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SUMÁRIO

O projeto civil da Central Nuclear de Angra, Unidades 2 e 3 representa im
narco inportante no desenvolvimento tecnológico do Brasil en área de alta
tecnologia. Este projeto foi desenvolvido no Brasil, de forma abrangente,
com técnicos brasileiros. En todas as suas etapas individuais e globais
houve uma participação integral por parte de firmas brasileiras, tanto
estatais quanto particulares. Fará que este projeto se desenvolvesse desta
forma, um grande grupo de engenheiros da Muelen se especializou na
Alemanha, nos escritórios da KWU, e as firotas brasileiras de projeto
receberam uma assessoria especial, constituída por um grupo de engenheiros
de firmas de construção civil alemãs, especializadas em construção de
usinas nucleares. No que se refere a projeto civil nuclear, a análises
dinâmicas especiais e a projeto de estruturas de concreto armado e de
estruturas de aço, o volume de projeto assume uma posição Impar no cenário
técnico brasileiro. 0 projeto estrutural das estruturas de concreto armado
da Central Nuclear de Angra, por exemplo, constituiu-se no maior projeto de
engenharia estrutural já realizado no pais em termos de dificuldade, de
complexidade, e de volume de trabalho técnico realizado, medido através do
consumo de horas-homem. Um resumo das etapas do projeto civil é apresentado
neste artigo.

ABSTRACT

The civil design of the Angra Nuclear Power Plant, Units 2 6 3 represents
an important step in the technological development cf Brazil, correlated to
high technology enterprises. This design was developed in Brazil, by
Brazilian technicians, in a comprehensive way. In all individual and global
phases of the design, a full participation of the Brazilian state and
privare companies has been observed. In order to proceed with the design in
this way, a group of Suelen engineers has stayed for a while in Germany, in
KWU's offices, for a proper training. The Brazilian design companies, on
the other hand, have received a special consulting support given by
engineers of German construction companies, especialized in n-jclrar power
plant construction. For the nuclear civil design, as well as for the
dynamic analyses and structural design of reinforced concrete and steel
structures, the design job assumes an important position in rhe Brazilian
technical experience. The structural design of the reinforced concrete
structures of the nuclear power plant, for instance, is the largest one
ever performed in Frazil in terms of difficulty, complexity and amc-jnt of
man-hours expenditure. A summary of the civil design steps will be
describe?! in this paper.
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I. INTRODUCTION

The civil design of *he Angra Nuclear Power Plants, Units 2 4 3 has been
performed by a group of Brazilian companies. The state company NUCLEN was the
responsible for the nuclear design and general supervision of the entire
project. The KWU company, responsible for the general nuclear architecture of
the NPP, has a participation in the NUCLEN company.

The structural design of the power plant was undertaken by two Brazilian
design companies: Proaun Engenharia S.A. and Engevix S.A. During the
development of the technical work, the German construction company Dvckerhoff
4 Widmann acted as general consultant for the Brazilian design ccspanies.

The civil design of the nuclear power plants can be subdivided in a few
main tasks:
a - the coordination of the requirenents of different technical specialities

in the civil design such as: pipínç, electrical, ventilation, erection,
equipment support, nuclear shielding, and so on

b - the preparation of special loading reports for the civil design
c - the preparation of dynamic analyses, including the seismic analyses, and

the determination of the floor responses for the dynamic loads
d - the design of foundations
e - the dr gn of concrete structures, including the preparation of the

reinforced concrete design and the formwork and reinforcement drawings
f - the design of structural steel platforms
g - the preparation of specifications for the construction
h - the coordination between the design and the construction

The design of the foundations and reinforced concrete structures have
been transferred to Promon and Engevix companies. All the remaining parts of
the design have been undertaken by the NUCLEN company. The Reactor, the
Auxiliary, the Switchgear, the Emergency Feed, and the Administration
Buildings and the Vent Stack are under the responsibility of Promon. The
Turbine, the Emergency Power and Chilled Water Supply and the Condensate
Polishing Buildings, the Main Cooling Water Intake Structure and the Main
Cooling Water Seal Pits are designed by Engevix. Small buildings and piping
systems are not listed herein.

It is important to notice that there are four large steps in the
development of the main structures civil design:
a - the design of the foundation
b - the seismic analysis
c - the analysis of the global model used in the design of the structure
d - the design of the reinforced concrete and steel elements

The design of the foundation and the seismic analysis are closely
interconnected and, therefore, shall be treated in the same item.

The analysis of the structures through global models is a new technique
introiuced by the Promon company. This technique will be treated separately.

The design of the reinforced concrete structure; includes the analysis,
the individual design of the structural members and the preparation of
formwork and reinforcement drawings. The formwork drawings must also include
all the embedded parts existent in the concrete structures.
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2 . DEFIKITIOttS

The following abbreviations will be used herein:

NPP . Nuclear power plant
MDC . Main design company (NUCLEN)
MSDC . Nuclear system design company (KWU)
CSDC . Civil structure design company (Promon or Engevix)
SAD . Structural analysis and design
LOP - Layout plan (usually in the scale of 1:100)
LP . Loading plan (usually in the scale of 1:100)
FUD . Formwork drawing (usually in the scale of 1:30)
RBD . Reinforcement drawing (usually in the scale of 1:50)
SSD . Steel structure drawing (usually in the scales o: 1:50 and 1:25)
BP . Basic pl«n (usually in the scale of 1:50)
FEH . Finite element Method
LA . Licensing authority (CMEN, Comissão Nacional de Energía Nuclear)
Rn . Revision level n

3. FOUNDATION DESIGN AND SEISMIC ANALYSIS

The seismic analysis needs for its preparation the entire definition of
the foundation and superstructure of the building and, on the other hand, the
foundation design can only be performed if the internal forces of the
foundation are previou'.»̂  known. Therefore, this step of the NPP design must
be ¿one in an interactive p.-ocess.

Initially, based c-.t the reference NPP (i.e. the NPP upon which the
new design is based; fo» .lie Angra NPP the reference NPP was the
Crafenrheinfeld NPP, built in West Germany), a set of layout plans (Li°> and
loading plans (LP) was prepared by the nuclear system design company (ftâwC,
the Kraftwerk Union (KWU) company. Based on this set of LOP and LP, the
gravity loads of the structure were determined and an estimation of the
foundation was made. A simplified seismic analysis was performed and the
foundation was redesigned. A final seismic analysis could than be performed,
taking into account the final design of the foundation, which at that time
could not be changed anymore, since the execution of a new seismic analysis
would be very uneconomical.

The final seismic analysis of the Unit 2 was entirely made in Germany by
KWU. NUCLEN engineers participated in all phases of this calculation, so that
the seismic analysis of the Unit 3 was entirely made in Brazil by NUCLEN.

For the definition of the seismic acceleration level and the mechanical
parameters of the soil, an extensive investigation was performed, requiring
geological, seismological and geotechnical studies of a large extent.

The seismic analysis was performed i.-.'der the so called "three step
method", which required the analysis for the three fundamental steps:
kinematic interaction, subgrade impedance and inertial interaction. The
output of the analysis consists in accelerations, internal forces and
displacements of the structure along its height. A series of programs had to
be prepared for this type of analysis. Due to this experience, NUCLEN
nowadays is capable to perform the seismic analysis of the nuclear buildings
or structures over rock or pile foundations.
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For the design of the mechanical equipments, piping systems, etc, as
well as for the reinforced concrete and steel structures design, the floor
response analysis had also to be performed.

The design of the foundation could be developed based on the final
results of the seismic analysis and on the other forces from the
superstructure. This design consisted in the determination of the maximum
loads on the piles and the calculation of their reinforcements as well as in
the dimensioning of the foundation slabs.

A summary of the design steps for the foundation design is given in
Figure 1. The loading plans, the definition of the foundation, the seismic
analysis and the floor response analysis, developed in thi? stage of design,
are fundamental for the next phases.

The seismic analysis and the foundation design have to be submitted to
the licensing authority (LA).

4. GLOBAL ANALYSIS OF THE BUILDING STRUCTURE

Depending on the building stru. r.ir* a more or less sophisticated
analysis node! must be prepared a~ this stage of design. Based on the
reference NPP, c series of basic plans (BP) can be prepared, defining with
a certain accuracy the structural members of the building.

At this stage of design, the mechanical and electrical systems designers
have an overall viev of the equipments which =re going to be installed in the
building. Based on the floor response spectra, obtained in the seismic
analysis, the mechanical and electrical designers can prepare general loading
repo-ts, which are indispensable for the civil structural design. Some cf
these loading reports deal also with exceptional action» such as TNT
explosions, explosions of mechanical installations inside and outside the
building, etc.

It should be pointed out that all the buildings may be subjected to
seismic loads. Only those necessary to maintain the integrity of structures
important to avoid the release of radioactivity to the environment, and those
whose damage can affect the first ones, mist be designed under special
stringent requirements. These buildings are designated as safety related
structures.

After the definition of the foundation and superstructure elements and
based on the main loading reports and seismic analysis results, a finite
element model can be developed for the analysis of the structure. This new
technique has been introduced by the Promon company, in a large extent, in
the Reactor Building design. It has been verified that this technique can
bring substantial advantages. At this stage of design, a small group of
engineers can build the model and prepare all the pert nent loading cases.
This work is intensively checked and controlled by an independent group which
must be formed attending to the quality control requirements of a NPP design.

After the analysis of the FEN model, the results of the computation are
available in terms of reaction forces, internal forces and displacements. The
results of this analysis must be considered together with the local effects
of the *tr»jctura1 members in order to determine the final internal forces for
the structural design.
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In Figure 2, a flow chart shows this design seep and the FEH model for
the external concrete shell of the Reactor Building is shown in Figure 5.

5. DESIGN OF THE BUILDING FLOORS

The design of the building must be carried out in accordance with the
sequential construction of the floors. A very important design coordination
must be undertaken by the main design company. Initially, local loading
reports must be prepared for each flor by all the engineering groups involved
in the design. These reports are determined based on the main loading reports
and floor response spectra and on each particular design of the equipment to
be installed at that floor level. Figure 3 shows a flow chart of this
activity.

Based on the reference NPP, a basic plan for each specific floor is
prepared by the HDC. This plan is sent to the civil structure design company
(CSDC) for the preparation of the formwork drawing (FMD), in a revision level
0 (RO). In this RO, only the concrete outline, with the main openings and the
most important embedded parts, is represented. This drawing, later on, is
sent to the MDC, wh.'ch meanwhile has assembled all the pertinent
requirements, in terms of details, from all the different engineering design
groups. The HDC indicates all the necessary implementations on a copy of the
FWD, which is complemented by the CSDC. At that stage, the local structural
analysis and design (SAD) can be started, basec on a series of documents and
technical reports: loading plans, seismic analysis, floor response spectra,
global analysis results, main loading reports, local loading reports, etc. In
the revision 1 (Rl), a series of details is drawn in the FWD such as: anchor
plates, steel frames, drainage tubes, penetration cavities, anchor bars areas
for equipment supports, etc.

Following a separate design path, the detailing of the structural steel
elements is also developed (see Figure 4). This design work must be performed
in a path parallel to the concrete structural design, since the concrete
structures must support all the steel structures, and the corresponding loads
on the supporting anchor plates must be known, beforehand, for the proper
design of the concrete structures.

The revision 1 (Rl) of the FWD is issued to the MDC after that all the
requested details have been incorporated. At this stage, all the enginnering
design groups must incorporate the necessary revisions and complementations,
for the last time. This work requires an extensive coordination of the HDC,
since a large number of interferences between the embedded parts can occur
and must be avoided at all costs. The HDC draws all the necessary
implementations in a copy of the revision 1 of the FWD, which is sent back to
the CSDC.

The HDC sends a copy of the RO and Rl of the FWD to the nuclear system
design company (NSDC),for a design review,prior to the return of the
commented copy to the CSDC.
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The CSDC makes all the requested implementation in the FWD and issue its
final revision in the level 2. At the same time, the structural design
proceeds, based on the necessary design documents. After this stage, the FWD
can not be changed and, therefore, the calculations may be carried on in
order to determine the necessary steel reinforcement to be installed in the
concrete structures. The FWD (R2) is sent, later on, to the contractor at the
construction site, which can begin the construction planning of this floor.

Based on the final calculations and on trie revision level R2 of the FWD,
the reinforcement drawings (RBD) are prepared by the CSDC and released for
execution. Before the final release of the 3BD the complete set of
calculations is also issued to be checked by the MDC.

The design phase for each floor corresponds to a total time schedule of
S3 working weeks, from the issue of the layout and loading plans up to the
start of the construction. For the CSDC, the tine schedule corresponds to 47
weeks from the start of the design phase, and to 31 weeks after that the FWD
in RO is available, up to the issue of the reinforcement drawings. This time
schedule must be followed at al! costs, in order to avoid any delay for the
construction contractor.

6. SOME COMMENTARIES REGARDING THE CIVIL DESIGN OF THE ANGRA NPP

It should be pointed out that the civil design of nuclear structures has
reached a maturity poir.t after the design of the Angra NPP, Unit 2. All the
involved companies in the civil design has completed their work with a high
level of profissional ism. To obtain such technical level, the main design
company (NUCLEN), as well as the civil structural design companies (Promon
Engenharia S.A. and Engevix S.A.) have invested heavily in internal
capacitation courses and apprenticeship of new technologies.

The CSDC Promon has developed, in this respect, a new technique using
large FEM models which reduced substantially the steel expenditure in some
buildings. In the Reactor Building Internal Structures the economy has
reached 1600 t of reinforcing steel, which amounts to an economy of about
US$ I000000 (one million American dollars), compared to a preliminary
estimation based on the design of previous NPPs.

Also for the first time in Brazil, the technique of CAD is being
utilized in a civil structure design. The formwork drawings of the Angra NPP,
Unit 3, are being prepared with the help of the CAD technique by Prowon.

The MDC (NUCLEN) has understood, since the begin of the design, that a
nuclear power plant construction must be performed in a high level of
technology and, for that, has promoted all the main modernization trends in
the design.

7. CONCLUSIONS

An overview of the civil design of the Angra Nuclear Power Plant, Units
2 & 3 has been presented. The main companies involved in the design, namely
the main design company and the civil structural design companies, have
completed their work in a very satisfactory way, learning the new techniques
and implementing new technologies, which have made the civil design of the
Angra NPP a very modern and very economical undertaking.
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SUMÁRIO

A análise das fases de desenvolvimento no projeto do sistema de tubula.

ções de usinas nucleares e da origem das informações produzidas permi-

te o entendimento do desenvolvimento simultâneo das outras especialid£

des e da complexidade dos dados técnicos assumidos durante as etapas

intermediárias do empreendimento.

0 detalhamento é apresentado discutindo-se arranjos de tubulação na sa_

1a das bombas de injeção de segurança (JND) e resfriamento de componen

tes (KAA). Desenhos -executivos são analisados em conteúdo e finalida-

de.

Os requisitos de garantia de qualidade para o projeto de usinas e sua

implantação em Angra 2 são apresentados. i

Concluindo-se, quantificam-se os documentos gerados e as horas de eng£

nharia de projeto envolvidas.

