-

creto, justapostas e com aderência perfeita. A armadura exis-

tente no embalado não ê considerada.

2.6.1. PRESSÃO EXTERNA

0 objetivo de se conhecerem as tensões no embalado deco£

rentes da atuação de uma pressão externa é de adquirir subsidio

para criticar o desempenho do mecanismo de equalização e de fi-

xar a resistincia do concreto a ser usado na construção do EDM-1.

As tensões mostradas nas Figuras 21 e 22 são obtidas coji

siderando-se a atuação de uma pressão externa de 10 kgf/cm2 so-

bre o embalado pois supõe-se que o desempenho do mecanismo de

equalização de pressão garanta que a máxima diferença de pres-

são externa e interna ao embalado, durante a deposição, seja iji

ferior a 10 kgf/cm2.

Utiliza-se a análise desta solicitação para fixar a re-

sistência do concreto para o EDM-1, pois o quadro de tensõesmais

desfavorável a integridade do embalado ocorre no início do pro-

cesso de equalizaçãc onde existem as máximas diferenças das pres_

soes interna e externa ao embalado. Uma vez que com o equilí-

brio, as paredes do embalado ficam sujeitas a um quadro de ten-

sões tri - axial bem próximo do hidrostãtico.

Observa-se nas Figuras 21 e 22 que as máximas tensões de

tração e compressão são, respectivamente, o. = 30 kgf/cm2 e

oc » 100 kgf/cm2. Adotando-s* uma relação entre a resistência



ã tração na flexão, ff, e a resistência ã compressão do concre-

to, f_, igual a 3.5 /f~ - 14 (27), recomenda-se um valor mínimo

de fc|c = 300 kgf/cm2 para ter reduzida a possibilidade de fis-

suras no embalado.

Já que ftk = 3.5 /Jõo - 14 = 46.00 kgf/cm* logo ftd =

* 46/1.4 = 33.30 kgf/cm2 > 30.00 kgf/cm2.

As tensões de compressão ficam automaticamente cobertas.

Todas estas analiseseconclusões estão baseadas na hipó-

tese anteriormente mencionada, segundo a qual o mecanismo tfe

equalizaçao de pressão ê capaz de manter a diferença de pressões

interna e externa inferior a 10.00 kgf/cm2. Esta hipótese é" ve

rificada no teste de equalização de pressão.

2.6.2. PRESSÃO INTERNA

0 EDM-1 como todos os embalados para rejeitos nucleares

esta sujeito, além das normas especificas, ãs normas de trans-

porte da IAEA.

Segundo esta norma, embalados classificados como tipo A,

devem ser capazes de manter no seu interior uma pressão de 0.75

fcgf/cm2 sem que haja qualquer tipo de vazamento. Como o EDM-1

deve ser classificado como do tipo-A, analisa-se este embalado
•

sujeito a esta solicitação, a fim de verificar o nível de ten-

sões despertadas e-conseqüentemente as possíveis fissuras que

Podem comprometer a sua aprovação quando submetido a esta nor-

ma.



As tensões obtidas estão mostradas nas Figuras 23 e 24,

onde verifica-se que as máximas -tensões de compressão e tração

são respectivamente aQ = 3.00 kgf/cm
2 e a^ = 6.00 kgf/cm2, con-

cluindo-se que esta solicitação não compromete a integridade do

EDM-1, possibilitando assim a sua aprovação se submetido ã Nor-

ma de Transporte.

2.6.3. PRESSÃO i)E COMPACTAÇÃO

A forma de compactação dos rejeitos apresenta significa-

tiva importância, pois indica as etapas e forma de construçãodos

embalados.

Para o EDM-1 propõe-se que o rejeito seja compactado di-

retamente no interior da embalagem. Esta embalagem, portanco,

deve resistir sem qualquer dano aos efeitos da compactação.

Na análise desta solicitação, supõe-se que ao compactar

o rejeito no interior da embalagem com uma determinada pressão

Pc, este transmita integralmente esta pressão para o fundo do

embalado e, através de deformação transversal ã direção da com-

pactação, solicite lateralmente a embalagem com 1/3 da pressão

de compactação, Figura 25.

Deve-se ressaltar que em conseqüência do processo de com

pactação determinado para o EDM-1, onde o rejeito ê compactado

em 4 camadas separadas por uma de concreto e pela própria natu-

reza da operação,-a embalagem está sujeita a uma grande varieda_

de de carregamento, dependendo da altura em que o compactador

estiver agindo. E" intuitivo que as piores solicitações ocorrem



no final da compactação onde toda a lateral da embalagem esta

solicitada.

0 valor da pressão de compactação usada na análise é de

Pc = 7 kgf/cm2, máximo valor recomendado de acordo com a refe-

rencia (26). No teste da compactação este valor i analisado com

mais detalhe.

Usando o modelo mostrado na Figura 20, descrito anterior

mente, e com o carregamento da Figura 25, são feitas duas anãlj^

ses, variando-se a condição de apoio do fundo da embalagem.

Na primeira, consideram-se as reais condições de apoio

da embalagem, pois impede-se os deslocamentos verticais dos dois

nós que participam na formação dos elementos de aço que simulam

o tambor, Figura 20, já que o tambor usado na construção do

EDM-1, apresenta uma concavidade no seu fundo fazendo com que a

embalagem apcie-se somente no aro metálico que contorna o tam-

bor.

Com este contorno obtêm-se as tensões de tração mostra-

das na Figura 26, consideradas altas se comparadas com a tensão

característica do concreto indicado, inclusive concentrações de

tensões no vértice inferior da embalagem, com trações de

30 kgf/cm2, o que torna impraticável a compactação do rejeito

na própria embalagem sem a ocorrência de fissuras.

Com estas conclusões, estuda-se a possibilidade e as van

tagens de apoiar todo o fundo da embalagem, evitando a sua fle-

- xão. Com estas novas condições de contorno consegue-se signify

cativa redução das tensões de tração, mostradas na Figura 27,



viabilizando esta forma de compactar.

Em virtude das analises, i realizada a compactação de

um embalado monitorado com deflectÔmetros elétricos e mecânicos

com o objetivo de observar a realidade da hipótese de carrega-

mento utilizado para estas análises e, principalmente, para ve-

rificar a ocorrência de dano na embalagem. Os resultados deste

teste de compactação são analisados mais adiante.

*
¥
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3 - CONSTRUÇÃO DOS PROTÓTIPOS DO EDH-1

São descritas a seguir as várias etapas e detalhes ob-

servados na construção dos diversos protótipos do EDM-1, tais

como: o concreto usado, detalhes de montagem, concretagem, com

pactação e o fechamento do embalado. São apresentadas também as

variações das séries de protótipos construídos.

Todos estes protótipos foram construídos na fábrica ^

NO MENDES, especializada na construção de pre-moldados de con-

creto.

3.1. 0 CONCRETO

A dosagem do concreto indicado para o EDM-1 tem como pon

to de partida as recomendações impostas pela análise de durabi-

lidade e a verificação do anteprojeto por computador, onde rec£

menda-se:

a) 0 fator A/C = 0.4.

b) Consumo mínimo de cimento igual a 400 kgf/m3.



c) Utilização de URI cimento classificado como tipo II ou

V, de acordo com a ASTM.

d) Restrições aos agregados de acordo com o item 2.5.3.

e) Resistência do concreto, f k > 300 kgf/cm2.

Observando-se todas estas restrições e utilizando-se o

Cimento Portland MIÍS "Paraíso", que atende ã classificação do

tipo II, com o método de Faury, obteve-se o traço de concreto a

ser usado. Porém, este traço afasta-se muito dos indicados (6),

devido ao fato de que os embalados apresentam características

bem distintas das obras correntes de construção civil.

Assim, tendo em vista (6), vários traços experimentais

foram estudados e concluiu-se que o traço mostrado na Tabela 4,

atende todas as exigências impostas e apresenta uma trabalhabi-

lidade, slump 3, suposta compatível com a técnica de construção

a ser usada.

Tabela 4 - Traço do concreto f . = 300 kgf/cm2

Traço

Cimen

Areia

Brita

Brita

Água

em peso

to

0

1

(kg)

50

34

48

48

20



ou

A Tabela 5 apresenta as tensões de ruptura I compressão

deste concreto em corpos de.prova retirados em varias Detonadas

feitas para testes e para a construção dos diversos protótipos.

Tabela 5 - Tensões de ruptura ã compressão do concreto

f k = 300 kgf/cin
1

Referência

TESTE 1

TESTE 2

EBE-1/EMB

EBE-2/EM3

EBE-Z/TAMPA

EBE-3/EHB

EBE-3/TAMPA

EBE-4/EMB

EBE-4/TAMPA

EBT-1/EMB

EBT-2/EWB

EBT-2/EMB

Tensão

3 dias

272

262

181

226

169

-

-

193

-

-

-

-

de Ruptura

7 dias

362

339

283

-

-

289

243

-

169

175

186

164

(kgf/cm2)

28 dias

469

445

396

427

399

419

367

416

382

384

447

388

Utilizando estes dados e considerando a análise apresen-

tada em 15.1.1.3 na NB-1 para o cálculo do valor estimado da re

sistência característica do concreto com uma amostragem reduz_j_

da, obtem-se: f . = 350 kgf/cm* , sendo assim assegurada, a exj^

gência de pr o j e t o .
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3.2. DETALHES DE HDHTAGEH

São mostrados neste item alguns detc"-;: e cuidados ::~

dos na construção do EDM-1.

a) Regalage» e fixação da válvula

Como enfatizado anteriormente, o hcrr :c:53penho do -=:c-

nismo de equalização i fundamental para a s = r.->nca do EC"-'

Neste sentido, diversos cuidados foram tot»::: turante a r_:

construção.