ABSTRACT

The analysis of the piping design execution steps on a Nuclear Power

Plant together with the sources for the generated data provide the

basis for understanding the parallel development of other design ser-

vices and the complex assumptions made during the intermediate execu-

tion steps of the project.

The detailing is presented via discussion on piping arrangement at

room of safety injection pump (JND) and component cooling pumps (KAA).

Executive drawings are analyzed on their content and purposes.

The Quality Assuranre Requirements for design of Nuclear Power Plants

and its implementation on Angra are presented.

Finalizing documents and engineering man-hours involved are quantified.
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1 - MODELO GERENCIAL ADOTADO

A participação das diversas empresas no projeto e o fluxo de informações téc

nicas ê apresentado no anexo I onde basicamente tem-se:

Engenharia de processo - NUCLEN/KWU

Desenhos de referência da usina - KWU

Projeto civil - Subcontratado

Projeto de tubulações do sistema primário do reator - KWU

Projeto de tubulações dos demais sistemas - Subcontratado

Cálculo de tubulações c'inlmicas - NUCLEN

Programas de levantamento de material - NUCLEN

Projeto do sistema de ventilação - Subcontratado

Projeto de cabiagem (bandejas elétricas) - NUCLEN

Projeto de equipamentos - Fornecedora»

Desenhos de layout - NUCLEN

Projeto de instrumentação - NUCLEN/KWU

Projeto de estruturas metálicas - NUCLEN/Subc/ntratado

Compete ã NUCLEN a coordenação e gerenciamento das interfaces de projeto de

tubulações entre a KWU/Subcontratados e as demais especialidades de engenha

ria.

2 - DADOS NECESSÁRIOS, TAREFAS E RESULTADOS NAS ETAPAS EXECUTIVAS

Ia Fase de Projeto

Dados Necessários

. Fluxograraas de engenharia

. Standards KWU

, Desenhos preliminares de fôrma

. Pré-planejamento dos dutos de ar

. Pré-planejamento das bandejas elétricas

. Desenhos de equipamentos dos prováveis fornecedores

. Desenhos de locação dos equipamentos

, Conceito de rotas de montagem de fuga e áreas de manutenção

. Estimativas das cargas limites admissíveis nos equipamentos.

Tarefas

. Cálculo de espessuras de parede de tubulação

. Levantamento preliminar de materiais
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. Projeto das tubulações críticas

. Execução dos isomêtricos de cálculo

. Conceituaçlo dos suportes

. Análise de tensões das tubulações

. Projeto preliminar dos suportes

. Seleção de placas de ancoragem

. Definição e cálculo das peças especiais.

Resultados

. Para o layout:

- Confirmação e definição do posicionamento de equipamentos nas salas

- Definição do caminhamento dos dutos de ar e bandejamento elétrico

- Confirmação das áreas de manutenção, desmontagem e movimentação de equi

pimentos

- Ccnclmação do posicionamento das vigas primárias e secundárias das es-

truturas metálicas.

. Para a engenharia de processo:

- Confirmação das folhas de dados de equipamentos através do cálculo das

perdas de carga

- Mteraçáo dos fluxogramas de engenharia introduzindo as otimizações do

arranjo das tubulações no prédio.

. Para a engenharia civil:

- Determinação das forças de tubulação transferidas ã fundação dos equipa

mentos

- Determinação das forças transmitidas ã estrutura do prédioe seleção das

placas de ancoragem

- Determinação da locação de aberturas nas paredes e pisos para passagem

de tubulações.

. Para a engenharia de ventilação:

- Viabilização da estimativa de carga térmica nas salas.

. Para a engenharia elétrica:

- Locação das válvulas motorizadas.

. Para a engenharia de instrumentação:

- Definição dos acidentes de linha próximos aos instrumentos de medição de

vazão para cálculo destes.

. Para a engenharia de equipamentos:

- Definição do posicionamento de bocais.
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1? Revisão NUCLEN/KWU

Tarefas

. Introdução de requisitos de processo

. Introdução de requisitos de proteção radiológica e medidas corretivas

. Verificação da acessibilidade das válvulas conforme a freqüência de opera

ção e radioatividade ambiente

. Introdução de conceitos de cálculo dinâmico

. Adequação das peças ao mercado nacional e importado.

•

2? Fase de Projeto

1? Etapa: Tarefas

. Introdução das modificações requeridas pela revisão NUCLEN/KWU

. Introdução de informações evoluídas de civil, elétrica, ventilação, piara

formas etc

. Introdução dos equipamentos de movimentação de carga j

. Projeto do restante das tubulações j

. Projeto das linhas de drenagem de prédio '

. Identificação dos pontos de suspiro e drenagem das tubulações •

. Introdução das estruturas de instalação dos instrumentos de medição

. Projeto das linhas de impulso de instrumentação

. Atualização dos cálculos de tubulação e comparação com as cargas admissí-

veis dos equipamentos

. Complementação do projeto e atualização dos conceitos dos suportes

. Execução dos isométricos de fabricação

. Levantamento intermediário de materiais

. Projeto de acionamentos remoto de válvulas

, Execução dos desenhos de fechamento das aberturas

29 Etapa: Tarefas

. Projeto das linhas de drenagem e suspiros

. Introdução das informações finais de equipamentos, estruturas etc

. Verificação do projeto.

Resultados

. Para o layout:

- Posicionamento de todos os componentes para coroplemertaçao do projeto de

movimentação de cargas

- Identíricação das válvulas e áreas de acesso dificultado para complemen

tação do projeto de plataformas

- Posicionamento de vigas terciarias e aberturas nas grelhas nas estrutu

ras metálicas.
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. Para a engenharia cr-il:

- Revisão das forças transmit idasã estrutura do prédio

- Liberação dos desenhos de fechamento de aberturas

- Liberação do projeto de acionamento remoto de válvulas para fechamento

de aberturas

. Para a engenharia de ventilação:

- Determinação da carga térmica nas salas.

. Para a engenharia de instrumentação:

- Posicionamento dos instrumentos de linha para projeto das caixas de jun

ção.

. Para o departamento de contratação:

- Revisão das quantidades de materiais para correção das encomendas.

2f Revisão NUCLEN/KWÜ - Tarefas

. Complementaçao dos requisitos de projeto

. Complementaçao dos requisitos de proteção radiológica

. Verificação da acessibilidade das válvulas de linhas finas conforme fre-

qüência de operação e radioatividade ambiente

. Verificação das plantas de tubulação.

3? Fase de Projeto

Tarefas

. Introdução de modificações requeridas pela revisão NUCLEN/KWU

. introdução de extintores de incêndio

. Introdução das plataformas de operação de válvulas

. Verificação e liberação dos isométricos de fabricação

. Cálculo de linhas finas

. Suportação das linhas finas

. Seleção de placas de ancoragem chumbadas

. Verificação e liberação do projeto de suportes

. Revisão final das listas de material

. Remoção das pendencias de projeto.

3 - METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

0 Anexo II - Fluxogrsma Operacional - mostra as interfaces entre grupos de

detalhamento de tubulações e a participação NUCLEN no projeto.

Analisando-se as plantas, identifica-se as 3 fases de projeto já apresenta-

das « seus vínculos com os diversos grupos de produção, que similarmente, a
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tualizam e complementam os desenhos em sucessivas etapas.

4 - GARANTIA DE QUALIDADE

Os cr i tér ios e exigências de Garantia de Qualidade para o projeto estão e s -

tabelecidos no "Quality Assurance Requirements no. 6" documento NUCLEN

que integra o Programa de Garantia de Qualidade de Angra 2 , conceituamente i_

dêntico ao "Quality Assurance in Design of Nuclear Power Plants", IAEA. Em

resumo, ambos determinan que procedimentos escr i tos , identificação escrita e

medidas de controle devam especificar os:

. Requisitos para os dados de consulta/entrada, incluindo:

- aplicabil idade/identificação/nível de detalhes/aprovação/controle/altera

ções.

. Requisitos para o desenvolvimento do projeto, incluindo:

- transferencia de dados/controle de desvio/medidas de controle/analise de

conteúdo e clareza/padronização de simbologias/identificação/revisão/ a-

provação/distribuição/arquivo.

. Requisitos para controle de interfaces, incluindo:

- identificação de interfaces externas e internas/responsabilidades/linhas

de comunicação/documentação/status das informações.

. Requisitos para verificação do projeto, incluindo:

- i tens abrangidos/métodes/critérios/procediraentos atendidos/pessoal quaH

ficado/alterações e correções introduzidas/documentação/aprovaçao.

. Requisitos para controle da documentação, incluindo:

- identificação dos autores/uso adequado/recebimento/coordenação de inter-

faces /atualização/recolhimento /distribui çao/al te rações ,

. Requisitos para controle de alterações, incluindo:

- controle/descrição/identif icação/justif icativas.

. Requisitos para ações corretivas, incluindo:

- detecção/determinação das causas/avaliação/correção/prevenção/documenta-

ção/acompanhamento,

. Requisitos para os registros de garantia de qualidade, incluindo:

- classificação/geração/arquivamento/preservação

. Requisitos para as auditorias

No projeto de tubulações Angra 2, setenta e quatro procedimentos foram gera-

dos no âmbito das projet istas e treze na NUCLEN.
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5 - DOCUMENTOS GERADOS E RECURSOS ENVOLVIDOS

No Anexo III estao indicados os documentos produzidos e os unitarios de ho-

ras de engenharia medios por documento. Estes foram calculados exclusivaneii

te para fins didáticos devido ã diversidade de valores unitários, decorren-

tes de cálculos diferenciados entre prédios e sistemas de tubulações, conges_

tionaraento de áreas, disponibilidade de informações, seqüências de projeto

etc.

Duas parcelas merecem destaque devido a característica conjuntural que as ge

rou:

. sobreeusto de gerenciamento, que está elevando as horas indiretas a vinte

e oito por cento, resultado dos sucessivos adiamentos nos cronografías de

projeto.

. sobreeusto de serviços adicionais, resultado da descontinuidade das enco-

mendas e desenvolvimento não sincronizado das diversas especialidades de

engenharia. Este sobrecusto caracteriza-se pelo avanço de etapas sem to-

dos os dados necessários e a revisão de projeto posterior para introduzi-

los.

6 - DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA E ANEXOS

Ilustrando as discussões serão apresentados desenhos executivos do Projeto

de Angra 2 em suas sucessivas etapas de execução.

Foram anexados os seguintes documentos:

Anexo I - Modelo gerencial adotado

Anexo II - Fluxograma operacional

Anexo III - Documentos produzidos e unitários de horas de engenharia.
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ANEXO III - DOCUMENTOS GERADOS E RECURSOS ENVOLVIDOS

TAREFAS

Desenhos de arranjos

. Contratadas

. NUCLEK/KUU (revisão)

Desenhos isoaétricos

Desenhos diversos

. Penetrações de paredes

. Hastes de válvulas

. Outros

Análise de tensão e ísomêtrico de

cálculo

. Contratadas

. KUCLEK

Desenhos e cálculos de suportes

. Padronizados

. Especiais Tipo I

. Especiais Tipo II

. Outros

Levantamento de material

Gereneiarento, garantia de qualidade.

planejamento, análise de sistemas

Sobrecusto do gerenciamento etc

por atrasos no programa

Sobrecusto de serviços adicionais

TOTAIS

DOCUMENTOS
GERADOS

612

-

-

18400

-

2700

400

-

637

637

182

25625

23022

2220

383

-

18400

JÜL 80'

DEZ 87

JAN 88/

DEZ 89

HORAS DE
PROJETO POR
UNIDADE

—

1400

150

14

-

9

5

-

-

245

240

-

18

68

240

-

6

TOTAL DE
HORAS DE
ENGFNHARIA

—

856800

91800

257600

43500

-

-

156500

43700

714000

-

-

-

-

115000

489500

234000

250000

3252400

L
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SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA PLANEJAMENTO E
ACOHPAKHAMENTO DA MONTAGEM DE TUBULAÇÕES E SUPORTES EM
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Nuclebrás Engenharia S.A. - NUCLEN
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SUMARIO

As tubulações, es urna central nuclear, representan cerca de 60Z dos custos totais da
montagem cletromecanica. Considerando a complexidade do projeto de tubulações, os mais
de 55000 documentos de montagem gerados por tal projeto e ainda a dinâmica de revisões
por que passam tais documentos, toroa-se imperativo o desenvolvimento de instrumentos
de Controle e Planejamento para geremiar as interfaces entre projeto, montagem, garan
tia da qualidade e documentação. ~

Devido ao volume de informações, seus critérios e freqüência de atualização e quantida
de de relatórios de acompanhamento, optou~se por desenvolver sistemas de processamento
de dados visando a uma maior confiabilidade, integridade e rapidez de acesso ãs infor-
mações.

O objetivo deste trabalho é apresentar os conceitos básicos e produtos destes sistemas.

ABSTRACT

The piping, for a Nuclear Power Plant Station, represents aroun 60Z of all Mechanical
and Electrical erection costs. Considering the high complexity of piping design, the
55000 erection documents produced by this design, as well as the several revisions of
these documents, it has been of utmost importance the development of proper follow-up
instruments to allow the management of interface among, quality assurance erection and
documentation.

Due to the volume of the data base information, their updating criteria, analytic
functions and request frequency, the option was the development of Data Processing
Systems, aiming at a greater reliability, integrity and quicker access to the
information.

The purpose of this work is to present the basic concepts and products of these
systems.
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1. INTRODUÇÃO

A montagem de tubulações e suportes é uma atividade crítica na montagem de
uma usina nuclear.

0 grande volume de documentos e informações gerado na fase de projeto e
também na montagem, motivado pela complexidade, necessidade de garantia de qua
lidade e por diversos controles e acompanhamentos, sugerem a necessidade de u-
tilização de processamento eletrônico de dados.

A experiência obtida em aplicações semelhantes pela Siemens-KWU demonstrou
que o uso de sistemas de processamento de dados aumentou a capacidade de acom-
panhamento e controle, bem romo reduziu o número de problemas e consumo de
homens-horas na montagem.

2. CONTROLE DA QUALIDADE E DOCUMENTAÇÃO DAS SOLDAS DE TUBULAÇÃO

2.1 Especificações de Tubulação

As especificações de tubulação sao documentos aprovados pelo perito in
dependente no qual estão definidos os critérios de projeto, cálculo e
montagem de tubulação.
Nelas estão definidos a que testes e exames devem ser submetidas as sol
das, em função de sua categoria, dimensões, materiais, etc...
A medida que estes testes são executados a sua execução é documentada
bem como seus resultados, tais como: necessidade de nova solda, reparo
ou sem problemas.
Esta documentação I feita em formulários próprios e faz parte da docu-
mentação final da central.

2.2 Uso de Recursos de Processamento de Dados

2.2.1 Volume de Informações

Quantidade de sóidas: aprox. 100.000
Quantidade de testes e exames: de 5 a 16 por solda

2.2.2 Catálogo de Testes e Exames

Os testes e exames definidos nas especificações de tubulação sao inclui'
dos num banco de dados, numa transcrição fiel, aprovada pelo perito in-
dependente (Fig.l).