Depois de observar a disponibilidade -: rareado e ce ~.z^

tar várias válvulas e outros mecanismos, : c : .-se que a v? ..

Ia de segurança de Bronze da Nipel com diirr:--. 2/4", apres=-i-

um desempenho que atende aos requisitos i~c::~.::, ou seja,*:"-

a uma determinada pressão; permitir a passa::- :'ãgua apenas *

ma direção e apresentar diâmetro compatível. ":ta válvula ê -

tensamente estudada mais adiante.

A posição e fixação da válvula no er.zi'i'.o foi escol*""::

de maneira a propiciar facilidade operacioru* t.rante todas i:

fases de construção e deposição do embaladc, :'ÍT de possibi**-

tar sua recalibração apÕs a concretagem, po:s ?.?ste possibi*--

dade de que em virtude da ação do vibrador :.~:'-e a constr~:â:

da embalagem, sua calibração sofra alteraçl:. :. que a válv.':-

seja obstruída pelo conr-eto. £ bom ressalti- -sabém que a vl^

vula não deve propiciar - aumento da radia'.' :.ide na super-'?-

cie do embalado. Assim, tendo em vista as ~f.--r?ndações 3*-.~



riores e a geometria da válvula que apresenta um ângulo de 90°

entre as tomadas de entrada e saída, a válvula i conectada com

uma curva e colocada no interior da camada de corcreto no fundo

do embalado como mostra a Figura 28. A fixação da válvula no

tambor i feita com um nipel e uma contraporca como mostram as

Fotos 1 e 2. Alguns detalhes devem ser ressaltados: a existir^

cia de vedações entre o tambor e a contraporca e entre aquele e

a válvula. 0 fato da válvula ser mais alta que a camada infe-

rior de concreto permite acesso ao seu controle de regulagem e

que sua fixação seja excêntrica no tambor fazendo com que a cur

va esteja no eixo de simetria do embalado, facilitando a equally

zaçao de pressão.

3.3. ARMAÇÃO E COWCRETAGEM

a) A araadura

Utilizou-se a armadura indicada no anteprojeto, exceto pê

los estribos horizontais, tendo-se usado estribos circulares ao

invés de espirais. A armadura é composta de aço CA-60 com diâ-

metro de 6 mm e é mostrada nas Fotos 3 e 4. Já a Foto 5 mos-

tra o posicionamento da válvula e da armadura no interior do

tambor.

b) Concretagem
- *

Encontraram-se várias dificuldades durante a concretagem

dos protótipos do EDM-1, principalmente em função da



1 idade do concreto utilizado e a geometria da embalagem. Um a^

pecto que merece ser assinalado-e a forma utilizada. Esta deve

apresentar ressaltos longitudinais de maneira a propiciar ã em-

blagem, apôs a concretagem, as canaletas indicadas para o meca-

nismo de equalização. Em conseqüência destes ressaltos e em

virtude da forma ser interna, para facilitar a desforma da eraba

lagem projetou-se uma forma dividida em três partes, sendo duas

iguais e a outra em forma de cunha, como mostra a Foto 6. Desta

maneira, com a retirada desta última parte cria-se liberdade pa

rã retirar as outras duas partes.

Mesmo com esta forma, encontraram-se dificuldades ao ^

formar a embalagem, sendo necessário que esta operação fosse fej[

ta no mais tardar, 5 h apôs a concretagem, quando o concreto

ainda se apresenta com certa plasticidade.

A fixação da forma no interior do tambor de maneira a re£

peitar as dimensões e a sua não movimentação durante a concrete!

gem é feita através de 4 alças, sendo que cada alça apresenta

dois parafusos, com os quais fixa-se e centraliza-se a forma no

tambor. Foto 7.

A vibração foi feita com um vibrador de parede da Ciari-

dom com freqüência de 3.450 RPM e ê fixo no interior da forma

como mostra a Foto 8.

Com o objetivo de verificar a melhor forma de concreta-

gem e eliminar as .falhas observam-se várias metodologias de cons

trução da embalagem. Na primeira, a concretagem é feita em duas



etapas, sendo inicialmente executado o fundo da embalagem. En-

tão, espera-se aproximadamente duas horas para concretar as la-

terais da embalagem.

Com esta operação buscava-se que o fundo da embalagem

construída primeiramente, impedisse a saída de concreto para o

interior da forma, porim isto não ocorreu.

No outro mitodo experimentado, concreta-se de uma vez o

fundo e 1/3 da camada lateral e novamente espera-se duas horas

para completar a concretagem, porem novamente o concreto subiu.

Por fim, experimenta-se concretar a embalagem de uma só

vez. Coloca-se o concreto pelas laterais, entre a forma e o

tambor, de sorte que, com a forte vibração, o concreto desça e

complete o fundo e as laterais. Este cétodo apresenta a incon-

veniência de acumular grande quantidade de concreto no interior

da forma, sendo necessário retirar este excesso e fazer o acaba

mento manual do fundo da embalagem; porém, este método produz

melhores protótipos.

3.4. A EMBALAGEM

Sao mostrados nas Fotos 9 e 10 vários detalhes da embaljj

gem construída; como a armadura de espera, a canaleta e a v

Ia instalada no/fundo da embalagem.



3.5. A COMPACTAÇÃO

Como citado, o rejeito é* compactado em 4 camadas de apro

ximadamente 12 cm intercaladas por uma de concreto com 5 cm. Ne£

te item descreve-se com mais detalhes, como foi executada a com

pactação do EDM-1.

a) Compactador

As compactações dos protótipos do EDM-1 foram feitas por

intermédio de um macaco hidráulico de 50 t da Amsier acoplado a

uma placa de aço com 44 cm de diâmetro.

A compactação com este macaco apresentou relativa difi-

culdade, pois em virtude do seu pequeno curso, apenas 12 cm, e

em função da grande variação de volume dos rejeitos, tornou-se

uma operação muito repetitiva.

b) O rejeito

Com relação a natureza dos rejeitos formados em uma usi-

na nuclear, que poderiam ser armazenados no EDM-1, conclui-se

que uma mistura de pano, serragem e papel simularia razoavelme^

te o rejeito e daria uma homogeneidade necessária para não in-

fluenciar nos testes, principalmente o de equalização.

Para estimar a quantidade de rejeitos a serem armazena-

dos em cada estágio do embalado, procurou-se conhecer a varia-

ção de volume do rejeito em função da pressão de compactação.
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Para isso foram feitas medições que possibilitaram obter a rel£

ção entre o volume de 1 kgf de rejeito com a pressão de compac-

tação, mostrada* na Figura 30. Com este gráfico foi possível c£

nhecer a quantidade de rejeito de cada camada conhecendo a preis

são de compactação a ser usada.

c) Interligação entre os estágios do embalado

Como jã reportado, as recomendações existentes requerem

que embalados, como o EDM-1, que apresentam estágios distintos,

devem dispor de interligações entre os estágios para facilitar

a equalização de pressão. Por isso, os protótipos do EDM-1 fo-

ram compactados com um vergalhão no interior da canaleta como ot>

serva-se na Foto 11. Após a compactação do embalado surgem in-

terligações entre os vários estágios.

; Para observar a formação destas conexões abriu-se um em-

, balado várias semanas após a sua compactação e com a retirada do

| rejeito da primeira camada, realmente observaram-se as cone-
i

; xões, Foto 12.

3.6. FECHAMENTO DO EMBALADO

Após a compactação da última camada de rejeito resta ^

nas o fechamento do embalado.

Como observa-se na Foto 13, devido ã técnica de constru-
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trução do E0N-1, forma-se uma junta de concretagem entre a tam-

pa e a embalagem. Portanto para garantir a contenção do embala-

do, ou seja, a aderência entre a tampa e a embalagem, 3 superH

cie de concreto não deve ser lisa e deve estar limpa durante a

concretagem.

A Foto 14, nostra o embalado preparado para concretar a

tampa; ji as Fotc~ 15 e 16 mostram o embalado após a concreta-

gem da tampa e o sistema de fechamento do tambor de aço utiliza_

do.

3.7. VARIAÇÕES DOS PROTÓTIPOS CONSTRUÍDOS

Para o desenvolvimento deste trabalho foram construídas

três séries de embalados, visando o teste de equalizacão, com-

pactação e transporte.

3.7.1. PROTÓTIPO PARA O TESTE DE EQUALIZACÃO

0 objetivo do teste de equalizacão de pressão e de conhe_

cer o processo de equalizacão em todo o embalado, por isso ins-

talaram-se tomadas para manõmetro em alguns pontos do enbalado.

Estas tomadas seio de tubos de 3/8" de aço galvanizado fixados

no tambor por um sistema de contra-porca como mostrado nas Fo-

tos 17 e 18. Otrserva-se que as tomadas são dispostas em duas

linhas ao longo da altura do embalado defazádas 90°, com o obje

tivo de se ter uma tomada junto ã canaleta e a outra mais afãs-



tada. Cada linha tem 4 tomadas, uma para cada estagio do emba-

lado. A Foto 19 mostra a embalagem com mais detalhes.

3.7.2. PROTÓTIPO PARA O TESTE DE COMPACTAÇÃO

0 objetivo do teste de compactação 5 observar as tensões

surgidas na embalagem durante a compactação; para isso, insta-

lam-se extensõmetros elétricos em toda a embalagem, na armadu-

ra, no tambor e no concreto.

A Figura 29 mostra o esquema de localização desses exten^

sômetros sendo posicionados de forma a medir as deformações nas

seguintes direções e/ou localizações:

n9s 7, 10, 11, 14, 15 - direção tangencial a parede do embalado

18, 19, 21, 23, 25, 27, 2S

n9 3 - no centro em uma direção radial

n9 4 - no centro do embalado em 3 direções ra-

diais sendo duas ortogonais e a outra

na bissetriz com relação ãs duas prime^

ras

n9s 5, 6 - nos vértices, na direção radial e vert^

cal respectivamente

nÇs 1, 2, 8, 9 - na direção da armadura

12, 13, 17, 16

20, 22, 24, 26, 28, 30

Os extensõmetros instalados no concreto são do tipo KC-

120-A11-11, na lateral do tambor e na armadura do tipo KL-10-A4

e na fundo do tambur do tipo KFC-10-D17-11 , todos da Kyowa.



Ressalta-se a proteção dada aos extermômetros instalados

na superfície de concreto da embalagem, pois durante a compact^

ção estes estão sujeitos a serem danificados pela placa do com-

pactador. Então, alem do protetor usual P.xotcztL-jQ. Coatina

Kyowç. - tipo C5, colocou-se sobre cada extensõmatro um pedaço

de tecido de algodão grosso e as fiações destes extenscxetros fo

ram instalados no interior das caaaletas, como mostra a Foto 20.

3.7.3. PROTÓTIPO PARA O TESTE DE TRANSPORTE

A característica deste protótipo é a existência de um tu

bo de 1/2", instalado lateralmente como mostram as Fotos 21 e

22, que tem a finalidade de servir como guia de uma fonte radioa

tiva e de ser uma tomada para injeção de pressão interna no em

balado. A instalação deste tubo foi possível apôs compactar os

rejeitos até a altura de instalação de forma que os rejeitos,

jã compactados, apoiassem o tubo, evitando danificá-lo no pros-

seouiniento da compactação das camadas superiores.
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I - VÁLVULA
2 - CURVA

(ST 3 - CONTRA-PORCA
4 - NIPLE

Fio 28 - DETALHE DE FIXAÇÃO DA VÁLVULA
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Fig. 29 - MAPEAMENTO DOS EXTENSOMETROS ELÉTRICOS
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FOTO 1 VÁLVULA E CURVA DO SISTEMA DE EQUALIZAÇÃO

FOTO 2 DETALHE DA FIXAÇÃO DA VÁLVULA



FOTO 3 VISTA LATERAL DA ARMADURA

;--

FOTO 4 VISTA SUPERIOR DA ARMADURA
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FOTO 5 ARRANJO VÁLVULA. ARMADURA

FOTO 6 FORMA METÁLICA INTERNA



FOTO 7 SISTEMA DE FIXAÇÃO DA FORMA

FOTO 8 INSTALAÇÃO DA FORMA INTERNA E VIBRADOR



FOTO 9 ARMADURA DE ESPERA E VÁLVULA

FOTO 10 CANALETA OO SISTEMA DE EQUALIZAÇAO



FOTO 11 PREPARATIVOS PARA COMPACTAÇÃO

INTERLIGAÇÃO ENTRE AS CAMADAS
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FOTO 13 JUNTA DE CONCRETAGEM TAMPA - EMBALAGEM

FOTO 14 EMBALADO PREPARADO PARA A CONSTRUÇÃO DA
TAMPA DE CONCRETO
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FOTO 15 TAMPA DE CONCRETO ARMADO

FOTO 16 TAMPA DE AÇO E SEU SISTEMA DE FECHAMENTO



8 0

F0T0 17 TOMADAS PARA MANÔMETRQ - TESTE DE EQUALIZAÇÀO

\

»,*

FOTO í 8 viSTA EXTERNA DAS TOMADAS PARA MANÔMETRO
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FOTO 19 VISTA INTERNA DAS TOMADAS PARA MANÕMETRO

# , • < ,

A *'

FOTO 20 EXi ENSÒMETRO ELÉTRICO -TESTE DE COMPACTAÇÃO
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FOTO 21 TUBO GUIA - TESTE DE TRANSPORTE

•*•

FOTO 22 PROTÓTIPO PARA 0 TESTE DE TRANSPORTE



4 - AVALIAÇÃO DO EDR-1

Este capitulo dedica-se ã descrição e análise dos testes

de avaliação a que foi submetido o EDM-1.

São realizadas 3 séries de testes, o de equalizacão, o

de compactação e o de transporte.

4.1. TESTES DE EQUALIZACAO

Para ter garar.tias da segurança dos embalados múltiplo -

estágio visando ã deposição marTtima, elaborados testes, como

os descritos nos itens 2.2.3.1 e 2.2.3.2, são realizados. Es-

tes procuram avaliar a integridade do embalado durante a desci-

da para o fundo do mar, que é uma conseqüência do bom funciona-

mento do mecanismo de equalizacão. Porém, em virtude de limita_

ções econômicas e principalmente de tempo, opta-se por estudar

inicialmente a válvula especificada para o EDM-1 e observar a

influência das tfemais características deste embalado no proces-

so de equalizacão. Assim, examina-se o efeito da pressão de

compactação, pressão de abertura da válvula, conexão entre as
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camadas de rejeito, presença de canaletas e do número de cana-

das.

Com este estudo preliminar tem-se condições de avaliar o

mecanismo de equalização proposto e de indicar diretrizes cla-

ras para testes mais elaborados e ate mesmo providenciar mudan-

ças no projeto do E0M-1.

Para atender a estes objetivos são realizados dois tipos

de testes. Um primeiro, chamado equalização I, cnde estuda-se

somente a válvula; e um segundo, denominado eoua I fzacac II. ane

estuda a equalização do embalado.

4.1.1. TESTE DE EQUALIZAÇÃO I

4.1.1.1. OBJETIVO

Observar se a válvula indicada para o EDM-1 apresenta as

propriedades exigidas no anteprojeto, item 2.1.4. Conhecer de-

talhadamente o seu comportamento nas situações de trabalho im-

postas.

A válvula de equalização indicada para o EDM-1 é a de se

gurança da Nipel, com diâmetro 3/4", mostrada com detalhes nas

Fotos 23 e 24.

4.1.1.2. TESTES DE AVALIAÇÃO

A primeira propriedade observada foi i estanquiedade.

Para isso impuseram-se diversos graus de pressão na tomada de
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saída da válvula e por inspeção visual verificou-se que não hoii

ve passagem d'água.

Um outro detalhe observado foi a precisão de regulagen

da válvula; verificou-ss que a passagem da água pela válvula inî

cia-se a uma pressão (P, t 0.5) kgf/cm2, sendo P 3 suposta
a Õ

pressão de abertura da válvula.

Estudou-se também o comportamento da válvula após a ^

são de abertura, ou seja, se as pressões interna e externa i

válvula igualam-se ou se mantêm uma diferença significativa. P<i

ra isso aumentou-se a pressão na entrada da válvula com uma ta-

xa de aproximadamente 0.4 kgf/cm2 • seg e verificou-se que, lo-

go apôs esta pressão atingir a de abertura, P , as pressões na

entrada e saída da válvula igualam-se. As Fotos 25, 26, 27 e

28 mostram uma seqüência do teste da válvula com P = 5 kgf/cT?.

Conclui-se então que esta válvula, apresenta todas as pr£

priedddes enumeradas no item 2.1.4, ou seja, de reter a água até

uma determinada pressão e depois, rapidamente permitir a igual-

dade das pressões internas e externas ao embalado, sem compromt?

ter a função de contenção do mesmo.

4.1.2. TESTE DE EQUALIZACAO II

4.1.2.1. OBJETIVO

0 objetivo deste teste 5 estudar as seguintes car3cterÍ£

ticzi do EDM-1 no processo de equalização; pressão de compacta

ção, pressão de abertura da válvula, número de camadas, existêri
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cia de canaletas e conexões entre as camadas de rejeito.

4.1.2.2. DESCRIÇÃO DO TESTE E APARELHAGEM

0 teste de equalização II consiste em impor pressões na

válvula do embalado correspondendo ãs exercidas durante o lança

mento para o fundo do mar. Conseqüentemente, impõem-se pres-

sões I partir de 0.00 kgf/cm* a uma taxa de 0.40 kgf/cm* seg,

coerente com a velocidade de descida do embalado. *

Para a realização destes testes montou-se o esquema mos-

trado na Fig. 31, constituTdo de dois reservatórios d'agua, uma

bomba de alta pressão de potência variável, um tanque regulador

de pressão de aproximadamente 23 litros, uma válvula esférica

de 3/4" e diversos manõmetros além das mangueiras de alta pres-

são.

Observa-se na Fig. 31, a existência de 3 linhas de pres-

são distintas:

*

Linha» 1 - Reservatório d'agua - bomba de alta pressão -

tanque estabilizador de pressão - válvula esfé_

rica.

Linha 2 - Inicia na linha 1 e conecta-se ao embalado.

Linha 3 - Liga a válvula esférica ao reservatório d'agua

que apresenta sempre pressão atmosférica.

Antes de descrever propriamente o teste observam-se ai-
t

guns detalhes destes sistemas. Quando a bomba de alta pressão
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está ligada e a válvula esférica está aberta.a água do reserva-

tório 1 transfere-se para o reservatório 2 a uma certa vazão que

depende da potência fornecida pela bomba.

Entretanto, a medida que a válvula esfirica i fechada,

as pressões das linhas 1 e 2 crescem com uma taxa que depende

da potência da bomba e da velocidade de fechamento da válvula.

Tendo em vista a dificuldade de leitura simultânea dos

manõmetros durante o teste, optou-se por filmar o conjunto des-

ses instrumentos, Foto 29, e assim ter as indicações registra-

das para facilitar a análise. 0 manõmetro tu >t• HNW iro plano na

foto mede a pressão da linha 2, ou seja, da entrada da válvula

do embalado. Observa-se ainda na Foto 29 a existência de um re

forço de aço composto por 4 cintas de 6 mm de espessura, duas

placas de 25 mm e 6 tirantes também de 25 mm, que tem a finali-

dade de conter uma eventual ruptura violenta do embalado devido

ã presença de ar no seu interior.