2.2.3 Tabela Lógica

As condições para aplicarão dos testes e exames sao incluídos num banco
de dados, numa transcrição fiel, aprovada pelo perito independente (Fig.2)

2.2.4 Emissão de Folhas de Testes e Exames de Solda

Os dados de projeto, tais como: linVas com suas características técnicas
como pressão, temperatura, diâmetro, material, isométricos e os itens
de que são constituídos, isto é, peças e sóidas, estão armazenados num
banco de dados.
Através da comparação por programa das características das sóidas com a
tabela lógica ficam definidos os testes e exames aplicáveis a cada sol-
da, numa simulação do processo manual.
0 resultado é impresso numa listagem onde consta entre outros: o número
do ísométrico, o número da solda e os testes aplicáveis e o espaço para
os carimbos e aprovações dos órgãos de garantia da qualidade envolvidos
(montador, NUCLEN e perito), que se constituirá na documentação de ins-
peção da solda (Fig,3)
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2.2.5 Documentação

As folhas de tes tes e exames de sóidas aprovadas constituem a documen-
tação de garantia da qualidade. Os resultados dos testes são novamente
introduzidos no banco de dados complementando as informações disponíveis,
possibilitando através de consulta conhecer-se:
- sóidas jã executadas,
- sóidas em execução,
- sóidas por executar, dentro do universo desejado (prédio, sistema, sa_
Ia, isométrico),

- qualidade dos serviços de soldageic,
- reparos e sóidas novas
- performance dos soldadores.

3. PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DE TUBULAÇÕES E SUPORTES

3.1 Atividades do Montador

Os serviços prestados pelo montador numa central nuclear, no âmbito da
tubulação, dividem-se usualmente em:

3.1.1 Serviços de Engenharia

Nesta etapa que antecede a montagem sao desenvolvidas as seguintes ati-
vidades :
. verificação dos documentos recebidos
. organização das pastas de trabalho
. planejamento da produção
. verificação da disponibilidade de material
. identificação e relato dos pontos em aberto

3.1.2 Prefabricação

Nesta etapa é executada a prê-raontagem dentro da oficina. Isto é, sao
realizadas soldagens de peças de tubulação (suportes) para diâmetros no
minais maiores que 50 mm, em condições mais favoráveis do que aquelas
existentes no local da montagem, tanto para linhas revestidas como nao.

3.1.3 Montagem

Etapa de fixação dos tubos (suportes) nos seus locais definitivos den-
tro dos diversos prédios e salas da central.

3.2 Planejamento da Montagem

0 planejamento da montagem é a definição da seqüência e das datas, nas
quais deverão ser montados as tubulações e suportes de acordo com o
cronograma geral da montagem da central. Neste cronograma es*ao defini
dos prazos para a montagem de prédios e unidades de montagens, conforme
experiencia previa absorvida de outras centrais semelhantes, sem descer
o nível de isométricos ou suportes, Este cronograma está incluído em um
sistema de processamento de dados.
Através do estabelecimento de uma interface entre o banco de dados do
projeto de tubulações e suportes com o sistema onde estão incluídos os
cronogramas ficam definidos os prazos disponíveis para a mentagem dos
isométricos (suportes), nos quais o montador deverá desenvolver as ati-
vidades descritas em 3.1, conforme uma seqüência pié-defir.Ja.
£ possível então obter listagens com datas previstas a nívt.l de ísomécri_
co (suporte) para a realização dás atividades de montagen o que consti-
tui o planejamento da montagem de tubulações e suportes.
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3.3 Acompanhamento da Montagem

0 objetivo do acompanhamento é identificar e solucionar os problemas
tao cedo quanto possível, avaliar o desempenho do montador através do
progresso previsto e realizado, controlar o consumo de homens-horas e
verificar o cumprimento dos crcnogramas. 0 acompanhamento e feito a-
traves da comparação planejado x executado, incluindo-se em banco de
dados as datas reais de término das atividades juntamente com as pla-
nejadas já existentes, como descrito em 3.2.

3.4 Datas Reais

As datas reais de término das atividades da seqüência pre-definida sao
obtidas:
. através de interface com o sistema de garantia da qualidade das sol-
das (descrito em 2), ou de outros sistemas

. informação manual.
Considerando que a montagem de tubulação (suportes) consiste basicamen
te da execução das sóidas é possível estabelecer uma interface entre os
testes e exames das sóidas e a execução da montagem. Por exemplo: con-
trole do alinhamento dos tubos sendo soldados*-» início da atividade de
solda, ou, fechamento da documentação da solda«-»termino da solda.
Significa que as datas de execução dos testes e exames são incluídas c£
mo datas reais de execução de algumas atividades de montagem. Onde esta
interface não é possível as datas serão incluídas manualmente, ou obti-
das de outros sistemas existentes no mesmo banco de dados.

3.5 Estimativa e Levantamento de Homens-Hora

0 montador ao participar da concorrência da montagem informa em função
do tipo de peça de tubulação a quantidade de homens-horas necessária por
quilo para a montagem.
Cono o peso das peças é dado existente no banco de dados de projeto é
possível calcular o número de homens-horas necessário para a montagem de
um isométrico (suporte), sala, ou prédio ou usina, obtemio-se desta for-
ma uma estimativa de consumo de homens-horas.
0 consumo real é obtido através de planilhas de alocação de homens-horas.

4. PRODUTOS DOS SISTEMAS

Os seguintes relatórios gerenciais são obtidos:

4.1 Lista de Passos 'rogramados/Realizados

Aplicação: engenharia, prefabricação e montagem
unidades de montagem (grupos de salas), prédios
isométricos (suportes)

Escopo:
Sujeito:

"Tabela 1. Listas de follow-i

ISOMÉTRICOS

K M 10 BROOl F003

K M 10 BROOl F005

K M 10 BP.0O3 FOOl

S T
prev.

19/88

17/88

04/38

E P 1
real

04/88

10/88

50/87

S T I
prev. ;

23/88

21/88

08/88

: p 2
real

OP

18/88

12/88

S T I
prev.

29/88

27/88

14/88

. P 3
real

27/88

prev. real

0P « pontos pendentes
prev= previsto



4.2 Gráfico de Controle de Homens-Hora

Aplicação: engenharia, pre-fabricacao e montagem
Escopo: predio e área de montagem
Sujeito: homens-hora previsto, homens-hora gasto e progresso

Status
Hh

Previsto

1- ineficiência
2- atraso

4.3 Gráfico de Progresso Físico

Aplicação: engenharia, pre-fabricaçao e montagem
Escopo: isométricos (suportes; por prédio ou área de montagem
Sujeito: quantidade de isos (suportes), quilos

Status

__ Previsto

Realizado

Tempo

4.4 Gráfico de Progresso de Sóidas

Aplicação: montagem
Escopo: isos por prédio ou área de montagem
Sujeito: diâmetro equivalente (d¿)

Status

Previsto

Realizado

Tempo

d¿= quantidade de
sóidas em di£
metros padro-
nizados, sen-
do;
1 ái = 25mra
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4.5 Relatório de Progresso

Aplicação: pre-fabricaçao e montagem
Escopo: prédios, sistemas por prédio
Sujeito: horaens-hora programado/calculado

PRÉDIO

UJA

UJB

UKA

PESO
(Z)

HOMEM-HORA

TOTAL
ÜSTEIADO

GASTO
NO MES

GASTO
&TÊ DAM

PROGRESSO
NO MÊS

PREV. REAL
ACUMULADO
PREV. REAL

EFICIENCIA
NO
MÊS

ACÜMU
LADO

SISTEMA

KAA

FAK

FAL

GHC

CIRCUÍ
ro DE
PREffiÃC

QUANT.
ISOS

SOLDA
'RONTA

LIB.
PARA
INSP.

INSPEÇÃO

MEC NCN I.I.

DOCUMENTAÇÃO

MEC NCN I.I.

TESTE
DE

PRESSÃO

MEC « Montador eletromecânico
NCN - KUCLEN
1 .1 . = Inspetor Independente

5. REFERÊNCIAS
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CONCEITO DE MONITORAÇÃO DE TENSÃO PARA O SISTEMA DE
SUPRIMENTO DE EMERGÊNCIA DE UMA USINA NUCLEAR - PWR
1300 MVe

Ronaldo Barata de Andrade
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Telecomunicação.
Nuclebrás Engenharia S.A. - NUCLEN
Rio de Janeiro

SUMÁRIO

O conceito de monitoração de tensão para o Sistema de Suprimento
de Emergência de uma Usina Nuclear (PWR i300MWe) é descrito ba-
seado na filosofia adotada para as usinas de Angra 2 e 3.

Alguns valores de ajustes sugeridos são apenas orientativos e
podem sofrer pequenas alterações durante o comissionamento da
usina, permitindo uma melhor performance do sis', ema de proteção.

ABSTRACT

Voltage monitoring concept for a Nuclear Power Plant Emergency
Power Supply System (PWR 1300MWe) is described based on the
phylosophy adopted for Angra 2 and 3 NPP's. Some suggested
setpoints are only guidance values and can be modified during
plant commissioning for a better performance of the whole
protection system.
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1. INTRODUÇÃO

Este trabalho foi elaborado com a finalidade de se dar uma v^
são geral sobre o conceito utilizado para a monitoração de tensão
do Sistema de Suprimento de Emergência de uma Usina Nuclear de
1300MWe (PWR), baseado na filosofia adotada para as usinas de Angra
2 e 3.

2. SUPRIMENTO AUXILIAR DE ENERGIA - DESCRIÇÃO SUCINTA DOS CIR-
CUITOS E MODOS DE OPERAÇÃO

0 diagrama unifilar típico do Suprimento Auxiliar de Energia
de uma Usina Nuclear de UOOMWe (PWR) ê mostrado na figura 1 (ba-
seado em Angra 2 e 3). Como pode ser visto, os transformadores au
xiliares da unidade (BBT 01/02) estão ligados enrre o disjuntor do
gerador (BAC 01) e o banco de transformadores do gerador (BAT).
Com esse arranjo físico incorporando um disjuntor do gerador, a e-
nergia para o Suprimento Auxiliar durante a partida e desativação
da central pode ser fornecida pela rede principal de alta tensão
(500kV). No caso de dificuldades no lado do sistema de alta ten-
são envolvendo rejeição de carga pelos disjuntores da rede (ABA01/
02), o conjunto turbo-gerador da usina (MK) continuará a suprir
as necessidades do Suprimento Auxiliar.

Adicionalmente, um transformador externo (BCT 01) é previsto
para estabelecer conexão a uma rede externa independente (138RV).
No caso de falha simultânea da rede principal e do turbo-gerador
é possível transferir a alimentação ào Suprimento Auxiliar para a
rede externa, através do transformador externo e a usina pode ser
desativada sem a utilização dos sistemas de geração de emergência
(1 e 2).

0 Suprimento Auxiliar consiste do Sis'ema d«i Suprimento Normal
e do Sistema de Suprimento de Emergência (subdividido em sistemas
1 e 2),responsáveis por alimentar as cargas não necessárias e neces
sárias ao desligamento seguro da usina, respectivamente.

0 Sistema de Suprimento de Emergência (1 e 2) é alimentado £
través do Sistema de Suprimento Normal durante operação normal.
Caso a tensão em uma ou mais redundâncias do Sistema de Suprimento
de Emergência atinja valores abaixo dos previamente ajustados(p.ex.:
U < 0,80 U N ) . os grupos geradores diesel de emergência 1Í1-4XK) e
2(5-8XK) das respectivas redundâncias afetadas partirão independan
temente em "ilha" após um retardo de temoo de cerca de 2 segundos.

Todos os transformadores de baixa tensão são equipados com
comutadores de tensão manuais sem carga com faixa de regulação de
Ufl ± 2 x 2,5%, destinados a cobrir possíveis flutuações de tensão
(a vazio e â plena carga). A escolha da regulação mais adequada
de cada um destes transformadores é realizada durante o período de
comissionamento da usina.

Nos painéis de média tensão são utilizados somente disjunto-
res controlados por 220V C.C. Para o controle dos disjuntores de
entrada dos painéis de baixa tensão de C A . é também utilizada cor
rente contínua (220V C.C. ou 48V C . C ) , enquanto que 22OV C A . é
utilizado para os demarradores de baixa tensão, que são controla-
dos remotamente através do Sistema de Controle da Usina - ISKAKATIC.
A tensão de controle de 22OV C A . nos barramentos de 480V é obti-
da através de um ou mais transformadores de controle equipados com
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comutadores de tensão manuais sem carga (&40V i 2 x 2,52 / 22CV).
Nos barramentos de 210V C A . a tensão de controle (220V C A . ) ê
obtida diretamente entre 2 fases em cada demarrador antes dos fu-
síveis principais.

Os barramentos de 23OV C A . dos conversores (BRA-BRD) são a-
limentados continuamente através de conversores rotativos (BRT10-
BRT40), os quais são diretamente aliaentados pelo sistema "no-
break** de 220V C.C Mo caso de uma falha, a alimentação do barra
mento correspondente é automaticamente comutada para o barramentõ
de 230V C A . da redundância adjacente (BMJ-M), mantendo-se assim
o fornecimento de energia.

3. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE
SUPRIMENTO DE EMERGENCIA

Os dados abaixo são orient&tivos e foram baseados em estudos
relatives a Angra 2 e 3.

3.1. Transformadores de Baixa Tensa o/Geradores

Os dados principais dos transformadores / Geradores do
Sistema de Suprimento de Emergência estão indicados na figura 2 ,
tomando-se como referência uma redundância típica (red.4) de Angra
2 e 3.

3.2. Cabos de Energia

No projeto dos cabos de média tensão o fator determinante em
seu dimensionamento é a sua capacidade de curto-circuito, sendo
desprezível, portanto, o problema de queda de tensão.

No projeto dos cabos de baixa tensão são levados em conside-
ração os seguintes valores orientativos:

Queria de tensão máxima permíssívil no cabo durante a partida de
notores e/ou atuadores elétrico?: A li •$ 0,20 l»[j
Queda de tensão máxima permissível no cabo ã corrente nominal:
A U -í 0,05 UN

3.3. Demais Componentes Elétricos

No projeto dos diversos componentes são considerados os se-
guintes limites ovientativos:

Motores de aédia tensão:
- em regime permanente: U» UR ± 5Z â ffj

f- fK ± 5Z a 0N

- durante a par t ida : U> 0,75 tfjj
Motores de baixa tensão:
- em regime pe rmanen te : U* l?N i 'QZ â ffl

f- fN ± 52 i ÜN
- durante a partida: V> 0,75 ufj
Atuadores de baixa tensão:
- em regime permanente: V* ^N t 10Z â ffj

f« in t 5Z â fN
- d u r a n t e a p a r t i d a : U > O , 8 ü l>'fj
Válvulas soiencidcs:
- durante funcionamento: U> 0,75 ̂ JJ
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Contatores de baixa tensão: '
- faixa de operação das ;
bobinas: U - 0,80 ... 1,10 Uc j

- tensão de desarme I
("drop-out"): D « 0,10 ... 0,66 üc !