0 teste de equalização é conduzido da seguinte forma:
*

- Liga-se a bomba de alta pressão com uma potência tal

que, com a válvula esférica totalmente aberta, não sur

ja pressão significante nas linhas 1 e 2.

- De posse de um cronômetro e controlando a pressão atra_

vés do manõmetro instalado no início da linha 2, Foto

30, fecha-se a válvula esférica de forma a aumentar a
- • —

pressão nas linhas 1 e 2 a uma taxa de 0.40 kgf/cm2 seg.

Prossegue-se até o embalado romper em conseqüência da

pressão interna surgida.
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1.1.2.3. EMBALADOS TESTADOS

Construiram-se 7 embalados apresentando variações de

forma a evidenciar todas as características em observação. A

Tabela 6 descreve os embalados.

Tabela 6 - Embalados para teste de equalização (EBE)

Embalado

EBE-1

EBE -2

EBE-3

EBE-4

EBE-5

EBE-6

EBE-7

Pressão de
compactação

7

7

7

3.í

7

7

7

kgf/on2

kgf/cm2

kgf/cm2

i kgf/cm2

kgf/cm2

kgf/cm2

kgf/cm2

Pressão de
equalização

0 kgf/cm2

5 kgf/cm2

5 kgf/on2

5 kgf/cm2

5 kgf/cm2

5 fcgf/cm2

10 kgf/cm2

Interligações
entre as

camadas

SIM

NAO

SIM

SIM

NAO

SIM

SIM

Canaletas

SIM

SIM

SIM

SIM

NAO

SIM

SIM

N9 de camadas
•

4

4

4

4

4

2

4

í . 1 . 2 . 1 . ANALISE DOS RESULTADOS

í conveniente, para facilitar a análise, enumerar os ma-
*

nometrcs instalados fio embalado.

A Figura 32 mostra a numeração usada; observa-se que o ' í*

9 )'
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manometro Mn indica a pressão imposta ã válvula do embalado.

a) EBE-1

Procedeu-se de acordo com o previsto no item 4.1.2.2, e

não se observou variação alguma nos monômetros Mx a M 8, embora o

Mo indicasse pressão de ate 60 kgf/cm2. Suspeitando-se de mau

funcionamento da válvula, retirou-se todos os manõmetros das t£

madas e aplicou-se a linha 2 diretamente numa destas últimas.

Em menos de 7 seg e com pressão inferior a 5 kgf/cm2, saiu água

por tod*s as demais tomadas.

Voltando-se a injetar sobre a válvula somente conse-

guiu-se saída d'agua pelas tomadas para pressão superior a 100

kgf/cm2.

Este teste conduziu ãs seguintes suspeições:

- facilidade de propagação da água no interior do embala;

do» na interface rejeito - concreto, aumentada pela interliga-

ção entre camadas;

- grande resistência ã penetração d'agua na região da

válvula, provavelmente devido â compactação do rejeito já que a

válvula havia sido pré-testada.

b) EBE-Z

Com a experiência do primeiro teste repetiu-se a opera-

ção para o EBE-Z e constatou-se a mesma dificuldade de penetra-

ção d'agua. Então, aplicou-se diretamente uma pressão (> 100

kgf/cm2) suficiente para haver indicação de pressão no interior
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do embalado e desligou-se em seguida o sistema. Apôs restabe-

lecer o esquema, Figura 31, retomou-se o teste, obtendo-se o

comportamento ilustrado na Figura 33. Apôs a ruptura do embala_

do, comprovou-se a regulagem da pressão de abertura da válvula

(5 kgf/cm2) de maneira semelhante à descrita no item 4.1.2.2. Fj_

nalmente, retirou-ue a válvula do embalado e observou-se que a

compactação direta do rejeito sobre a curva que conecta a vil-

vula ao interior do embalado, Figura 34, agravada pela circuns

tãncia desta curva sobressair ao fundo do EDM-1, cria uma confj^

guração que retarda demasiadamente a entrada d'agua em direção

ã interface rejeito - concreto. Analisando-se a Figura 33 com

as demais indicações deste ensaio alinham-se as seguintes cons-

tatações:

- comprovadamente a compactação direta do rejeito sobre

a válvula é inadequada;

- a interligação entre as camadas de rejeito è* muito im-

portante para abreviar o tempo de equalização; sua ausência ch£

ga a provocar diferenças de pressão superior a 6 kgf/cm2 entre

os estágios;

- a equalização no interior de cada camada é praticamen-

te uniforme.

c) EBE-3

Realizou-se ainda mais um teste com a mesma montagem e

esquema anterior, "aumentando-se a pressão até 40 kgf/cmz e man-

tendo-a nesta situação, para avaliar o tempo de penetração da

água.
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Apôs 26 minutos de aplicação desta pressão, elevou-se p<»

ra 50 kgf/cm2 e observou-se o ilustrado na Figura 35.

Confirmou-se assim, além dos aspectos jã verificados so-

bre a compactação do rejeito, que a presença da interligação eri

tre as camadas promove uma equalização uniforme em todo o emba-

lado.

4.1.2.5. CONCLUSÃO

Estes três testes de equalização demonstraram claramente

a deficiência do mecanismo de equalização, o que provocou a su.s

pensão dos demais ensaios. As principais conclusões e observa-

ção são:

- necessidade de modificar a configuração do embalado na

região de entrada d'agua;

- facilidade da água infiltrar-se pe'a interface rejeito

- concreto;

- necessidade de haver interligações entre as camadas.

4.1.2.6. MUDANÇA NO EDH-1

Para superar a deficiência de entrada d'agua, introduz-

se uma camada de brita grande, retida na peneira de 25 mm, co-

brindo a saída da curva no fundo do embalado, de forma que a

água possa perca lar entre as pedras livremente sem perda de pre£

são, facilitando assim a distribuição em todo o embalado, Foto



92

31.

Foram testados 2 embalados com esta modificação e com de

mais características especificadas na Tabela 7.

Tabela 7 - Características dos embalados modificados

Embalado

EBE-8

EBE-9

Pressão de
compactação

3 kqf/cm*

1.5 kgf/cm*

Pressão de
equalização

5 kgf/cm*

5 kgf/cm2

Interligações
entre as

camadas

SIM

SIM

Canaletas

SIM

SIM

N9 de camadas

4

4

Com estas características, os testes sobre estes emba a-

dos, procuram observar, em primeiro lugar as modificações intr£

duzidas e depois a influência da força de compactação na equalj_

zação, não verificada na primeira série.

4.1.2.7. TESFES E AVALIAÇÕES

Os testes destes embalados procederam-se com a rotina e£

tabelecida no item 4.1.2.2, e os resultados referentes ao EBE-8

e EBE-9 são mostrados nas Figuras 36 e 37, respectivamente.

Comparando-se estes resultados com os obtidos na primei-

ra fase, verifica-se o grande efeito das modificações introduz^

das, pois, houve relativa facilidade na penetração d'agua com

conseqüente diminuição do tempo de equalízação das pressões. Por

outro lado comparando-se os desempenhos do EBE-8 e EBE-9 cons-
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tata-se a grande influência da pressão de compactação, com P =

* 3 kgf/cm2, a maxima diferença entre as pressões exercidas na

válvula e a mobilizada no interior foi de 33 kgf/cm2, já para o

EBE-9, compactado com P = 1 . 5 kgf/cm2, essa diferença foi de

11 kgf/cm2, 3 vezes menor.

4.2. CONCLUSÕES FINAIS SOBRE A EQUALIZAÇÃO

A analise por computador do comportamento do EDM-1 , item

2.6.1, durante sua descida para o fundo do mar, indica que a i£

tegridade fTsica depende do seu mecanismo de equalização ter um

desempenho de modo a garantir que a máxima diferença das pres-

sões externa e interna do embalado seja inferior a 10 kgf/cin*.

No teste do EBE-9, o máximo desequi librio foi de 11 kgf/cnv2,

praticamente atendendo a esta exigência. Sendo assim, indicam-

se as características do EBE-9 como as ideais para o EDM-1, des^

de que seja feita uma redução na pressão de abertura da válvu-

la. Pois, apesar de não se conseguir caracterizar claramente a_

traves dos testes realizados a interferência desta pressão no

processo da equalização, observa-se que para o EBE-9 a pressurj.

zação do interior iniciou-se quando a pressão exercida na válvij

Ia do embalado era de aproximadamente 10 kgf/cm2. Então, i pr£

vável que diminuindo-se a pressão de abertura de 5 kgf/cm2 para

2 kgf/cm2, iniciando-se assim, mais cedo o processo de equaliz£

çao, o máximo desequilíbrio de pressão seja inferior a 10 kgf/cma.

Observa-se que esta diminuição da pressão de abertura nao tem
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grande interferência na contenção do embalado. Propõem-se as-

sim, como características ideeis sob o ponto de vista da equally

zação a expressa na Tabela 8.

Tabela 8 - Características indicadas para o EDM-1

Pressão de Pressão de Interligação Canaietas N9 de
compactação equalização entre as camadas

camadas

1.5 kgf/cm2 2.0 kgf/cm2 SIM SIM 4

Evidentemente estas características ainda serão avalia-

das durante testes de compactação e de transporte.
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FOTO 23 VÁLVULA DO SISTEMA DE EQUALIZACAO

FOTO 24 COMPONENTES DA VÁLVULA OE EQUALIZACAO
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FOTO 25 SEQÜÊNCIA 1 _ EQUALIZACAO I

FOTO 26 SEQÜ.ÉNCIA 2 - EQUALIZACAO t



101

FOTO 27 SEQÜÊNCIA 3 - EQUALIZAÇAO I

FOTO 28 SEQÜÊNCIA 4 . EQUALIZAÇAO I
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FOTO 29 PROTÓTIPO PREPARADO PARA O TESTE DE EQUALIZAÇAQ II

FOTO 30 VALV.ULA ESFÉRICA REGULADORA DE PRESSÃO
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FOTO 31 PROTÓTIPO MODIFICADO - CAMADA DE BRITA
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4.2. TESTE DE COMPACTAÇÃO

4.2.1. OBJETIVO

Como dito anteriormente, a compactação do rejeito a ser

armazenado no EDM-1 ê feita diretamente no interior deste. A

analise por computador da embalagem quando sujeita ãs solicita-

ções provenientes dessa operação, exposta no item 2.6.3, indica

que a embalagem pode sofrer danos significativos, caso não se-

jam introduzidas modificações nas condições de apoio no fundo do

tambor durante a compactação.