- tensão de rearme \
("pick-up"): ü * 0,80 üc !
(üc m tensão de controle) I

Transformadores de controle: I
- durante funcionamento: A U < 0,05 Uc !
Outros consumidores de baixa tensão: '
- durante funcionamento: ü > 0,80 UH •

i

4. MONITORAÇÃO DE TENSÃO NO SISTEMA DE SUPRIMENTO DE KHERCEKCIA j

4.1 Monitoração de Subtensão
i

0 Sistema de Proteção do Reator monitora permanentemente a ten
são ao Sistema de Suprimento de Emergência (1 e 2) através de re- '
lês de subtensão instalados nos barramentos de 4,16kV (BDA-D) e I
de 480V IBNA-D) rei,ectivamentt, conforme indicado na figura 2. Ca !
so a subtensão atinja valores inadmissíveis (lógica 2 de 3) r» dê >
terminada redundância (p.ex.: U < 0,80 Uy «m t > 2s), as conexões [
entre a rede normal e d: emergência 1 e 2 desta redundância espe- ;
cífica são automaticamente abertas por um sinal proveniente do !
Sistema de Proteção do Reator t- os grupos geradorts diesel de e- :
mergência 1 e 2 respectivos são partidos em ca. de 2 segundos. As •
demais redundâncias não defeituosas continuam sendo alimentadas
pela rede normal, evitando-se assim que os grupos geradores die-
sel 1 e 2 respectivos sejam acionados desnecessariamente.

A fim de se manter as condições operacionais após restabeleci- I
mento da tensão com curta interrupção de tempo, bem como de se ]
prevenir situações que possam causar danos nos contatos dos con- •
tatores de baixa tensão (p.ex.: fusão), os demarradores equipados
com contatores e controlados remotamente através do sistema de j
controle - ISKAMATIC são desligados quando a tensão atinge valo- j
res abaixo do especificado (p. ex.: ü < 0,68 UN) e religados se a j
tensão se reestabelece (p.ex.: 0 ^.0,85 U|j) dentro de pré-determi- {
nado tempo (p.ex.: t .£ 15s para Sistema de Suprimento de Eaergên- .
cia). Caso a tensão não seja reestabelecida dentro do teapo máxî  '•
mo permissive 1 especificado, os demarradores controlados sor con- ]
tatores são desligados permanentemente e um alarme de discrepân-
cia de estado é enviado *o computador de processo. :

Demarradores equipados com disjuntores e coo intertravamentos '
mecânicos não alteram sua posição de estado durante uma queda de
tensão. Para quedas de tensão de maior duração (p.ex.: t > I5s
para Sistema de Suprimento de Emergência) os demarradores equipa-
dos com disjuntores e controlados pelo ISKAMATIC são desligados au
tomaticamente quanto a subtensão atinge níveis previamente defini
dos (p.ex.: II -í 0,66 ÜM) , evitando-se, deste modo, que os notorel
partam novamente de forma desordenada após restauração da tensão.
Para o caso dos barramentos não equipados com este tipo de demar-
rador, esta s-.ipervisão de subtensão envia apenas um sinal de alar;
me conforme indicado ni> figura 2.

Os barramentos de 230V C A . dos conversores (BRA-D), alimenta-
dos pelos conversores rotativos, não são afetados por problemas
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de queda de tensão na rede de corrente alternada, jã que são dire_
tásente ausentados pela rede "no-breafc" de corrente contínua do
Sisteaa de Suprimento de Emergencia 1. A t?nsão nos barramentos
de 230V C A . dos conversores é peraanenteaente aonitorada e caso
ocorra uaa queda de tensão de ca. de 10Z (ü -í 0,90 UH) ei ua des-
tes barraarntos devido ã falta na respectiva alimentação, ê ini-
ciada lutoaaticaaente a coautação da aliaentação deste barramento
para o barraaento de 230V C A . (BMJ-M) adjacente. Se a falta for
no próprio barraaento (p.cx.: curto-circuito), esta coautação au
toaáiica é bloqueada através de intertravaaentos no circuito de
controle. Taabéa neste caso, os deaarradores equipados coa contt
tores são desligados e religados pelo sistema de controle - ISKA-
MATIC.

4.2 Monitoração de Sobretensão

O Supriaento Auxiliar (incluindo --» Sisteaa de Supriaento de E-
aergência) é protegido contra sobretensões durante a operação nor
aal da usina pelo sisteaa de proteção da unidade através de un
sistema de duplo estágio instalado entre o gerador e o disjuntor
do gerador. Ea caso de sobretensões o sisteaa de proteção envia
sinais siaultâneos para alarse, para a abertura do disjuntor do
gerador e para desligaaento do conjunto turbo-gerador. Alea dÍ£
to, a proteção de sobreexcitação instalada nos barraaentos encap-
sulados funciona COBO proteção de retaguarda contra sobretensões.

Ea situações excepcionais, tais COBO alimentação do Suprimento
Auxiliar ou pela rede principal ou pela rede externa, pequenas s£
bretensões nas respectivas redes são coapensadas pelos respecti-
vos coautadores de tensão automáticos sob carga de transformado-
res auxiliares da unidade ou do transformador externo, respectiva
mente. Sobretensões mais elevadas são absorvidas pelos sistemas
de proteção contra sobretensões das respectivas redes (p.ex.: pá-
ra-raios).

5. OPERAÇÃO DE EMERGENCIA

A operação de emergencia em uaa determinada redundância é ini-
ciada pelo Sistema de Proteção do Reator caso a monitoração de
subtensão instalada em cada um dos respectivos barramentos de e-
mergéncia de méôia tensão (BDA-D) e/ou baixa tensão (BNA-D) dete£
te uma sjbtensão previamente especificada em una lógica 2 de 3 a-
ciaa de determinado intervalo de tempo (p. ex.: U < 0,80 Ufj em
t >2s) na redundancia considerada (figura 2). Neste caso, as co-
nexões entre o Sistema de Suprimento de Emergencia (1 e 2)são de£
conectadas do Sistema de Suprimento Normal através do Sistema de
Proteção do Reator, via módulos de prioridade, e os respectivos
grupos geradores diesel de emergencia (1 e 2) da redundancia fal-
tosa são partidos independentemente em "ilha".

Simultaneamente, todos os motores de média tensão da redundan-
cia faltosa, bem como todas as alimentações dos barramentos de
baixa tensão (480V) são desconectados. Após cerca de 10s a ten-
são é reestabeleci da nos barramentos de emergência através do li-
gamento dos disjuntores dos grupos geradores de etnergencia (I e 2)
correspondente, os quais jã estão em regime de operação ã vazio.

Para o relígamento das cargas de média e baixa tensão duas si-
tuações distintas são consíderadas:
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a) Operação de emergencia sem ocorrência simultânea de outro si*
nal proveniente do Sistema de Proteção do Reator.
Neste caso, os motores de média tensão recebem sinais de libe-
ração programados e seqüenciais através do Sistema de Proteção
do Reator que, simultaneamente com sinais provenientes dos in-
tertravamentos operacionais dos respectivos demarradores, relî
gam os motores ordenadamente, evitando-se sobrecargas no grupo
gerador diesel de emergência respectivo. Os aiimentadores de
entrada dos respectivos barramentos de 480V do Sistema de Su-
primento de Emergência 1 (p.ex.: BMD/H) são religados através
do Sistema de Proteção do Reator via módulos de prioridade, um
imediatamente apôs restabelecimento da tensão e o outro com ca.
de Ss de retardo.
0 religamento de todos os demais consumidores de baixa tensão
que estavam em operação antes da falha, é realizado por inter-
médio dos monitores de subtensão US11/US12 do sistema de con-
trole 1SKAMATIC em três grupos seqüenciais por barramento (p.
ex.: t.j = Os; t2 Z 500ms e tj I 1,2s apôs restabelecimento da
tensão) com a finalidade de se limitar a queda de tensão nore£
pectivo transformador de baixa tensão (p.ex.: BMT 40).

b) Operação de emergência com ocorrência simultânea de outro si-
nal proveniente do Sistema de Proteção do Reator.
Neste caso, somente as cargas requeridas em operação de emer-
gência são ligadas em uma seqüência pre-determinada pelo pro-
grama de religamento de emergência que tem prioridade sobre o
caso descrito acima.

6. CONCLUSÃO

Baseado no aciua exposto, conclui-se que a atuação do sistema
de proteção do Sistema de Suprimento de Emergência da usina con-
tra variações de tensão é realizada de maneira automática e diver_
sa dependendo das características que envolvem cada tipo de falha,
tentando-se evitar, sempre que possível, a iniciação desnecessá
ria do regime de operação de emergência da usina.
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FIGURA 1 - DIAGRAMA UNIFILAR TÍPICO DE UMA USINA PWR 1300MWe
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SUMARIO

Foram discutidos aspectos técnicos do projeto e fabricação
de Trocadores de Calor empregados em sistemas refrigerados
por água do mar. Abordou-se as diversas variáveis que in
fluenciam no comportamento dos materiais frente ao meio"
traçando um perfil e a conceituação dos mesmos.
Finalmente, são apresentadas as técnicas de limpeza e coja
servação.

ABSTRACT

Heat exchangers for sea water systems are discussed in
terms of design and tnanuf act i ing processes. Th» behaviour
cf materials in contact with sea water medium is discussed
and the concepts of materials are presented. Cleaning and
conservation technics are presented as important recommend
ations to improve the reliability of the heat exchangers
during operation.
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I. INTRODUÇÃO

A agua do mar é um meio de refrigeração usado em diversos sistemas de Cen

trais Nucleares. Emuora largamente utilizado este meio apresenta proble

mas sérios de corrosão e depósitos orgânicos quando em contato com mate

viais convencionais nos trocadores refrigerados ã água do mar.

Neste trabalho discutiremos alguns itens relevantes no projeto e operaçlo

destes equipamentos.

II. PROJETO

Estes trocadores são usualmente construídos na forma casco/tubo, com tubos

retos (para facilitar a limpeza). A parte da caixa d'agua normalmente e

fabricada em aço carbono revestido de borracha. Os espelhos sao construí

dos em aço carbono com a face em contato com a água do mar revestida por

depósito de solda (cladding) de material que possua boa resistência ao
meio e que seja compatível com o material dos tubos a fim de evitar-se cojr

rosao galvánica.

0 material tradicionalmente usado para os tubos é o cobre e suas ligas es

colhido por sua alta condutividade térmica, boa resistencia I corrosão e

preço favorável, Nos últimos anos o titânio vem aparecendo como substitu

to do cobre em projetos nos quais é exigida uma maior confiabilidade do

equipamento, uma vez que possui uma alta resistência ã erosão (proporcio

nando velocidades maiores da água nos tubos), por ser catódico em relação

aos outros materiais, dos trocadores, por ser resistente a produtos quími_

cos e pite.

Como fica patente a partir do exposto acima a escolha dos materiais a s£

rem utilizados i um item fundamental na performance e na boa resistência

do componente ã agressividade do meio, No item 3 veremos características

específicas de cada raterial.

1. ESPELHOS

Sao utilizados em geral espelhos fixos fabricados a partir de forjados com

propriedades específicas, por apresentarem comportamento mecânico superior
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aos laminados. Os espelhos são projetados com partes cilíndricas que pos_

sibilitam a inspeção da solda espelho/casco uma vez que na área nuclear

as sóidas sujeitas ã pressão devem ser testadas em até 100Z.

0 entalhe mostrado na fig- 1 tem por finalidade reduzir a concentração de

tensões na ãrea.

2. JUNÇÃO TUBO-ESPELHO

A junção tubo-espelho é* a parte critica nestes trocadores sendo feita atra

vês de expansão mecânica. Em casos especiais, é feito adicionalmente uma

solda de vedação para que a estanqueioaae seja assegurada. A taxa de ex_

pansao i determinada pelo estudo de parâmetros como diâmetro do furo, es_

pessura da parede do tubo e do espelho tipo de expansor, entre outros.

Os valores de taxa de expansão utilizados normalmente nestes tipos de equi_

pamentos sao:

- tubos de liga de cobre - de 15 a 23Z

- tubos de titânio - de 12 a 22%

Para espelhos que possuem espessuras grandes (7 70mm) são utilizadas duas

expansões, uma forte próxima ã face livre do espelho e uma fraca na face

posterior. A expansão leve tem por finalidade eliminar a possibilidade de

acúmulo de fluído na região entre o tubo e espelho. 0 valor usual desta

expansão está na faixa de 3 a 97. para os materiais ã base de liga de cobre.

Em alguns equipamentos sao também a utilizadas de ranhuras circulares

(grooves).

A figura 2 apresenta um corte de conexão tubo-espelho típica. Na especif^

cação do tipo e da taxa de expansão para cada caso em particular a experî

ência do fabricante é fator predominante.

No caso específico dos condensadores das usinas Angra II e III inicíalme£

te previa-se a utilização de tubos e espelhos em liga de cobre zinco sim

pi estríente expandidos, com a evolução do projeto atualmente estão sendo u_

tilizados tubos de parede fina de titânio grupo I, com solda longitudinal.

0 material dof espelhos é aço carbono revestido de titânio. A junção tubo
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espelho ê feit« através de uma expansão cilíndrica (sem ranhuras) com _

terior solda de vedação (critério de vazamento zero). Essa solda tubo-es_

pelho é feita por caldeamento, pelo processo TIG orbital semi-automático,

sem material de adição (ver fig. 3). Para garantir uma boa qualidade da

solda sao necessários cuidados especiais quanto ã .impeza da interface tu

bo-espelho. Após a expansão é também necessária uma ligeira fresagem da

superfície tubo-espelho imediatamente antes da solda.

III. MATERIAIS

1. A escolha dos materiais utilizados em trocadores refrigerados ã água do

mar deve obedecer criterios específicos, tais como:

a) resistencia ao pite, corrosão por fresta, corrosão galvánica, denting;

b) nao haver queda da eficiência na troca térmica devido à formação de ca

madas de óxidos;

c) resistência ã corrosão quando em paradas temporárias;

d) nao deteriorar as propriedades físicas e mecânicas com o tempo (por _e

xemplo: condutibilidade térmica, fadiga);

e) balanço econômico dos materiais empregados, tendo em vista condições de

operação, segurança dos sistemas e trabalhabilidade dos materiais na fa

bricaçao.

2. Conceito dos Materiais

A conceituação de materiais está relacionada com o comportamento dos mes_

oos frente ao meio, pressão, temperatura no tempo de vida previsto para o

projeto.

A fig. A esquematiza quais propriedades ou variáveis de processo de fabrî

cação devem ser comprovadas e otimizadas para se obter uma adequação dos

materiais.

Assim, dentro desta filosofia, pode-se traçar o perfil dos diversos mate_

riais a serem especificados para o projeto em questão.
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2.1. Aços Ferriticos

São usados pare fabricação da carcaça, estruturas internas e externas, es_

pelhos e flanges.

Devem ser soldãveis, tenacidade adequada na zona afetada pelo calor e,

portanto, nao serem susceptíveis a fragilização por microestruturas frá

géis na transformação da ZTA. Alem disso, nao apresentaram susceptibiH_

dade a trinca em degraus (lamelar tearing) e resistência mecânica garanti^

da a temperatura elevada.

0 perfil deste aço será de pranuiação fina ou aço estrutural duplamente

acalmado e em ambos os casos normalizados com teor máximo de 0,22Z de car

bono e P e S até limites de 0,030Z e O,O35Z máximo, respectivamente.

No caso do projeto Angra II e III a tzbela 1 indica os tipos de aços espe

cificados para costados, estruturas, flanges.