0 objetivo deste teste i comprovar a necessidade áe tais

modificações que, de certa forma, podem até comprometer o dese]i

volvimento final do embalado.

4.2.2. PROTÓTIPOS E MONITORAÇÃO DOS TESTES

Para a realização destes testes foram construídos 2 pro-

tótipos, item 2.7.8.

A constatação da ocorrência dos danos na embalagem e fei

ta através de medições das deformações e deflexões durante a

compactação.

As deflexões são medidas por defleçtõmetros mecânicos

com precisão de*centésimo de milímetro. Estes deflectômetros

foram posicionados nas laterais do embalado em 2 conjuntos dia-

gonalmente opostos de forma a obter deflexões nos pontos onde
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são medidas as deformações. A Foto 32 mostra o embalado prepa-

rado para o teste.

As deformações são medidas por.extensômetros elétricos

com ligação do tipo 1/2 ponte e tendo a compensação de tempera-

tura feita por extensômetros homólogos instalados em outro pro-

tótipo igual ao ensaiado. A leitura é feita através de um indj^

cador de deformação acoplado a um seletor de canais e a uma cai_

xa coroutadora; todos estes equipamentos são da Bruei A Kjaer com

modelos 1526, 1542 e 1543, respectivamente.

4.2.3. DESCRIÇÃO DO TESTE

Compacta-se o rejeito em 4 camadas separadas por uma de

concreto, como ja descrito no item 2.3.2. Cada camada é com

pactada progressivamente até a pressão escolhida para cada pro-

tótipo, sendo s leitura das deformações e deflexões feita a ca-

da acréscimo de 1 kgf/cm2 na pressão de compactação, durante o

carregamento e descarregamento. Com este procedimento obtêm-se

dados sobre todo o processo de compactação.

4.2.4. ANALISE DOS RESULTADOS

0 critério de projeto adotado para o EDM-1, em função de

sua finalidade e conseqüentes exigências de durabilidade e con-

tenção, indica -que o embalado deve trabalhar no estádio I para

todas as solicitações decorrentes da sua construção, até a sua

deposição final. Como a natureza das solicitações da compacta-
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ção e essencialmente de tração, este teste visa verificara oco£

rincia de fissuras nó embalado. Sendo assim, considera-se a

deformação correspondente ã tensão característica de tração do

concreto como a máxima permitida.

ftk = 46 kgf/cm2 -> e t k = 2.19 x 10"*

a) Protótipo EBC-1

Este protótipo foi compactado com uma pressão de 3.0

kgf/cm2 e apresentou deformações significantes apenas nos exteji

sômetros nÇ 1, 2, 3. As máximas deformações durante a compact^

ção de cada camada estão mostradas na Tabela 9.

Tabela 9 - Deformações no EBC-1; P = 3.0 kgf/cm2

c

camada

1

2

3

4

0

0

.3

.1

Ei

x 10"

x 10"

.-

-

Extensõmetros

0 .9 x 10" *

* 0 .5 x 10"*

-

-

1

0

0

.2

.9

.3

E

X

X

X

-

1 0 -

i o -

10"*

Os deflectometros mecânicos apenas acusaram movimento de

corpo rígido.
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Com estes resultados pode-se formular as seguintes ob-

servações:

- As maiores deformações ocorrem no fundo da embalagem.

- Não hã mobilização de deformações tangenciais signifi-

cantes na uarede da embalagem.

- As maiores deformações ocorrem durante a compactação

da 1? camada e as deformações da 3? e 43 são insignificantes.

b) Protótipo EBC-2

Em virtude das deformações despertadas no EBC-1 terem S2

do pequenas, aumentou-se a pressão de compactação do EBC-2 para

10 kgf/cm2 com a intenção de caracterizar melhor o estado de

tensões despertado na embalagem. Porém, a exemplo do EBC-1 , a

compactação deste protótipo mobilizou somente os extensometros

1, 2, 3 cujas deformações estão mostradas no Tabela 10.

Tabela 10 - Deformações no EBC-2; P = 10 kgf/cm2

camada

1

2

3

4

11

8

3

.0

.0

.6

»

X

X

X

-

1

1

1

O""

O""

o"4

Extensõme

3,

2,

0,

.0

.0

.2

E.

X

X

X

-

1

1

1

tros

o""

0"*

4

1

0

.0

c
• to

.5

X

X

X

-

1

1

1

O""

o -
O""
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Os defiectômetros mecânicos, novamente, apenôs acusaram

ovimento de corpo rígido da embalagem.

Com os resultados constata-se:

- ocorrência de deformações superiores ã de fissuração na

egião central do fundo da embalagem;

- não mobilização de deformações tangenciais significan-

es;

- novamente, que as maiores deformações ocorrem durante a

ompactação da Ia camada e as deformações da 3? e 4a são insig.

ificantes.

.2.5. CONCLUSÕES

Analisando as observações anteriores, conclui-se que a

ompactação com uma pressão 3.0 kgf/cm2, não causa qualquer da-

o i embalagem, ou seja, as tensões permanecem no estado I. Cons_

ata-se também a não mobilização de deformações tangenciais ã

mba la gem. Outro ponto importante i o fato de que as piores de_

ormações no fundo da embalagem ocorrem durante a compactação

a primeira camada e que há uma drástica diminuição durante a

ompactação das demais. A provável explicação para este fato é

ue para a compactação das últimas camadas a força exercida so-

re o rejeito, transmite-se em grande parcela por atrito para as

aredes da embalagem. Este fato porém não foi claramente dete£

ado pelos extensõmetros instalados na armadura vertical da em-
i

alagem, sendo apenas observada uma pequena tendência de com- |

ressão destas paredes, sem que fosse possível caracterizá-la |,

umericamente devido a dispersão dos resultados. pli

Ü



FOTO 32 PROTÓTIPO PREPARADO PARA O TESTE DE COMPACTAÇÃO
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4.3. TESTES DE TRANSPORTE

A Comissão Nacional de Energia Nuclear adota oRegulament

the. Sa*e Txanàpoxt 0$ Radivactlvz Matuialò da IAEA para no£

malizar o transporte de materiais radioativos. Este regulamen-

to ê constituído de uma combinação de limitações dos isõtopos

radioativos a serem transportados, de indicações sobre o proje-

to de embalados e de precauções a serem tomadas durante o seu

transporte, estocagem e manuseio.

De acordo com a quantidade e com o tipo de isÓtopos o re

gulamento classifica os embalados e indica para cada categoria

testes específicos, ria ausência de uma definição precisa do ti_

po de rejeito a ser armazenado no EDM-1, observa-se em uma classifica

cão tipo A e também como LLS {Low ie.ve.1 ioíid).

Com o intuito de avaliar o projeto do EDM-1 realizaram-

se testes em alguns protótipos deste embalado no Centro de De-

senvolvimento de Tecnologia Nuclear (CDTN) sediado em Belo Ho-

rizonte.

4.3.1. TESTES DE TRANSPORTE PARA EMBALADOS DO TIPO A

4.3.1.1. OBJETIVO

0 objetivo destes testes é verificar a manutenção da in-

tegridade da blindagem e contenção dos embalados, após aciden-

tes e solicitações normais no transporte e estocagem, como: que
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da durante c manuseio, compressão devido ã estocaçex, it-ipacto

no transporte etc. Deve-se observar que estes acidentes refe-

rem-se aos embalados e não aos veículos transportadores.

4.3.1.2. PROCEDINENTO

0 Safcttf Se.*i&ò n? 6 indica que cada protótipo deve ser

submetido aos testes de queda livre, compressão e penetração.

Cada teste i precedido por um teste de aspersão e antes de cada

teste de asperção e depois do de penetração é verificada a manij

tenção da integridade da conteção e blindagem.

a) Teste de aspersão

0 embalado é submetido a uma aspersão d'agua durante 60

minutos, sendo 15 min sobre cada quadrante da tampa. A dispôs^

cão do aspergidor e do embalado devem ser tais que o jato d "água

incida sobre o embalado segundo um ângulo de 45 , tendi uma va-

zão de 4 £/min e formando um cone solido com ,~ngulo de rbertura

de 60°.

b) Teste de queda livre

0 embalado i liberado de 1.2 m de altura sobre uma plata

forma com massa 10 vezes maior que a do protótipo de prova, sen

do a superfície desta plataforma protegida por uma chapa de aço

com espessura maior que 1.25 cm.

A pOliçáVde queda do embalado é a que causa o maior da-

no possível; Pifi õ fDM-1 posicionou-se o embalado inclinado

áé 4§° tfé inSÜd íftíé b impacto acorresse sobre a tampa na região
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do parafuso de fechamento.

c) Teste de compressão

0 embalado é submetido a uma compressão por um período

de 24 hs com uma carga equivalente a 5 vezes o seu peso próprio.

Esta carga ê aplicada uniformemente sobre a superfície oposta ã

sua base normal de apoio.

d) Teste de penetração

0 embalado i submetido a um impacto de uma barra de aço

de 3.2 cm de diâmetro, 6 kgf de peso e de extremidade hemisfério

ca, liberada de 1 metro acima do ponto de impacto do embalado.

0 local de impacto deve ser escolhido de modo a causar maior da

no ao embalado. Para o EDM-1 escolheu-se a válvula de equalize

ção.

e) Verificação da blindagen e contenção

0 SoL^zty SZIÍ&A n°. 6 e seus complementos não normalizam

um procedimento para a verificação da blindagem e de contenção.

E feito no Sajízty Szxlzò nÇ 37 indicação de procedimentos a se-

rem adotados. 0 Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nucle-

ar vem adotando os métodos e critérios de avaliação descritos ã

seguir:

- Integridade I contenção

A verificação da integridade ã contenção é feita com o

embalado submerso em água e impondo-lhe com ar uma pressão mano

métrica interna de 0.75 kgf/cm2.
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Para que o embalado seja aprovado não deve haver vazamert

to e nem, consequentemente, queda da pressão no interior do em-

balado durante 30 minutos.

- Integridade da blindage»

A verificação desta propriedade consiste em colocar uma

fonte de 52.4 mCi de Ra-226 no interior do embalado e medir a

radiação nos diversos pontos da superfície do embalado, mapea-

dos na Figura 38, com um contador Victoreen 440 nQ 1962.

0 procedimento de leitura adotado é de fazer 2 seqüên-

cias completas de medidas, por 2 técnicos diferentes, adotando-

se como valor final a média destas leituras. Cada medida, por

sua vez, corresponde ã média de 5 medidas realizadas em interv£

los de 5 seg, sem retirar o aparelho do lugar. No final de ca-

da leitura completa, faz-se uma varredura da superfície do emb£

lado onde detecta-se a máxima taxa de radioatividade do embala-

do.

0 embalado é considerado aprovado se a leitura de todos

os pontos, inclusive da máxima taxa, não aumentar em relação ao

valor medido na primeira verificação, antes do primeiro teste

de aspersão. A comparação entre estas duas medidas é feita cori

siderando um nível de significancia de 5% (20).
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4.3.2. TESTES DE TRANSPORTE PARA EMBALADO LLS

4.3.2.1. OBJETIVO

0 objetivo deste teste i verificar se ocorre perda de ma_

terial radioativo de danos severos no embalado apôs acidentes

durante o transporte destes embalados.

4.3.2.2. PROCEDIMENTO

Deve-se aplicar sobre cada protótipo, o teste de queda-

livre e o de penetração sendo observadas as perdas de material

e os danos visualmente observáveis sobre o embalado após cada

teste.

4.3.3. DESCRIÇÃO DOS TESTES

Foram testados 3 protótipos do EDM-1; o EBT-1, o EBT-2 e

o EBT-3, como descrito i seguir:

- EBT-1 e EBT-2

Para estes 2 embalados os testes procederam-se como des-

crito anteriormente; as Fotos 33, 34, 35, 36, 37 e 38 mostram de

talhes da verificação da contenção, da blindagem, dos testes de

aspersão, queda livre, compressão e penetração.



115

- EBT-3

Para este embalado ao ser verificada a integridade da con

tenção no inicio do teste, ou seja, antes do primeiro teste de

aspersão, constatou-se ura grande vazamento, ficando a pressão

no final dos 30 minutos igual a 0.30 kgf/cm2. Então, decidiu-

se utilizar este protótipo para detectar os locais de vazamento

e, para isso, retirou-se o tambor de aço e submeteu-se o embala

do sucessivamente, Foto 39, a uma verificação da contenção, que

da livre e outra verificação de contenção. Os resultados estão

mostrados na Tabela 14.



Tabela 11 - Resultados dos t e s t e s de contenção para os p r o t ó t i p o s E B T - 1 , EBT-2

TESTE DE CONTENÇÃO

EMBALADOS Peso

(kg)

19 Teste 29 Teste
(apôs teste de
queda-livre)

39 Teste
(após teste de
compressão

49 Teste
(apôs teste de
penetração)

59 Teste
(apôs teste de penetra
ção c/ remoção do tam"
bor metálico)

Vazamento de ar
na junta da tam
pa metálica e
em torno da ins

EBT-1 371 talação da vál-
vula
Pressão final:
0,75 kgf/cm*

Vazamento de ar
na junta da tam
pa metálica e
em torno da ins
talação da vál-
vula
Pressão final:
0,60 kgf/cm*

Vazamento de ar
na junta da tam
pa metálica e
em torno da jn_s
talação da vál-
vula
Pressão final:
0,70 kgf/cm1

Vazamento de ar
na junta da tam
pa metálica ê
em torno da Jns
talação da vai"
vula
Pressão final:
0,55 kgf/cm*

Vazamentos de ar atra-
vés de orifícios no
corpo de bloco de con-
creto, resultantes de
falhas de concretagem.
Não se verificaram va-
zamento na junta de
concretagem da tampa
do bloco.
Pressão final: nula

EBT-2 361

Vazamento de ar Vazamento de ar
na junta da tam na junta da tam
pa metálica e
em torno da ins
talação da vál-
vula
Pressão final:
0,5 kgf/cm2

metálica e
em torno da ins
talação da vál-
vula
Pressão final:
0,55 kgf/cm*

Vazamento de ar
na junta da tam
pa metálica e
em torno da ins
talação da vál-
vula
Pressão final:
0,45 kgf/cm»

Vazamento de ar
na junta da tam
pa metálica ê"
em torno da ins
talação da vál-
vula
Pressão final:
0,4 kgf/cm1

Vazamentos de ar atra-
vés de orifTdos no
corpo de bloco de con-
creto, resultantes de
falhas de concretagem.
Não se verificaram va-
zamentos na junta de
concretagem da tampa
do bloco.
Pressão final: nula



Tabela 12 - Resultados de testes de blindagem EBT-1

Protótipo EBT-1 Peso (kg): 371

Posição
19 teste 29 teste (após teste que- 39 teste (após teste com-

da-livre) pressão)
49 teste (após teste penetração)

Taxa de dose Taxa de dose Acréscimo
(mrem/h) (mrem/h) (%)

Taxa de dose
(mrem/h)

Acréscimo Taxa de dose
(mrem/h)

Acréscimo

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2\
22
23
24
PM

• . 6.5
7.6
11.0
11.0
9.6
7.3
14,8
15,4
44.5
80
130
101
110
79
3,8
5,2
7,0
6,1
6,7
4,6
12,5
7,9
17,8
12,3
135

7,0
8,0
11,5
11,5
10,1
7.8
15,2
15.6
44.2
82
130
103
110
79
3,9
5.4
7.3
6,4
6.8
4,5
12,0
8,0
18.2
11,9

140

8

3

2

4
4
5

7.1
8,1
11.6
11.5
10,5
7.9
15,2
15.9
44,2
80
130
105
110
80
3,8
5,3
7.5
6,6
7,1
4,5
12,3
8,0
18.1
12.1
140

9

5

9
8

7
8
6

7,0
8,3
12,0
11.2
10,5
8.0
15,1
15,9
41,9
80
130
103
110
80
3,8
5,3
7,3
6,4
7,2
4.6
12,0
8,0
18,2
12,1
140

8
9
9
m

9
10

4
5
7



Tabela 13 - Resultados de testes de blindagem EBT-2

Protótipo

Posição

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
PM

EBT-2
19 teste

Taxa de dose
(mrem/h)

7,7
9.4
12,8
12,8
11.7
11,0
20,5
23,1
25,9
44
80
85
71
36
5,8
5,8
8,0
9.0
7,8
6,7
15,1
8,9

23,7
14.2
133

29 teste (apôs teste que-
da-livre)

Taxa de dose
(mrem/h)

8,0
9.5
12,0
13,0
12,0
10,7
20,5
22,5
26,5
44
86
90
74
37
6,1
6,3
8,7
9,3
8.1
6,6
14,3
9,6

24,2
14,1
135

Acrescimo
U)
4

-

_

8
6
4
3
5
9
9
_
4
_

_
_
2

39 teste (após
pressão)

Taxa de dose
(mrem/h)

8,2
9,6
12,4
13,0
11.7
10,8
21.1
22,8
27,9
44
86
89
74
37
6.2
5,9
8,5
9,0
8,2
6,8
14,4
10,0
24,1
14,0
135

teste com-

Acréscimo
{%)

6

_

3
_
8
_
8
5
4
3
7
.
6
_
5

_

2

49 teste (apôs

Taxa de dose
(mrem/h)

8,1
9,6
12,5
12,7
11,5
10,7
21,0
23,2
27,5
44
85
90
73
36
6,2
6,0
8,7
9,4
8,4
6,9
14,2
10,0
24,0
14,1
135

Peso (kg): 361
teste penetração)

Acréscimo
(X)

' 5

m

-

-

6'
_
6
6
3
.
7
3
9
_
8
3

m

2



Tabela 14 - Resultados de testes no protótipo EBT-3

T E S T E S R E S U L T A D O S

TESTE

* • DE

CONTENÇÃO

TESTE DE QUEDA-LIVRE

19 Teste Vazamento de ar na junta da tampa metálica e em torno da
instalação da válvula, pressão final: 0,3 kgf/cm*

29 Teste Vazamentos de ar no corpo do bloco de concreto res.ultan-
(após removação tes de falhas de concretagem. Não se verificaram vaza-
do tambor meta- m e n t o s na junta de concretagem da tampa do bloco

39 Teste
(após teste de
queda-livre

Vazamentos de ar no corpo do bloco de concreto resultan-
tes de falhas de concretagem. Não se verificaram vaza-
mentos na junta de concretagem da tampa do bloco

Ruptura localizada do bloco de concreto na região de im-
pacto, sem danos aparentes ã junta de concretagem
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. CONCLUSÕES

4.3.4.1. CLASSIFICAÇÃO TIPO-A

Apresentam-se as conclusões em duas etapas, a primeira

versa sobre a contenção e a seguinte sobre a blindagem.

a) Contenção

Deficiências quanto a este quesito são identificadas de£

de a primeira verificação de contenção. A causa dessa defi-

ciência fica evidente apes o ensaio do EBT-3, quando, com a re-

tirada do tambor de aço, várias falhas de concretagem são obse£

vadas; estas, basicamente são as únicas responsáveis por todo o

vazamento e a conseqüente perda da contenção. Apesar desta de-

ficiência, observa-se que os testes provocam danos sem maiores

conseqüências para o embalado. Fotos 40, 41 e 42.