Para espelhos, são empregadas placas forjadas ou chapas laminadas, destes

mesmos aços, revestidas por camada depositada por solda (cladding) em ma

teriais resistentes ã água do mar como CuNilOFe, titânio ou aço inoxidã

vel ou, até mesmo chapas destes mesmos materiais utilizados com revesti

mento. No projeto Angra II e III sao especificados espelhos revestidos

conforme Tab. 1.

Os processos de soldagem qualificados para recobrimento são soldagem por

eletrodo revestido com baixo hidrogênio e soldagem a arco submerso.

2.2. Aços Inoxidáveis, Ligas de Cobre-NÍquel, Latão ao Alumínio, Titânio

São os. materiais utilizados para tubos de trocadores.

Da escolha do material dos tubos dependerá uma eficiência adequada destes

equipamentos, considerando-se eficiência térmica, operacional e segurança

dos sistemas dos quais os mesmos sao parte integrante.

Os materiais devem apresentar resistência a corrosão localizada (pite,

corrosão por fresta, corrosão íntergranular, corrosão sob-tensão, denting)
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resistência a erosão, baixa taxa de corrosão generalizada (levando-se em

consideração o tempo de vida do equipamento), evitar a formação de filmes

aderentes ãs paredes dos .ubos e que provoquem perda de eficiência termi

ca. Quanto às propriedades mecânicas, deven ser especificados materiais

coa resistência ã fadiga adequada aos níveis de tensões oscilantes apr£

sentadas pelo equipamento quando em operação e boa tenacidade.

Quanto ã trabalhabilidade, apresentarem elevada conformabilidade no que

diz respeito ao dobramento, expansão tubo/espelho, e boa soldabilidade no

caso de soldagem tubo/espelho.

Para um comportamento adequado frente a todas estas variáveis, os seguin

tes perfis de materiais são aqui suscincamente descritos:

a) Aços Inoxidáveis

Na família dos aços inoxidáveis são empregados tubos de aço inoxidável

ferríticos (superferriticos) e austenlticos ao cromo, níquel e molibdê

nio cujos teores adequados capacitam elevada resistência ao pite e

corrosão por fresta. Assim, adições de cromo variam de 12 a 30Z, o

teor de níquel é suficiente para se obter uma estrutura totalmente

austenítíca ou parcialmente austcnítica (duplex), e o teor de molibde

nio entre 4 e 6Z. Deve-se salientar que o molibdênio é o elemento e£

sencial para se obter características adequadas à resistência a corro

são por pite e fresta.

Além disso, o teor de carbono deve ser baixo para se evitar corrosão

inter-cristalina contendo ainda adições de elementos estabilizados co

mo Nb ou Ti. A Tab. 2 exemplifica os limites dos tipos de aços que po

dem ser empregados em agua do mar, relaciona Jo potencial de pite coei

equivalente de resistência ao pite (ERP t ZCr + 3,3%Mo).

b) Ligas de Cobre-Níquel e Latao ao Alumínio

São os materiais mais tradicionais empregados para tubos de calor. A

presentan» excelente resistência ao pite, boa trabalhibilidaJe (expan

são tubo-espelho), elevada cond.itibilidade térmica e características
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biocidas impedindo o crescimento de microorganismos marinhos.

Todavia, para água.', poluídas contendo sulfetos de hidrogênio» este na

terial torna-se susceptível i corrosão por pite; são susceptíveis ã

corrosão sob tensão em meios contendo amônia, principalmente em siste

mas que necessitem tratamento com hidrazina. A proteção da superfície

dos tubos em contacto coa a água do mar i estabelecida graças i forma

ção de filme de óxido, obtida pelo tratamento com sul feto de ferro 11.

A tabela 3 mostra um compilado dos fenômenos de corrosão que podem o

correr em tubos de liga de cobre.

Para o caso dos projetos Angra II e III estes tubos são empregados em

sistemas de emergencia, segurança e sistema para refrigeração das bom

bas (trocadores ãgua/ar). A Tabela 1 indica os principais materiais

especificados para estes sistemas.

c) Titanio

Com a introdução do conceito de vazamento zero, e se diminuir a lama

formada no circuito secundário, devido ao tratamento com fosfato, que

se acumulava no gerador de vapor e, em conseqüência, gerando serios

problemas de corrosão obrigando-se a tamponamento dos tubos do gera

dor, foi necessário estudar-se a aplicação de tubos de titânio que pe£

mitiu a substituição do tratamento de fosfato pelo método AVT, coo in

trodução de hidrazina para remoção de oxigênio, melhorando considera^

velmente a performance do gerador de vapor.

Sob todas as condições, é inegavelmente o material com melhor per forman

ce para utilização em contacto com a água do mar, conforme mostra a Ta

bela 4, sendo que o único aspecto restritivo cai no seu elevado custo,

quando comparado ã outros materiais. Todavia, são inegáveis as diferen

ças em termos de manutenção e proteçãc- dos sistemas.

Hoje em dia, estabelece-se um aumento gradativo da sua utilização em

usinas termoelétrícas projetadas.
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IV. TÉCNICAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Na utilização da água do war COBO refrigerantes sao necessárias técnicas

de limpeza e conservação específicas para se combater o crescimento de •£

ero-organismos nos tubos dos equipamentos.

Usualaente é feito um tratamento químico (exj cloração) seguido por us

método mecânico para retirar os depósitos remanescentes.

0 tratamento utilizado nas Usinas II e III i a cloração acompanhada de um

sistema de limpeza contínua dos tubos que consiste de pequenas bolas (de

esponja pura ou revestida) que circulam continuamente pelos tubos (siste

na Taprogge) garantindo urna troca térmica eficiente e prevenindo a corro

sao. Este sistema pode ser visualizado na figura 5.

Em projetos que se utilizem de tubos de titanio nao são previstos cuida

dos especiais quando da parada temporaria do componente (par? manutenção

ou em caso de equipamentos redundantes). Na utilização de ligas de cobre

níquel ou aço inoxidável paradas agravam o problema de pite.

Uma solução utilizada para estes casos é limpar freqüentemente os tubos,

usando un sistema de escovas e mantendo a circulação da água de refrigera

çao ou encher o equipamento com água desmineralizada.
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Fig.2 - Corte de Conexão Tubo Espelho Típico
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Fig.4 -.Variáveis que ¡nterferen.no comportamento dos materiais
em função do meio, pressão, temperatura e tempo.
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TABELA 1 - MATERIAIS ESPECIFICADOS PARA TROCADORES DE CALOR DO PROJETO

ANGRA 2 E 3

PEÇAS / C 0 M p 0 N E N T E S

Casco/estrutura

Caixa d'água

Espelhos

Tubos para

Trocador de

Calor

SEMI-
ACABADO

chapa

chapa +
emborracha
meato

chapas p/
recobrimen
to por
"cladding"

chapa
bronze
naval

Tubos

MATERIAL

WSTE 255
WSTE 355

VSTE 355

CuZn 395n

Titânio

Grupo 1

CuZn 20 Al

F34

CuNi 10 Fe

F30

CuNi 30 Fe

F37

NORMA

DIN 171Ü2

DIN 17102

DIN 17660

DIN 17850

DIN 1785

RECOBRIMENTO POR
DEPOSITO DE SOLDA

Titanio grupo 1

CuNi lOFe

CuNi 30Fe
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TÁRELA 2 - TUBOS DL AÇO INOXIDÁVEL PARA TROCADORES DE CALOR APLICADOS PARA

AGUA DO MAR E SUA RESISTÊNCU A CORROSÃO EM EQUIVALENTES DE

RESISTÊNCIA AO PITE (EPR)
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TABELA 3 - CAUSAS DE FALHAS EM TUBOS DE COBRE EM CONDENSADORES DE USINAS

JAPONESAS 15

C
or

ro
sã

o 
- 

E
ro

sã
o

Corrosão
por agua
do mar
poluída

TIPO DE CORROSÃO

Ataque na entrada

Corrosão - erosão

devido ao alojamento

de corpos estranhos

Corrosão - erosão
pela vibração úe
materiais fibrosos

Erosão por areia

Corrosão - erosão por

formação de filme rico

ein Mn

Corrosão de sulfeto

MECANISMO DE CORROSÃO

Quebra do filme de óxido protetor

devido a tensões de cizalhamento

pelo aumento de fluxo turbulento

na entrada

Quebra do filme de óxido protetor

devido ã velocidade elevada anormal

do fluxo e forte turbulência ao

redor dos corpos estranhos

Quebra do filme de óxido protetor

devido a batidas repetidas de

materiais fibrosos

Quebra do filme de óxido protetor

devido a partículas de areia

diluída em água do mar

Formação de filme rico em Mn devido

oxidação do Mn pela cloração, e

remoção local de filme

Formação predominante de filme de

sulfeto ativo
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TABELA 4 - COMPARAÇÃO RELATIVA DA RESISTÊNCIA A CORROSÃO DE VÃRIOS MATERIAIS

USADOS PARA TUBOS DE CONDENSADORES EM ÁGUA DO MAR2)

TIPOS DE
FALHAS

Corrosão geral

Ccrrosão-erosão

Pite(operação)

Pite(estagnado)

Velocidade alta
da água

Erosão entrada

Erosão vapor

Corrosão sob
tensão

Ataque cloreto

Ataque amonea

BRONZE
ALUMINIO

3

2

4

2

3

2

2

1

5

2

COBRE-Ni
90-10

4

4

6

5

4

3

3

6

6

4

Cu-Ni
70/30

4

5

5

4

5

4

4

5

5

5

AÇO
INOX

5

6

4

1

6

6

6

1

i—
i

6

TITÂNIO

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

1: mínima resistência a corrosão

6: máxima r"?irtência a corrosão
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REORIENtAÇÀO DO PROGRAMA NUCLEAR BRASILEIRO
E O PAPEL DA COMUNIDADE TÉCNICA

Yuji Ishiguro
J.A. Nascimento

Instituto de Estudos Avançados
Centro Técnico Aeroespacial
São José dos Campos, SP

SUMARIO

Uma vez que o potencial hidrelétrico disponível tenha sido desenvolvido,
provavelmente daqui a 30 anos, o Brasil necessitará de uma fonte alternativa
para a geração elétrica. Os combustíveis fósseis são limitados em quantidade e
apresentam sérios risco ã saúde humana e problemas ambientais. Outras fonte ,
tais como: energias solar ou de fusão, estão ainda por serem provadas
tecnológica e sócio-economicamente e não são confiáveis em um planejamento
racional para o futuro. A energia nuclear ge""da em reatores regeneradores
rápidos refrigerados por metal líquido está tecnológicamente demonstrada,
apresent • efeitos adversos mínimos, hoje é ecnomicamente competitiva, e tem a
capacidade de suprir por séculos, baseada em recursos doméstico , toda a
potência elétrica. A comunidade nuclear tem a responsabilidade de formular e
executar, o mais rápido po«--«-.£vel, um programa para o desenvolvimento
tecnológico e de comunicar â população as necessidades e méritos da energia
nuclear.

ABSTRACT

Once the available hydroelectric potentials have been developed, probably in
30 years, Brazil will need an alternative source for electric generation.
Fossil fuels are limited in quantity and present serious health and
environmental problems. Other sources such as solar and fusion energies are
yet to be proved technologically and socio-economically and cannot be relied
on in a rational planning for the future. Nuclear energy generated in liquid
metal fast breeder rectors is technologically proven, present minimum adverse
eftects, is economically compftitive today, and has the capacity to supply all
the electric power for centuries based on domestic resources. The nuclear
community has the responsability to formulate and execute a program for
technology development as soon as possible and to communicate to the people
the necessity and merits of nuclear energy.
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1. INTRODUÇÃO

O potencial hidrelétrico no Brasil é estimado ser mais de 200 GW,
Espera-se que a maior parte deste recurso seja aceitável e desenvolvido em um
futuro próximo, a fim de satisfazer a demanda crescente de energia elétrica,
embora tenha vários efeitos sociais e ambientais adversos devido â inundação
de grandes áreas.

A história dos países industrializados e a comparação das situações
atuais dos países no mundo mostram que o nível do padrão de vida em um país é,
em geral, proporcional ao seu consumo de energia elétrica. A atual capacidade
de geração elétrica no Brasil é cerca de 44 GW o que equivale a uma capacidade
por habitante menor que 0,4 kV. Em comparação, a capacidade geradora por
habitante nos países Europeus e Japão é -1,4 kW e nos Estados Unidos 2,9 kW.
A medida que o Brasil for se industrializando, o poder aquisitivo do povo
aumentará e crescerá a demanda de energia elétrica até aos níveis atuais nos
países desenvolvidos. Uma estimativa simples da capacidade geradora necessária
está mostrada na Tabela 1.

Tabela 1: Capacidade de geração elétrica

População
(milhão)

Capacidade (GW)
correspondente ao
consumo atual
EUROPEU E.U.A.

(a) e (b): 22 e 30 anos a 2% ao ano.

A atual população de cerca de 130 milhões pode crescer â uma taxa anual
de 2% e chegar a 200 e 235 milhões em 22 e 30 anos, respectivamente. A
capacidade geradora necessária para atingir o padrão de vida europeu atual em
trinta anos será muito maior do que os recursos hídricos podem fornecer e uma
fonte alternativa tem que ser escolhida e preparada, em tempo, para assegurar
a continuidade do desenvolvimento econômico do País. Se o povo brasileiro
deseja viver uma vida similar ã atual nos Estados Unidos, a capacidade
necessária será o dobro da acima mencionada.

No futuro próximo, além dos recursos hídricos, todos os recursos
alternativos, tais como combustíveis fósseis, solar, eólica, e bíomassa, terão
que ser aproveitados ao máximo aceitável socio-economicamente, a despeito dos
efeitos adversos acompanhantes.

Contudo, a única fonte provada tecnológica e economicamente capaz de
satisfazer uma demanda tão grande é a energia nuclear gerada nos reatcres
regeneradores rápidos. As tecnologias do reator rápido refrigerado a me^al
líquido (LMR) são mais difíceis do que as dos reatores térmicos (e.q. PWR) t o
seu desenvolvimento requer um investimento significativo, concentração de
rec:¡ -sos humanos em várias áreas da ciência e tecnología, e um longo tempo.
Contudo, elas estão basicamente estabelecidas em vários países, incluindo a
índia, e não envolvem nenhum risco de investimento devido ã obstáculos
desconhecidos.

0 desenvolvimento pleno de bases tecnológicas e industriais nacionais é
a única maneira de garantir no futuro a independência do País no fornecimento
de energia elétrica. Um programa nacional de desenvolvimento destas
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tecnologias deve ser estabelecido e iniciado o mais rápido possível. A
comunidade nuclear brasileira tem a responsabilidade de assegurar a
disponibilidade das tecnologias e deve tomar a iniciativa de formular e
assumir o papel principal na execução deste programa.

Neste artigo discutimos um programa de desenvolvimento e utilização da
energia nuclear mais adequado para o Brasil e o projeto e características de
um reator rápido experimental.

2. PROGRAMA PROPOSTO

Propomos que o programa nuclear brasileiro seja reorientado para
concentrar todos esforços no estabelecimento de tecnologias do LMR, limitando
o desenvolvimento do PWR para a operação e manutenção de algumas unidades»
tais como Angra I e 17.