Para ratificar esta afirmação retiram-se também os tamb£

res metálicos do EBT-1 e EBT-2 e verifica-se a contenção destes

2 protótipos, constatando novamente vazamentos somente nas fa-

lhas de concretagem, 'também presentes nestes protótipos.

Sendo assim, pode-se concluir que a deficiência de con-

tenção do EDM-1 é conseqüência somente das falhas de concreta-

gem.

b) Blindagem

Os resultados da verificação antes e depois de cada tes-

te são mostrados nas Tabelas 12 e 13 respectivamente para o



121

EBT-1 e EBT-2. De acordo com o critério usado pelo CDTN, o

EDM-1 esta reprovado quanto ã blindagem.

Os protótipos construídos para este teste, em virtude

das condições exigidas, tiveram algumas modificações já mostra-

das no item 3.7.3. Estes embalados foram compactados normalmen

te com uma pressão de compactação igual a 3.00 kgf/cm* até a

altura de penetração do cano guia da fonte. A seguir, coloca-

ram-se algumas pedras sobre o rejeito para apoiar o cano de fo£

ma a evitar o seu curvamento com a continuação da compactação.

Existe a possibilidade de que, em conseqüência da queda

livre, estas pedras tenham sofrido deslocamentos e, por estarem

muito próximas ã fonte, mesmo para pequenos movimentos, altera-

rem a dosagem da radiação na superfície do embalado.

Outra justificativa é o fato da fonte ser pontual e ser

colocada e retirada para cada verificação da blindagem, existiri

do a possibilidade de em leituras consecutivas, ela não ocupar

exatamente a mesma posição no interior do cano, causando indica_

ção de uma pseudo variação da taxa de radiação.

Toda essa metodologia está atualmente, sendo muito ques-

tionada, principalmente com a publicação do novo projeto de nor_

ma da IAEA. Por isso não se aprofunda esta discussão. Vale

somente ressaltar que o novo projeto de norma da IAEA fixa como

admissível o aumento de radioatividade em qualquer ponto da su-

perfície do embalado até um máximo de 20%. Com tal critério o

EDM-1 não teria restrições.
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4.3.4.2. CLASSIFICAÇÃO TIPO LLS

Observou-se visualmente que não houve perda de material

radioativo, nem danos significativos no embalado em conseqüên-

cia dos testes de queda livre e penetração, sendo portanto, a-

provado nesta classificação.
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Fig. 38 - MAPEAMENTO EMBALADO PARA A VERIFICAÇÃO DA
INTEGRIDADE DA BLINDAGEM
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FOTO 33 VERIFICAÇÃO - INTEGRIDADE DA BLINDAGEM

FOTO 34 VERIFICAÇÃO _ INTEGRIDADE DA CONTENÇÃO
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. - - • - • d

POTC 35 TESTE OE ASPERSÃO

FOTO 36 TESTE DE QUEDA. LIVRE
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FOTO 37 TESTE DE COMPRESSÃO

FOTO 38 TESTE DE PENETRAÇÃO
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FOTO 39 EMBALADO SEM TAMBOR DE ACO APRESENTANDO FALHAS DE

CONCRETAGEM

FOTO 40 CONSEQÜÊNCIA 0 0 TESTE OE QUEDA -LIVRE



FOTO 41 CONSEQÜÊNCIA DO TESTE DE QUEDA- LIVRE

FOTO 42 CONSEQÜÊNCfA DO TESTE DE PENETRAÇÃO



5 - CONCLUSÕES FINAIS

De acordo com o propósito deste trabalho apresenta-se em

anexo o projeto e a especificação do EDM-1 em sua forma final.

Dentro da perspectiva de determinar as características

ideais para o EDM-1, conduziram-se estudos e testes que permi-

tem destacar as conclusões que se seguem:
.̂

- 0 EDM-1 dirige-se para o fundo do mar com uma velocidji

de constante de 4.33 m/seg.

- A analise por computador de EDM-1:

. máxima tensão de tração, para pressão externa de 10

kgf/cm2, antes do equilíbrio de pressão - o. = 30.00 kgf/cm2;

. máxima tensão de tração para uma pressão interna

Pj « 0.75 kgf/cm2 - at = 6 kgf/cm2.

- A densidade do rejeito compactado a uma pressão P =

» 1.5 kgf/cm2 - p • 0.32.

- 0 teste de. equal ização permite destacar:

. a interligação entre as camadas de rejeitos i funda-



I mental no processo de equalização;

. a compactação do rejeito sobre a válvula no fundo do

embolado, exerce grande influência no processo de equalização;

. durante a descida para o fundo do mar o mecanismo de

equalização de pressão projetado é capaz de manter a máxima di-

ferença das pressões interna e externa inferior a 1G kgf/cm2.

- 0 teste de compactação ressalta:

. a máxima tensão de tração ocorre no fundo do embala-

do e para a pressão de compactação Pc = 3.00 kgf/cm2 esta ten-

são é ot = 22.2 kgf/cm2;

. ao compactar o rejeito no interior da embalagem o

mesmo não apresenta grandes deformações transversais, fazendo

com que as tensões tangenciais na parede do embalado sejam in-

significantes ;

. a força imposta ao rejeito em sua compactação é

transmitida em grande parte por atrito para as paredes laterais

da embalagem.

- Quanto ao teste de transporte afirma-se:

. para uma classificação de TIPO-A;

.. todos os protótipos submetidos a este teste apresen-

taram deficiências no quesito contenção, exclusivamente em vir-

tude de falhas de cancretagem;

.. mostram-se eficientes as armaduras projetadas no que



131

tange i proteção contra eventuais impactos;

. em uma classificação LLS, o EOM-1 está aprovado.

Visando encaminhar diretrizes para o prosseguimento des-

te projeto são apresentados a seguir algumas indicações que po-

dem conduzir o seu aperfeiçoamento.

Para melhorar a técnica construtiva ressalta-se a utili-

zação de uma forma interna provida de um fundo, possibilitando

uma vibração enirgica. Indica-se também a utilização de um tra_

ço para o concreto que contenha menos brita 1 do que o usado;

sugerido no anexo.

Uma outra solução para minimizar o efeito da compactação

no processo de equalizaçao aue pode conduzir a bons resultados

é a instalação da válvula no fundo do embalado de forma que a

sua saída para o interior situe-se junto ã canaleta possibili-

tando assim, o acesso d'agua ã canaleta com mais facilidade.



ANEXO I

ESPECIFICAÇÃO DO EDM-1

1 - OBJETIVO

Esta especificação abrange as características físicas,

os materiais, fases e exigências de construção.

2 - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

As características físicas do EDM-1 estão detalhadas na

Figura 39, sendo ressaltado:

- Peso - P = 360 kgf

- Densidade - p » 1.8
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3 - MATERIAIS EMPREGADOS

3.1 - Concreto

0 concreto deve satisfazer:

3.1.2 - Tensão característica, fck 2 300 kgf/cm
2

3.1.2 - Abatimento deve ser igual a 3 ( M B - 256)

3.1.3 - Fator água - cimento, A/C = 0.4

3.1.4 - 0 cimento utilizado deve ser classificado como tipo II

ou V da ASTM

3.1.5 - 0 agregado deve:

a) Obedecer ã EB-4

b) Ser composto de brita e areia com granulometria uni-

forme e D = 19 mm

c) A areia não apresentar mais que 15% de grãos lameia-

res

d) 0 agregado graüdo, quando submetido ao ensaio de de-

sintegração por sulfato de sódio e sulfeto de magné-

sio, deve .ter perdas inferiores a 12% e 18%, respec-

tivamente - (M - 14, IPT)

e) Apresentar teores máximos de opla, caicedonia e rio-
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1itos vítreos e andresita iguais a 2,5%, 5i e 3i re£

pectivamente

f) 0 agregado graúdo, quando submetido ao ensaio de Los

Angeles (MB - 170) devem ter perdas inferiores a 50%

g) 0 agregado graúdo deve ter uma resistência mínima ã

compressão de 600 kgf/cm2

3.1.6 - 0 traço - 1 : 1.8 : 1.2 : 0.6 : 0.4 - referido respecti^

< vãmente ao cimento, areia, brita 0, brita 1 e água, cum

pre os requisitos mencionados no item anterior

i 3.2 » Tambor de aço

Tambor de aço doce com volume de 200 i com espessura de

1.4 mm

3.3 - Equalizador de pressão

Válvula de segurança em bronze da Nipel com diâmetro 3/4

ti - ETAPAS DA CONSTRUÇÃO

A construção do embalado divide-se em 3 fases distintas,

descritas a seguir/ "
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4.1 - Primeira fase:

Construção da' embalagem

4.2 - Segunda fase:

Etapa em que o rejeito i compactado em 4 camadas no in-

terior da embalagem a uma pressão, P = 1.5 kgf/cm2, se

parados por uma de concreto de aproximadamente 5 cm

4.3 - Terceira fase:

Consiste no fechamento do embalado com a construção da

tampa de concreto e a fixação da tampa metálica

5 - EXIGÊNCIAS NA FABRICAÇÃO E MONTAGEM

5.1 - Em todas as etapas de construção do embalado, deve ser ga_

rantida a observância das recomendações desta especifica-

ção, tendo todo o processo construtivo um controle rígoro

se

5.2 - A face interna do tambor, isto é, pontos em contato com o

concreto, deve ser livre de óleo, graxa, ferrugem excessi-

va ou qualquer Material que impeça a adequada ligação en-

tre os 2 materiais



5.3 - Durante a construção da embalagem deve-se proteger a vál-

vula e a curva, de modo a evitar a penetração de concreto

5.4 - A vibração do concreto na 1? e 3? fases de construção de-

ve ser externa, com energia suficiente para promover o en-

chimento homogêneo da forma e com freqüência aproximada

de 3600 impulsos/min

5.5 - A forma usada na construção da embalagem deve dispor de

fundo de modo a permitir a vibração especifica no item 5.4

5.6 - A desforma da embalagem deve ser feita no mínimo 24 horas

depois da sua execução

5.7 - Todas as válvulas utilizadas devem ser testadas e calibra

das antes da construção da embalagem e imediatamente antes

da compactação, de acordo com rotina própria

5.8 - A execução da 23 etapa deve observar:

a) Ser efetuada no mínimo 28 dias após o término da H

etapa.

b) Ser efetuada de uma só vez, ou seja, todo o embalado é

compactado antes do Inicio do endurecimento do concre-

to das camadas intermediárias

c) Durante a compactação devem ser dispostos 2 vergaihões

com diâmetro de 8 mm, 1 em cada canaleta, sendo retira^

dos após a compactação da última camada de rejeito



5.9 - Para a execução da 3? etapa, a superfície de contato en-

tre a tampa de concreto e o- fuste da embalagem deve es-

tar limpa e não ser demasiadamente lisa

5.10-0 transporte e lançamento marítimo do embalado devem ser

feitos somente 28 dias após o término da 3? etapa



ITOS

DA OE
(ITA

ARMAÇÃO
ESC. l / I O

COTAS EM «M

- 2 XI NI
Í

cr--

r

r-NI - N 2

IN •

f * o

I

• «
1 - O

M

k • •

1
0 L

Nl -

N2

«—Ml -HZ
2 0 6 - 122

SS
- 2X2O6-IO0

J

1

(0

sos-

ARMAÇÃO FUNDO E TAMPA
ESC. I / 10

COTAS EM CM

NOTAS

2 ÜKflf e i

P

360*9»

P

1.8 300»

F í f l . 3 9 - P R O J E T O E M 8 A L A D 0 E D M - I



I? FASE
esc. ino

COTAS EM MM

3? FASE
E S C . I / I O

COTAS EM MM

$ 60 .

573

«S3

O l

1*

A -

EQUALIZAOOR '

«•1

it

O

M '

S

\-- \ N

> „•

•• f

TREJEITOS

CAMADA DE
BRITA

CORTE A - A
ESC. I /IO

:OTAS EM mu

OET. B
ESC. a/i

COTAS EM MM

I

.>r*

025 9 O2S



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1 - AAYHA, I.; UAMAMOTO, M.; INAVE, Y. - "Evolution of the

Radioactive Wastes Disposal into the Deep - Ocean",

Japan, 1977.

2 - ARAKLY, Kunio et alii - "Pic-container for containment

and disposal of low and intermediate leve radioactive

wastes", Japan Atomic Energy Research Institute, 1981.

3 - BAAS, J.L.; CORNEUS, J. et alii - "Management of low - and

intermediate - level solid radioactive waste in the

Ntheriands", IAEA.

4 - BATHF, K.J.; WILSON, E.L. et alii - "SAP V - A structural

analysis program for static and dynamic response of

linear systems", University of Southern California -

Department of Civil Engineering.

5 - COLOMBO, P.; NELSON, R.M. - "Properties of radioactive

wastes and waste - containers", New York - U.S. Nuclear

Regulatory Gomission - 1976.

6 - "Containers used fot the sea - dumping of radioactive

wastes" - 1979.



14U

7 - COUTINHO, A.S. - Fabrico e propriedades do betão, Lisboa,

Técnica, 1974.

8 - Dl POCE, G.D. et alii - "Evolution of the domage caused

by sea - water to concret-like materials".

9 - DYER, Robert S. - "On board corrosion analysis of a

recovered nuclear container", U.S. - Environmental

Protection Agency, 1979.

10 - GENTIL, V. - Corrosão, RJ, Ed. Almeida Neves, 1970.

11 - "Guideline for sea dumping packages of radioactive waste",

NEA - Nuclear Energy Agency, 1979.

12 - HOLCOMB, William F. - "A survey of Packaging for solidified

low-level radioactive waste", Washington - Environmental

Protection Agency, 1978.

13 - HATTAI, Y.; KAMATSU, S.; FUJISAKI, S. et alii - "Test of

cement packages for sea dumping according to the

transport regulations", Japan, 1979.

14 - HESPE, E.O. - "Leach testing of immobilized radioactive

waste solids", Vienna - IAEA.

15 - IAEA Adisory material for the application of the IAEA

transport regulations.. Safety Series n9 37, IAEA,

Vienna (1973).

16 - ITO, A.; UACHI,*K. et alii - "Integrity demonstration test

of multi - stage type patkaqes of radioactive waste by

free descent to deep - seabed", Japan, Takai Research,

Establishment, 1979



Ill

17 - KONING, C. - "Conditioning of low - level solid radioactive

wastes for sea - disposal-at ECN, Petten" in

Internacional Symposium on the Conditioning of

Radioactive Wastes for Starage and Disposal, Utrecht,

1982.

18 - KING, W.H.; HILL, S.S. - "Investigations into the effects

of deep - sea pressures on disposal packages",

Indsutrial Chemistry Group, Process Technology Division,

Aere Harwell, 1975.

19 - LANKARD, D.L. et alii - "Cement and concrete technology

for the corrosion engineer", Huston, Texas, 1976.

20 - LITTLE, Robert E. - Probability and statistics for

Engineers, Portland, Oregon, Matrix Publishers, 1978-

21 - MACHIDA, C ; ITO, A. et alii - "Developments and studies

for marine disposal of radioactive waste", Japan.

22 - MAESTAS, E.; LANNEMANN, W.L.; HEINONEN, J. - "Packaging

of radioactive wastes for sea disposal", organized by

the IAEA, Vienna, 1979.

23 - Metals Handbook - "Properties and selections: irons and

steels", American Society for Metals.

24 - MYERS, J.J.; HALM, C.H. - Handbook of ocean and underwater

engineering, New York, McGraw-Hill, 1969.

25 - OLIVER, J.P. - "Sea disposal practices for packaged

radioactive waste", Nuclear Energy Agency, Organization

for Econômica Cooperation and Development, Paris.



142

26 - POHIMAN, J.R.; LEMCOE, M.M. - "Strength testes of

prototype sea - disposal container for radioactive

waste", Southwest Research Institut, San Antonio,

Texas, 1961.

27 - PETRUCCI, E.G. - Concreto de cimento Portland, Porto Ale-

gre, Globo, 1975.

28 - PRADEL, J.; PARSONS, P.J.; MALASER, E. - "The volume

reduction of low - activity solid wastes", Vienna, IAEA,

1970.

29 - "Preparational survey of the proposed area for sea -

disposal of the low - level radioactive wastes and the

study on soiified waste packages", Japan, 1979.

30 - "Present states of the research on cement package for

sea - disposal", Central Research Institute of Eletric,

Power Industry, Japan, 1979.

31 - "Present states of the research on multi - stage package

for sea disposal", Central Research Institute of Eletric

Power Industry, Japan, 1979

32 - RAMO, E.G. - "Containers used in packaging reator waste",

Technical Research Center of Filand, Filand, 1979.

33 - Regulations for the safe transport of radioactive materials

1973. Revised editions (as Amended), IAEA, Safety

series n9"6.



34 - SEKI, S.; ITO, A. et alii - "Safety evaluation of multi -

stage type packages containing radioactive wastes for

sea disposal", in International Symposium on the

Impacts of Radionuclide Releases into the Marine

Environment, Vienna, IAEA, 1980.

35 - SEKI, S.; SUCHI, K. et alii - "High pressure Teaching

test apparatus for full-scale radioactive waste solids",

Division of Health Physics and Safety, Japan, 1976.

"Integrity demonstration test of radioactive waste

packages deep-sea disposal", Takai Research

Establishment, Japan, 1976.

36 - SEKI, S. et alii - "Integrity test of full size packaves

of cement - solidified radioactive wastes under deep -

seâ conditions", Nuclear and Chemical Waste Manegement,

1980.

37 - SEYFRIED, Philippe - "Queiques criteres du choix de presses

a compacter les residus radioactifs", France, Service

Central de Documentation du CEA, 1968.

18 - VARGAS, Nilton - "Solos agressivos ao concreto", IBROCN -

Instituto Brasileiro de Concreto, 1972.

9 - VASCONCELLOS, R.F.; PEDRO, J. Z. - "Influence of kauHnized

feldspar on morterand concrete exposive recomposttion",

International Conference on Performance of Concrete in

Marine Environment, 1980.



Tese apresentada ao Departanento de Engenharia Civil da PUC/RJ,

farendo parte da banca examinadora os seguintes professores:

PROF. JTOO LUIS PASCAL^ROEHL (ORIENTADOR)

DEPTO DE ENGENHARIA CIVIL - PUC/RJ

PROF. GIUSEPPE BARBOSA'GUIMARÃES

DEPTO DE ENGENHARIA CIVIL - PUC/RJ

HCUJL
ENG. II. R. FRANZEN

COMISSÃO NACIONAL DE ENGENHARIA NUCLEAR- CNEN

f,<- 4
PROF. KHOSROW GHAVAMI

DEPTO DE ENGENHARIA CIVIL - PUC/RJ

Visto e permitida a impressão

Rio de Janeiro, junho de 1385

PROF. NLLSON VF.Í.HO DF. CASTRO FARIA'

Coordenador dos Programas de Põs-Graduaçüo

do Centro Técnico C ien t í f i co