A utilização de PWRs do programa tradicional não reflete a necessidade
atual do País e prejudicaria a iwprescindfvel utilização intensiva da energic
nuclear no futuro. 0 programa correto de utilização da energia nuclear no
Brasil é o seguinte: a utilização de PWRs deve ser limitada a mínimo
necessária enquanto os recursos hídricos viáveis estiverem disponíveis e,
durante este tempo, devem ser preparadas as tecnologias e it.dústrias
necessárias para a utilização intensiva de reatores rápidos que serão
imprescindíveis em 30-40 anos.

Os reatores serão do tipo LMR padrão e o combustível será do tipo
metálico. Os reatores serão carregados inicialmente com urânio enriquecido e o
reprocessamento e refabricaçao serão feitos no local. Inicialmente, deverão
ser construídas usinas pequenas do porte de - 300 MWe, projetadas
conservativamente, com ênfase na segurança inerente e facilidades de operação
e manutenção. Usinas pequenas sao mais fáceis e mais rápidas de construir e
conduzirão ao estabelecimento da tecnologias sólidas. A demonstração da
con? ...ução em tempo planejado e da segurança e confiabilidade das várias
usinas aumentaria a confiança e aceitação pelo povo. A padronização do projeto
e do processo de licenciamento manteria o custo ao mínimo. A medida que as
tecnologias forem amadurecendo, poderão ser introduzidas unidades maiores com
ênfase na eficiência e economia.

0 urânio existente no País é estimado em cerca de 300 mil tone]adas.
Considerando, de maneira otimista, que 200 mil toneladas sao recuperáveis, a
capacidade máxima de um sistema de PWRs será menor que 50 GWe. 0 total de
plutonio físsil produzido será da ordem de 244 toneladas e a capacidade
inicial do sistema de reatores rápidos será da ordem de 40 GWe. Em comparação,
se o recurso de urânio for usado para carregar somente reatores rápidos, a
capacidade inicial pode ser mais de 150 GWe e a capacidade da segunda geração
será mais de 300 GWe. Tendo em vista o porte da demanda citada anteriormente,
o programa tradicione1 tornaria a energia nuclear incapaz de satisfazer a
necessidade, enquanto o programa proposto terá uma capacidade mais que
suficiente para atei,'¿c o crescimento da demanda.

0 atual nível de desenvolvimento tecnológico e industrial de PWF no País
está longe da autosuficiencia. Se o programa tradicional for seguido, as
capacitações nacionais em reator PWR e ciclo de combustível, incluindo
reprocessamento, tem que serem estabelecidas e tedo o desenvolvimento ligado a
reatores rápidos também será necessário mais cedo ou mais tarde. Os recursos
humanos e financeiros disponíveis sao bem limitados e já é difícil o
desenvolvimento de um só tipo de reator. A melhor maneira é, obviamente,
desenvolver o reator mais avançado e mais seguro, que possa servir n País por
um longo tempo, ao invés de investir em uma tecnologia cuja utilidade está
claramente limitada a uma fase de transição.
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Mais de 20 reatores rápidos do tipo LMR padrão jã foram construídos em
oito países, incluindo uma urina de potência comercial padrão em operação, a
Francesa Superphenix de 1200 MWe conectado ã rede em 1986. As tecnologia?, de
LMR estão básicamente estabelecidas. A segurança inerente do LMR é superior â
do PWR devido ã baixa pressão do sistema de refrigeração, a grande capacidade
térmica do refrigerante, c a capacidade de remoção do calor de decaimento por
circulação natural, cujo estabelecimento foi demonstrado experimentalmente em
vários reatores existentes /1.2/.

Combustíveis metálicos estão sendo usados no EBR-II por mais de 20 avios.
Devido ao alto inchamento encontrado no início do desenvolvimento e âs
industiias de combustível do tipo oxido para os reatores a água leve já
estarem estabelecidas naquela época, os países desenvolvidos adotaram o óxido
para o LMR. 0 desenvolvimento de novas ligas e melhores projetos de varetas
tornaram o combustível metálico competitivo com o óxido com respeito ã
integridade das varetas e a taxa de queima /3/. Recentes análise? teóricas
mostram que a segurança ínerent do LMR com combustível metálico é melhor que
com óxido /4,5/. A fabricação e o reprocessamento do combustível metálico
podem ser feitos em um processo pirometalurgico simples e rápido sem um longo
período de resfriamento /6,7/. t relatado um caso em que o combustível do EBR-
II foi reprocessado, refabricado, e retornado ao núcleo em 29 dias 111. 0
combustível metálico resulta, como é bem conhecido, em alta razão de
regeneração, que pode tornar-se bem significativa em um sistema futuro. Nos
últimos anos o combustível metálico voltou, devido a estas vantagens, a ser
considerado como o mais favorável para o LMR, especialmente nos Estados Unidos

Atualmente, o custo de capital de uma usina baseada em LMR é mais alto
do que o de uma equivalente com PWR. Uma tendência recente é a padronização e
simplificação do projeto do reator para reduzir os custos de capital e
facilitar o licenciamento. Estes esforços mostram que é possível uma redução
significativa /9.10/.

Para o Brasil, o mais importante é garantir o estabelecimento de
capacidades tecnológica e industrial domesticas e a ace.Lação pela população.
0 desenvolvimento de um só tipo de reator será mais viável com os recursos
limitados «? a sua segurança superior pode melhorar a aceitação. A introdução
de pequenas unidades, de projeto conservativo e padronizado, em uma fase
inicial, pode manter os custos ao mínimo e conduzir ao estabelecimento de
tecnologias sólidas sem dificuldades.

A responsabilidade da comunidade nuclear, face ã sociedade brasileira,
não é só de assegurar o estabelecimento desta capacidade de fornecimento de
energia elétrica, necessária para o desenvolvimento contínuo do País, mas
também comunicar e esclarece-la das vantagens e necessidade da energia
nuclear, ¿ssim, propomos que um programa nuclear seja estaDelecido pela
comunidade visando o futuro do País, e que este programa seja proposto ao
Governo para apoiá-lo em sua decisão política. Para o cumprimento do programa
deve ser formado um comitê técnico que coordenará as atividades de
desenvolvimento. Além disso, deve ser iniciado um subprograms de comunicação e
esclarecimento ao público. A atual situação geral de f.-ilta de direção de
pesquisa, desânimo do pessoal, e a saída de pessoas treinadas da area nao pode
ser atrihuída somente ao corpo político. A comunidade nuclear deve reconhecer
e assumir a sua responsabilidade. Acreditamos que existe no País recursos
humanos e competência técnica sufie'ente para iniciar o programa e que, dentro
dag restrições institucionais e financeiias, seja possível estabelecer e
avauçar, pouco a pouco, um programa realístico promr Mdo pela comunidade
inteira. Comunicações sinceras ao povo da necessidade da energia nuclear e
avanços consistentes em pesquisa e desenvolvimento poderão trazer a confiança
e resneite â comunidade twcüear.
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3. PRIMEIRA FASE

As tecnologias necessárias para usinas de potência baseadas en* reatores
rápidos estão basicamente estabelecidas em vâri . países. 0 primeiro passo
para a aquisição destas tecnologias ê a construção e operação de um reator
experimental e vários laboratórios associados. Além da aquisição das
tecnologias básicas, um dos objetivos principais da operação do reator é
desenvolver combustíveis e componentes mais confiáveis através de irradiações
e testes no reator. Serão necessários um laboratório de ensaios de
combustíveis irradiados e uma usina pequena de fabricarão e reprocessamento de
combustíveis. Para a aquisição de tecnologias do sódio e o desenvolvimento de
componentes, serão necessários um ou mais circuites ("loops") e laboratórios.
0 Instituto de Engenharia Nuclear (IEN) possui um "loop" â sódio (CTS-1) eip
operação desde 1972 tendo jâ sofrido várias modificações. Em convênio com a
Itália o IEN adquiriu 3 novos circuitos a sódio de maior porte para estudos de
termchidráulica/termodinâmica/corrosão e desenvolvimento de componentes. Todos
cs componentes estão disponíveis e a parte principal da edificação está
construída. A conclusão desses circuitos é um passo fundamental para a
continuidade do desenvolvimento da tecnologia do sódio. Também é necessário,
para esta fase, uma pequena instalação de enriquecimento de urânio.

Em seguida, discutimos o projeto de um reator experimental de 40 MW e
alguns requisitos relacionados.

0 arranjo horizontal do conjunto do núcleo está mostrado na Fig. I e as
características principais na Tabela 2. O núcleo consiste de 52 feixes de
combustível e três feixes de barras de controle secundário. Em volta do núcleo
são colocados seis feixes de controle primário e uma zona, com 60 feixes, para
compensação de reatividades. Fora desta zona sao colocados feixes de
blindagem, barril do núcleo, posições de armazenamento de feixes, e uma zona
de blindagem. A altura do núcleo ê 45 cm, o diâmetro equivalente 47 cm, e o
volume 77 litros. 0 combustível é uma liga metálica de urânio e zircônio. 0
enriquecimento do urânio é "82% e o fluxo rápido central é ~2 x 101Sn/cm2s.
As especificações do feixe de combustível são mostradas na Tabela 3. As
estruturas do feixe de compensação de reatividade (FCR) e de blindagem (FB)
são idênticos e similares ãs do feixe de combustível exceto que o FCR contém
varetas vazias enquanto que as varetas do FB contém pastilhas de aço. 0
funcionamento da zona de compensação de reatividade é o seguinte: inicialmente
os 60 feixes desta zona serão do tipo FCR; com a queima do combustível, a
reatividadâ do sistema diminui; a substituição de alguns FCRs por FBs aumenta
a reflexão de neutrons e, assim, a reatividade aumenta. Os objetivos tiesta
zona são dois: economia e segurança. Em um projeto padrão, sem esta zona, é
necessário incorporar, no início, um alto excesso de reatividade e uma
capacidade suficiente no sistema de controle para assegurar uma alta queima de
combustível. Se a capacidade do sistema de controle for limitada, os feixes de
combustível terão que ser recarregados antes de atingir o limite de sua
integridade. No projeto aqui proposto, o excesso de reatividade é implícito e
a capacidade necessária do sistema de controle é a mínima. De análises
preliminares simplificadas, foram estimados os valores de reatividades. 0
valor total das barras de controle é - 6,02Ak; o valor médio da troca de um FCR
por FB é -0,2 e -0,l£ôk nos anéis 6 e 7, respectivamente. Com o valor total
dos 60 feixes de ~8%ôk e a taxa de perda de teatividade por queima de
- 0,008%4k por dia a plena potência (DPP), é possível uma vida útil dos feixes
de combustível, com respeito a reatividade, de até 1000 DPPs. A taxa média dt
queima de combustível é - 0,12 MWD/kg.U por DPP, portanto, a queima média
resultante será -120 MWD/kg.I!, A reatividade no início de cada ciclo pode ser
ajustada finamente ao mínimo necessário c uma grande margem de desligamento
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Numero de
Fe ixes

Compensação

de Reatividades 60

Núclec

Controle

Blindagem

52

90

Figura 1: Arranjo horizontal do conjunto do núcleo do reator experimental

Tabela 2: Características básicas do núcleo de referencia

altura do núcleo
diámetro equivalente do núcleo
volume do núcleo
inventario de uranio
enriquecimento do uranio
fluxo rápido central

45 cm
A 7 cm
77 1

336 kg
82 %

2 x 1015n/cm2.s

Tabela 3: Especifir-ição do feixe de combustível

passo do feixe
número de varetas
diâmetro da vareta
passo da vareta
espessura da parede do duto
espaçamento entre feixes
fração di- volume do feixe

crimbuf- • ível
e.= r rut ura
sódio

material do combustível
densidade ào "ombtist ível

efetiva/teórica

60 mm
37

7 ,5 mm
8,8 ram

1 mm
1 mm

'3,1 1
18,1 %
38,8 l

75v/oU-25v/oZr

0,75
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pode ser mantida sempre. Para experimentos, tais como irradiações de
combustíveis e materiais de teste, reatividades de vários porcentos,
dependendo do estado de queima, podem ser ajustadas.

0 fluxo rápido central é comparável aos dos reatores experimentais
existentes e os combustíveis e materiais estruturais podem ser irradiados, em
tempo razoável, à fluencia significativa.

Nenhum envoltório é colocado no reator de referência. A colocação de
feixes de envoltório em torno do núcleo prejudicaria o funcionamento da zona
le compensação de reatividades. Acreditamos que os custos do reator e da
operação serão menores e que as pesquisas sobre o envoltório podem ser feitas
por alguns feixes colocados no núcleo ou nas outias zonas especificamente para
este propósito.

A operação deste reator será no máximo 200-250 DPPs por ano e será
necessário o recarregamento do núcleo a cada 4-5 anos. A carga inicial de
urânio é cerca de 336 kg e cerca de 54 toneladas de urânio natural tem que ser
processadas até o enriquecimento necessário, com um total de unidades de
trabalho de separação (SWU) de 69 toreladas. Com a reciclagem estabelecida
no local, o requisito adicional de enriquecimento será pequeno. Será
necessária uma usina de enriquecimento com uma capacidade de cerca de 20 t SWU
por ano para suprir o reator de combustível. 0 número médio de feixes
descarregados por ano será cerca de quinze e a capacidade necessária de
reprocessamento sera de 10-15 kg de combustível por mês.

O custo do reator, incluindo os combustíveis e edificações necessárias,
seria de 80-100 milhões de dólares. As instalações de enriquecimento e de
reprocessamento/refabricaçao, laboratórios e circuitos de sódio, e o custo de
pesquisa e desenvolvimento dos componentes par- reatores de potência
aumenia'i.a o custo total da primeira fase para 1-2 bilhões de dólares;,
distribuídos por um período de 15-20 anos.

O número de pessoas especializadas necessárias para esta fase será de
centenas até cerca de mil, tendo como referência os números atuais de pessoas
envolvidas nos projetos japonês e indiano.

4. COMENTÁRIOS FINAIS

O desenvolvimento econômico do País e a conseqtlente obtenção de um alto
nível de padrão de vida do povo necessita de um suprimento seguro e crescente
de energia elétrica. No futuro próximo terão que ser aproveitados o recurso
hídrico e outras fontes energéticas tradicionais. A longo prazo, provavelmente
daqui a trinta anos â frente, a energia nuclear gerada nos reatores
regeneradores rápidos será a única opção realística capaz de satisfazer a
demanda. A comunidade nuclear brasileira ceve assumir a responsabilidade de
assegurar a dispcníbilidade de tecnologias domésticas necessárias para a
utilização intensiva do reator rápido refrigerado por sódio. Um programa de
desenvolvimento tecnológico mais adequado para o País deve ser selecionado e
iniciado pela comunidade nuclear. A responsabilidade inclui, também, apoiar o
corpo político na sua decisão e planejamento e con.jnicar â população a
necessidade e a confiabiUdade da energia nuclear para promover a aceitação
desta, única, op;;ao. 0 resultado da rejeição desta opção será a degradação do
meio ambiente, •; estagnação do desenvolvimento nacional, e um comprometimento
da soberania. 0 cumprimente Jo desenvolvimento do reator avançado e da
utilização eficiente do tório pode assegurar a independência do País no
fornecimento de energia elétrica, ser utn foco de desenvolvimento técnico-
científico, ser um fator cr'tico para a melhoria da vida do povo brasileiro, e
tornar-se um objeto de orgu'.ho nacional.
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SUMARIO

Foram analisadas as características de um reator regenerador binario de
1200 MWe com núcleo do tipo anular, carregado com combustível metálico
2 3 3 U- 2 3 8 U-Zr, Pu-23BU-Zr e Th nos envoltorios. 0 efeito Doppler é pequeno,
como esperado em reatores rápidos com combustível metálico. A reatividade de
vazios no sódio ¿, em geral, menor que nos reatores rápidos homogéneos
carregados com combustível metálico e com 1 m de altura de núcleo. 0 valor de
controle disponível é alto e existe urna grande margem de desligamento por todo
o ciclo operacional. Existe flexibilidade no carregamento dos envoltórios, e é
possível uma regeneração bem equilibrada nos dois ciclos, urânio e tório, com
tempos de dobramentos em torno de 20 anos.

ABSTRACT

Characteristics of a 1200 MWe binary breeder reactor with annular core fueled
with metallic 2 j 3 U - 2 3 8 U-Zr, Pu- 238U-Zr and Th in the blankets have been
analysed. The Doppler effect is small as expected in a metal fueled fast
reactor. The sodium void reactivity is, in general, smaller than in
homogeneous faet reactors fueled with metallic fuel and with 1 m core height.
The worths of available control is high and there is a large shutdown margin
throughout the operational cycle. There are flexibility in blankets fueling in
the two cycles, uranium and thorium, with doubling times of about 20 years.

-67-



1. INTRODUÇÃO

Em trabalhos anteriores /1-3/ estudamos núcleos binarios carregados com
2 3 3U/Th e Pu/U e chegamos a um projeto /3/ que alcança razoavelmente bem os
dois principais objetives de nosso estudos: utilização do tório e baixa
reatividade de vazios no sódio.

Entretanto, também existem alguns inconvenientes. As características de
regeneração dos combustíveis U/Th sao inferiores as do combustível Pu/U
devido ao menor T\ do 233n, e ã pouca contribuição das fissões rápidas do Th.
As seções de choque de fissão do 2^^V sao maiores do que as do 2 3^Pu. Estes
dois efei »s, juntamente com o acúmulo de 2 3 3 P a , resultam em uma perda rápida
de reativ.dade na zona com 233u/Th e uma tendência em variar a distribuição da
potência com a queima. i

A fim de compensar estes efeitos, teve de ser usado um núcleo grande con ¡
um grande número de feixes de controle no projeto discutido na Ref. 3. As
massas específicas dos combustíveis metálicos 2 3 3U/Th (-12 g/cm3) e Pu/U
( -19 g/cm3) sao bastante diferentes. Para uma dada taxa de queima de descarga í
(MWD/kg), o tempo de residência dos dois tipos de feixes de combustível £
proporcionalmente diferente e o esquema de recarregamento pode não ser
realizado de maneira ótima para os dois ciclos. Outro problema do carregamento
233u/xh | a alta taxa de produção de 2^2JJ n 0 núcleo. As concentrações de

 2 3 2 U
em 233|j produzidas em vários reatores sao mostradas na Tabela 1. A tax3 de
dose a 30,48 cm (1 ft) de uma massa de 2 3 3U de 5 kg contendo 100 ppm de 2 3 2U é ¡
relatada ser de - 30 rem/h /4/. As radiações gamas de alta energia necessitam
de pesadas blindagens e operações remotas na fase de refabricação e manuseios,
alem de complicar a manutenção dos equipamentos de processos. Embora estas
dificuldades possam ser solucionadas por avanços na engenharia e robótica,
parece ser desejável evitá-las tanto quanto for possível.

Devido ã estes fatos decidiu-se estudar um combustível alternativo para
os reatores regeneradores binarios (RRB). O tório do núcleo foi substituído
por 2 3 8 U . Com isto, o carregamento alternativo fica sendo 233L,_236u e pu_?-38n.#
Com esta mudança algumas características do reator sao melhoradas: a razão de
rt eneração será maior devido ã maior taxa de fissões rápidas no 2 3 6 U ; c
transitório de reatividade devido ao acumulo de 2 3 3Pa é eliminado; as massas
específicas dos dois combustíveis sao aproximadamente iguais e o problema do
esquema de recarregamento é evitado; a produção do 2 3 2U no núcleo é |
praticamente eliminada e a radioatividade I drasticamente reduzida. Contudo, ¡
esta mudança também acarreta um inconveniente: a reatividade de vazios no j
sódio (RVS) é mais positiva se for mantida a mesma geometria. Para evitar este !
aumento foi estudado um modelo para o RRB onde a altura do núcleo foi :

diminuída e, conseqüentemente, o diâmetro aumentado (núcleo panqueca) /5/.
Isto permitiu manter a RVS em níveis baixos; entretanto, a análise dos
requisitos de controle revelou que este critério nao estava satisfeito pelo
valor de controle disponível. Uma possibilidade para contornar esta
inconveniência é aumentar a altura do núcleo, porém, novamente a RVS será
aumentada. Este problema pode ser amenizado pela introdução de uma zona de
material fértil no centro do reator com o objetivo de aumentar as fugas
radiais.

Neste trabalho, estudam-se as características de um modelo nara o RRB em
cujo centro é introduzido uma zona de material fértil, o que caracter::'* um
núcleo do tipo anular.
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2. MODELO DO REATOR

O reator aqui considerado i do porte de 3000 MWt (térmico). Possui um
núcleo de tres zonas coro diferentes enriquecimentos carregado com combustível
netálico. As zonas interna e externa são carregadas com Pu-?36U-Zr e a zona
intermediaria e carregada com ü- U-Zr. Envoltorios radiais interno e
externo, envoltórios axiais e blindagens completam o reator. Os envoltórios
sao carregados com tório puro.

A altura ativa do núcleo ê 100 cm. Os envoltórios e blindagens axiais
tem cerca de 30 cm de espessura cada um. 0 arranjo dos feixes no núcleo ê
nostrado na Figura 1. 0 passo do feixe ê 167 mm, o número de varetas por feixe
é 217 e o diâmetro da vareta ê 8 mm. Os dados referentes ao projeto podem ser
obtidos na Rei. 5.

0 combustível ê uma liga metálica cuja composição é 75Z de metal pesado
e 25%, em volume, de Zr. 0 objetivo de introduzir c zircõnio é dar
estabilidade dimensional â liga. 0 material estrutural ê o aço inoxidável SS-
316, 20% trabalhado a frio. No futuro, o material estrutural pcderñ ser o aço
ferrítico HT-9 que apresenta uma baixa taxa de inchamcnto ("swelling").

3. MÉTODO DE CALCULO

Os cálculos foram realizados pelo código CITATTON /6/ em geometrías RZ
com simetria axial, ou triangular bidimenrional. Foram usadss seções de choque
microscópicas em 6 grupos de energia condensadas da biblioteca japonesa JFS-II
/7/, em 70 grupos, pelo código EXPANDA /&/ com calcule? de difusão em
geometria cilíndrica unidimensi nal. As curvaturas transversais, foram
constantes em energia e dependentes das zonas.

A geometria RZ foi utilizada no cálculo de queima e nos cálculos do
efeito Doppler e reatividade de vazios no sódio. A geometria triangular foi
usada na avaliação do controle disponível e no ajuste da distribuição de
potência radial.

Foi analisado somente o primeiro ciclo de queima. A distribuição de
potência integral e os efeitor Doppler e RVS foram analisados com cálculos
estáticos em dois tempos, início e fim do ciclo. Para estes cálculos foram
geradas duas bibliotecas de seçces de choque usando iterativamente os códigos
EXPANDA e CITATION. Basicamente, com - código CITATION são ajustadas ou
calculadas as concentrações de combustíveis que sãc, posteriormente, levadas
para o código EXPANDA onde são geradas as seções de choque em seis grupos. Em
todos os cálculos estáticos os controles são ajustados para a criticalidade e
distribuição de potencia plana.

4. ANALISE EM GEOMETRIA RZ

Nos projetos atuais de reatores regeneradores rápidos de potência
objetiva-se uma taxa de queima média, conservativa, de 70 M«Jd/kg, Para

desta ordem são necessários aproximadamente 600 dias de
dimensões da vareta aqui usada /5/. Assim, foi
de queima seria de 300 dias e o tempo de residência
de 2 ciclos. Após cada ciclo é fpito o remanvijamento
intror1 ,/id» > novos feixes para obitr-se o excesso de

atingir-se queimas
plena potência, para as
estabelecido que o ciclo
do feixe no núcleo seria
dos feixes queimados e
reatividade para o próximo rielo. Neste esquema o excesso de reatividade para
o primeiro ciclo de queima do RRB c ~ bXt-M. Coir esta condição foram ajustados
os enriquecimentos dos combustíveis de cada uma d.ns três zonas do núcleo. 0
plutonio, usado nos cálculos, é pr : -; z Ar conbust ível queimado <_m PWH.
Com estas consiauraçôes, os enriquecimentos iniciais nos núcleos interno (Ml),
médio (NM) e externo (NE) são 18,0, !0,5; e 22", respectivamente.
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4.1 Características de queiua sem controle

Com as condições do reator definidas anteriormente foi feito um cálculo
de queima sem controle. As seções de choque microscópicas, geradas em zero
dia, foram as mesmas durante todo o ciclo. Os intervalos de tempo para a
atualização dos fluxos e concentrações foram de 50 dias. Neste cálculo foram
usadas cadeias simplificadas, mostradas na Figura 2.

A Tabela 2 mostra a perda mé ia de reatividade por dia de plena potência
em int rvalos de queima, as taxas de conversão e regeneração e os inventários
de físseis. A perda de reatividade diminuiu com a progressão da queima. Isto é
devido â conversão 2 3 8 U —m- Pu no núcleo médio, ao aumento das dimensões
efetivas do núcleo com a regeneração nos envoltórios e ã diminuição do número
de fissões do 233U. £ bem conhecido que no espectro duro de um reator rápido o
valor do n do plutonio ê maior que o do urânio. Estas mudanças contribuem
para uma melhora nas características de regeneração do reator.

Em termos de massas de físseis o ganho total em 300 dias é 268 kg, sendo
106 de plutonio e 162 de urânio mais protactíneo. 0 ganho no ciclo do tório é
maior devido ao grande carregamento deste fértil nos envoltórios. Esta
diferença no ganho de físsil resulta em tempos de dobramentos muito diferentes
nos dois ciclos. Considerando recarregamento anual em dois lotes, o tempo para
obtenção de uma carga mais recarga, para os ciclos do tório e urânio, seriam
-11 e 30 anos, respectivamente. Este tempo, aproximadamente três vezes maior
para o ciclo do urânio, ¿ excessivo e, se não houver um suprimento externo de
plutonio, o crescimento do sistema nuclear de potência ficará prejudicado. Um
ganho de físsil mais próximo pode ser conseguido pela substituição de algum
envoltório axial de tório por urânio. Uma estimativa do ganho de plutonio
físsil, ao substituir-se o envoltório axial externo de tório por urânio,é - 181
kg. Conseqüentemente, o ganho de 233u + Pa diminuiria para -87 kg. Para estas
estimativa:) os tempos de dobratnento seriam: - 20 e 18 anos nos ciclos do tório
e uranio, respectivamente.

4.2 Características com controle

Em condições normais de operação os feixes de controle têm a função de
manter a criti alidade do reator e uma pequena variação da distribuição de
potência. Para isto, utiliza-se um gerenciamento eficiente dos movimentos
destes feixes. Para avaliar se a variação da distribuição de potência
integral, no decorrer da queima» pode ser mantida em níveis baixos foram
feitos cálculos estáticos com absorvedores de controle (B4C), no início e fim
do ciclo.

A Figura 3 apresenta a distribuição radial do fluxo de calor na saída do
envoltório axial superior, portanto, considerando as contribuições do núcleo e
envoltórios axiais, para o reator com e sem absorvedores de controle nos dois
tempos analisados. Como pode ser visto os controles, neste reator em
particular, tem uma influência relativamente pequena sobre a distribuição de
potência, senúo esta mais afetada pelas fugas radiais dos núcleos interno e
externo e pela queima do 2 33{j n o núcleo médio. Os núcleos interno e externo
têm variações bem menores que o núcleo médio. Os envoltórios radiais têm um
aumento significativo na geração de potência devido ã conversão fértll/físBil.

A variação da potência total no núcleo médio é um tanto alta. Como estas
variações nos núcleos interno e externo são pequenas e o controle tem pouco
influência sobre elas, a maneira mais eficiente de controlar a variação no
núcleo médio é diminuir seu enriquecimento e, consequentemente, haverá um
aumento de enriquecimento nas outras zonas. Com isto, haverá um aumento da
razão fértil/físsil no núcleo médio, o que aumentará a sua taxa de conversão
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interna, e a variação de potência stvá menor. De maneir oposta, us outros
núcleos terão suas variações aumentadas» porém, em menor escala.

4.3 Efeito Doppler e reatividade de vazios no sódio

No câlcul> do efeito Doppler considerou-se um aumento instantâneo e
uniforme de temperatura de 900 para 1500 K. Para a reatividade de vazios no
sódio, considerou-se o esvaziamento instantâneo total do núcleo. Em cada caso,
as seções de c oque microscópicas perturbadas foram recalculadas pelo côdigc
EXPANDA. As reatividades foram obtidas como diferença entre os kfs efetivos du
reator perturbado e não perturbado.

Na Tabela 3 estão compilados alguns resultados de cálculos semelhantes
aos realizados neste trabalho em vários reatores regeneradores rápidos
homogêneos de potência com os principais tipos de combustível. Os três
primeiros casos são resultados obtidos de estudos anteriores do RRB. Podem ser
vistos resultado para o RRB com "ilhas" de feixes com ?33U-Th no núcleo
interno /l/ e para RRBs com núcleos com duas e quatro zonas ;kRB-2z, RRB-4z)
/2,3/. 0 quarto caso apresenta valores de uma referência /9/ que analisa
reatores de baixa RVS. 0 quinto caso mostra os valores indicados pelo 1NFCE-
WG5, um grupo de estudos de reatores rápidos da IÂ £A /IO/. 0 sexto caso é o
RRB panqueca 151 e o último apresenta os resultados para o RRB de núcleo
anular deste trabalho.

Efeito Doppler - Este efeito é pequeno, c.-no esperado em um reator com
combustível metálico. Há um pequeno aumento com o decorrer da queiua,
resultado do aumento da razão fértil/fissil. O RRB com núcleo anular é
ligeiramente melhor que o "panqueca" neste aspecto. 0 combustível metálico é o
que apresenta o menor efeito dentre os possíveis tipos de combustíveis.
Reatividade de vazios no sódio - A reatividade para o núcleo anular é das mais
baixas dentre as obtidas para os RRBs. Neste aspecto, somente os reatores do
tipo panqueca são melhores que este reator. No núcleo anular a reatividade
aumenta com a queima, isto é devido ao aumento da razão fétil/físsil e ã
substituiçãc do U pelo Pu no núcleo médio. Neste efeito, o plutonio é pior
que o urânio. Tamoém contribuíram, em menor escala, o aumento dos produtos de
fissão e a diminuição das fugas de neutrons com a regeneração nos envoltórios.
Espera-se um aumento deste efeito no final do ciclo de equilíbrio, porém não
deve haver mudanças drásticas que modifiquem as observações feitas acima.

5. ANALISE EM GEOMETRIA TRIANGULAR

Com a geometria triangular é possível definir exatamente as posições dos
feixes e, portanto, analisar a distribuição de potência por feixe. Alen disto,
pode ser avaliado o valor de controle disponível.

Nestas análises, o plano simulado foi o central com uma discretízação de
seis triângulos por hexágono. As concentrações do combustível e as curvaturas
axiais foram obtidas dos cálculos em geometria RZ.
Avaliação dos requisitos e disponibilidade de controle - Esta análise foi
feita no início do ciclo, Ò material de ,ontrole é o B^C com um enriquecimento
de 90Z. Os valores dos feixes de controle foram obtíúos por diferença entre os
k's efetivos do reator com e sem feixes inseridos. 0 banco prí.iário é formado
por 24 feixes e o ban;o secundário por 12 feixes (ver a Figura 1). Na Tabela 4
são apresentadas as estimativas dos requisitos e disponibilidade de controle.
Cerno pode ser visto, os requisitos estão plenamente atendidos pelo controle
disponível e existe uma grande margem d¿ desligamento por todo o ciclo
operacional.
Distribuição de potência radial - A Figura 1 mostra as densidades de potência
medias nos feixes, no plano central, em zero dia e a diferença entre zero e
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300 dias. As variações no núcleo médio sao um pouco altas. Porém, a diferença
entre as potências integrais, mostradas anteriormente (Figura 3), são menores
que os valores aqui apresentados. Para diminuir a variação local no núcleo
médio» é necessário diminuir o seu enriquecimento. A variação da potência nos
feixes do envoltório radial interno ê bem maior que a do externo. Devido a
isto, talvez seja necessário recarregamentos mais freqüentes neste zona. A
diferença de potencia entre feixes adjacentes ê razoavelmente pcjuena no
núcleo médio, não excedendo os 8Z em zero dia. Nos núcleos interno e externo
existem diferenças grandes entre feixes adjacentes, porém, isto é inevitável
devido às fugas radiais.

6. COHCLPSÕES

Foi analisado um modelo para o reator regenerador binario que, em
contraste aos modelos homogêneos estudados anteriormente, apresenta uma zona
central carregada com material fértil, o que caracteriza um núcleo do tipo
anular.

A variação da potência com a queima, no núcleo médio, é um pouco alta.
Esta variação pode ser diminuída pela escolha de enriquecimentos mais
adequados.

As análises da segurança inerente do modelo mostram um efeito Doppler
pequeno, como esperado em reatores rápidos com combustíveis metálicos e uma
reatividade de vazios no sódio, em geral, menor que nos reatores rápidos
homogêneos, do tipo binario ou Pu/U padrão, com altura ativa da ordem de 1 m.

As estimativas dos requisitos de controle mostram que este critério está
satisfeito pelo controle disponível e existe uma grande margem de desligamento
por todo o ciclo operacional.

0 carregamento dos envoltórios é flexível e o ganho de físsil em
qualquer dos dois ciclos, urânio e tório, pode ser adequado de modo a obter-se
tempos de dobramento em torno de 20 anos.
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— 232 233
Tabela 1: Concentração de ü no V produzido em varios reatores (Ref. 4),

TIPO DE
REATOR

PVR

HTGR

LMFBR

COMBUSTÍVEL

Th + 233Ü, U reciclado
5- geração

Th + U desnaturado, U suprido
5- geração

Th + 93Z 235Ü, 2 3 5U reciclado

2- geração

10Z 2 3 3U + 90Z 232Th, média
núcleo 2 anos, equilíbrio

10Í 2 3 3U + 90Í 2 3 8U
3 anos média no núcleo

100Z Th - média no
envoltório 3 anos

23GTh
232Th
(ppm)*

0
100

0
85

100

0

0

0

" 232ü
2 3 3u
(ppm)*

4000
4600

260
316

742

2760

125

86

* ppm « parte por milhão

Tabela 2: Perda de reatividade, taxas de conversão e inventários no primeiro
ciclo.

DIAS

Ak/DIA
Razão de Conversão
núcleo interno
núcleo médio
núcleo externo

Razão de Regeneração B

Inventários (kg)
núcleos-Pu-físsil

233u

envoltórios-2 3 3U+Pa

0

____

0,738
0,695
0,578
1,255

2138
1138

100

-2,2(-4)A

0,752
0,740
0,596
1,288

2179
1001
177

200

-l,8<-4)

0,764
0,773
0,610
1,310

2215
878
355

300

-l,6(-4)

0,774
0,810
0,625
1,328

2244
770
530

GANHO DE
FlSSIL (kg)

+ 106
- 368
+ 530

(A) Leia-se 2,2 x 10*1*; (8) RR - (Captura Fértil/Absorção FÍssil) Reator todo
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Tabela 3: Efeito Doppler e reatividade de vazios no sódio em vários reatores

COMENTARIO

Reator com
"Ilhas" de
2 3 3U-Th

LMFBR-Pu-U

RRB-2Z

RRB-4Z

RRB-2Z

LMFBR-Padrão

Reator
"Panqueca"

LMFBR-Pu-l

1200 MWe

RRB-2Z
"Panqueca"

RRB-3Z
Núcleo
Anular

TIPO DE

COMBUSTÍVEL

íxido

Metal

Metal

Metal

Óxido

óxido

Óxido

Carbeto

Metal

Metal

Metal

VOLUME

2 3 3U-Th

1,404

1,862

0

3,325

2,527

3,024

0

0

2,617

2,753

DE FEIXES

/ Pu-13

(m3)

/

/

/

/

/

/

/

/

u/
/

/

4,511

5,986

6,518

3,193

3,991

3,339

5,881

2,263

3,623

ALTURA

ATIVA

(cm)

100

100

100

90

106,7

39,9

50

100

REATIVIDADES

DOPPLER

(DtA) Cj

(0) 32,1

(0) 34,2

(0) 44,4

(0) 24,4

(400) 27,8

86

40

82 b

78b

34 b

(300) 21,5

(0) 25,8
(300) 33,1

VAZIO NO
SÓDIO
(DIA) $

(0)
(300)

(0)
(300)

(0)

(O)

(0)

(0)

(400)

(0)
(300)

(0)
(300)

3,
4,

6,
7,

8,

2,

2,

2,

2,

1,

5,

5,

8,

0,
0,

1,
3,

61
64

33
55

04

33

73

29

82

5

75

7b

3b

2b

34
93

23
23

(a) C D - - Tdk/dT (unidade 10"1*); (b) Fim do ciclo de equilíbrio
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Tabela 4: Requisitos e Disponibilidade de Controle ($)

Temperatura
"Overpower"
Falha de reatividade
Queima
Incertezas

Subtotal
Propagação incertezas

Total

Total
Feixe preso
Disponível
Margem de desligamento

R E Q U
PRIMÁRIO

2,5
0,3
2,2
13,0
2,0

20,0

1,2
21,2

D I S P 0 N I
PRIMARIO

34,1
2,2

31,9
10,7

I S I T 0
SECUNDARIO

1,6
0,3
2,2

4,1

4,1

B I L I D A D E
SECUNDARIO

9,0
2,2
6,8
2,7

600

SOO

400

300

200

too

0

300

sem control*
com controlt

300 diot

3 0 0

Fluxo

Color

* 2

cm*

20 40 60 60 100 120 140 160 180 200
RAIO EQUIVALENTE ( cm )

Figura 3: Distribuição radial do fluxo de calor no início e fim do ciclo de
queima (saída do envoltório axial)
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DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA PARA CÁLCULO DE INCÊNDIOS DE SÓDIO.

Antonio Carlos Gonçalves
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SUMARIO

£ apresentado um método de cálculo computacional para analisar incendios causados por va-
zamentos de sódio a temperaturas elevadas. 0 programa foi desenvolvido para atender as ne
cessidades de segurança no atual estágio do programa de Reatores Rápidos do IEN/CNEN. Seu
objetivo é calcular a temperatura da poça de sódio formada pelo vazamento, o tempo de du-
ração e a concentração de aeróse i presente na atmosfera do Hall Tecnológico no caso de um
acídente hipotético com Fogo de sódio. Discutem-se a cinética de combustão e os métodos
para calcular a quantidade de calor produzido, a quantidade de calor dissipado e a concen
tração de aerosol. Os resultados calculados são comparados com os valores obtidos de expe_
riendas de queima, que simulam incendios na escala de 1:1000 para o Hall Tecnológico.

ABSTRACT

It is showed in this paper a computational method of to predict fires from sodium leaks
at high temperatures. The program was developed to attend the needs of safety at the
actual stage of the Rapid Reactor Program of IEN/CNEN. The objectives are to calculate
the sodium pool temperature from a leakage, the combustion time and aerosol concentration
at the inner atmosphere of the "Sodium Loop Facility", in case of hipothetiçal accident
with sodiuir. fire. '
Is also presented the combustion kinetics and the methods to calculate the amount of heat
generatadj the amount of heat lost and the aerosol concentration. The results calculated
by the computer code are compared with the values obtained from Tires experiences, that
were simulations in scale of 1:1000 of the facilities.
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1. INTRODUÇÃO

A utilização dos metais líquidos como meio de transferencia de calor vem
assumindo um papel crescente na tecnologia moderna. 0 emprego de refrigerantes
metálicos em processos que requerem alta temperatura, em instalações experimen-
tais de energia solar, em reatores rápidos, ia em fase comercial, e futuramente
em Reatores de Fusão, demonstra sua potencialidade como refrigerante.

O programa de Reatores Rápidos desenvolvido no Instituto de Engenharia Nu-
clear - CNEN, prevê, em sua primeira fase, ura total domínio da tecnologia do só
dio. Com esta finalidade foram construídos os circuitos a Sodio CTS-1, Dará es-
tudos de transferencia de calor e o CTS-2 para o estudo de incêndios de Sodio.
Além destes circuitos, está programado para marco de 1988 o início da montagem
do circuito SS-040, para estudos de corrosão e transporte de massa, do circuito
SS-050,para testes eir pequenos componentes e do circuito RS-OoO, para testes em
grandes componentes. 0 conjunto experimental possui ainda várias instalações de \
apoio tecnológico, como os circuitos de fusão, alimentação e purificação de So- i
dio, assim como estação de abatimento, tratamento de efluentes, oficinas e latw
ratórios. _ ¡

As instalações do circuito CTS-2 foram recentemente modificadas para simu- !
lar acidentes hipotéticos por vazamento de Sódio, a temperaturas elevadas, no j
interior do "Hall Tecnológico", possibilitando o estudo da ação de extintores, ¡
equipamentos de proteção individual e sistemas de eliminação e medida de aero-
sois produzidos no incendio. Neste conjunto experimental, denominado "Casa de i
Fogo", foram realizadas as medidas experimentais dos parâmetros necessários ao ;
desenvolvimento de um código para cálculo de incêndios de sódio. •

O código computacional, denominado FOGOSO, foi desenvolvido para atender .
as necessidades de segurança, desta primeira fase do programa. Sua finalidade e \
calcular a temperatura da poça de sodio, a quantidade de fumos produzida e a du
ração de incendios em ambientes com exaustão forçada.

Neste artigo são discutidos os princípios do método de cálculo e por íim
são comparados os resultados calculados com as medidas experimentais. Para faci_
litar a compreensão da sistemática de calculo é apresentado ainda um fluxogratna
siinpl if içado do programa, (Figura 1).

2. CINÉTICA DA COMBUSTÃO DO SÓDIO

As principais reações observadas durante a combustão de sódio /I/, 111 ,
131, são:

2Na + 1/2 02 Na2O + AHÍ (-520.3 ,Vg) (1)

2Na + 0 2 Na2O2 + AH2 (-638.5 J/g) (2)

A estabilidade d? chama node ser descrita pelo coeficiente de Damkoehler
/4/, que relaciona a potência térmica dissipada fisicamente (contato, convecção
e irradiação) com a p>tencia fornecida pelo processo químico (combustão). Para
coeficientes menores do que a unidade, parte do calor produzido na combustão
distribui-se na massa de sódio metálico aumentando sua temperatura. A velocida-
de das reações químicas (K) cresce exponencialmente cora a temperatura, como pr£
visto na equação de Arrhenlus, consumindo crescentes quantidades de oxigênio,
que lhe são fornecidas por processo de difusão (D). A partir de certa temperatu
ra a avidez química do metal pelo oxigênio eleva-se a ponto da difusão tornar-
-se o passo mais lento do processo, assumindo portanto o controle da velocidade
de combustão come previsto na equação:

6 = K.D / (K + D), (3)
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para o número de transporte segundo Frank-Kamenetskii /5/.
A quantiJade de oxigênio quê se difunde para a chama limita a velocidade

de queima e por conseqüência a potência térmica produzida, igualando-a a poten-
cia dissipada fisicamente. Neste ponto a combustão atinge o seu valor de equi-
líbrio, assim permanecendo com velocidade e temperatura constantes, ate que,pró_
ximo ao final da queima, quando seus residuos começam a aumentar a potencia dis_
sipada, a temperatura diminui extinguindo a chama.

Varias experiencias de queima foram realizadas com o objetivo de medir a
temperatura da poça durante a combustão do sódio. Os valores de 740 +/- 209 C
obtidos para a condição de equilíbrio estao em boa concordância com a literatu-
ra /I/, III.

3. CÁLCULO DA POTÊNCIA TÉRMICA PRODUZIDA

Para calcular o consumo de sódio queimado (S) por grama de oxigênio e a p£
tencia térmica produzida, foi necessário realizar experimentos visando medir a
taxa de oxido-peroxido provenientes das reações 1 e 2. Os resultados encontra-
dos, 40 +/- 5% para o peróxido de sodio estao em boa concordancia com a litera-
tura 121, /6/. A equação:

Qp = Ap.AH.e.Cox.S , (4)

onde AH e o calor produzido por grama de sodio queimado, Ap e a area da poça e
Cox a concentração de oxigênio na atmosfera, fornece a potência térmica libera-
da na combustão. 0 número de transporte pode ser obtido, por analogia aos pr£
cessos de convecçao, pelas equações:

(5)6

B

= 0

= 0

.54 .

.14 .

(Gr

(Gr

. V/D) .

1/3

. V/D) .

D/L

D/L (6)

onde Gr e o número de Grasshof, V é a víscosidade cinemática e L a dimensão ca-
racterística da poça. A vnriaçao do coeficiente de difusão (D) do oxigênio no
nitrogen?" e da viscosidat-e cinemática, com a temperatura, sao calculadas em
função da composição da -niptura e da pressão externa, A equação (5) fornece
bons resuJtados para valores do produto dos números de Grasshof e Schmidt entre
IO5 e 2x10 , enquanto a p-^uação (6) é utilizada para valores superiores 2xl07

Hi e PI.

4. CÁLCULO DA POTÊNCIA TÉRMICA DISSIPADA

A potência térmica dissipada por convecçao pof*e ser obtida pela equação:

Qdc = a , Ap , (Tp - T°°) (7)

onde Tp é a temperatura da poça, T« a temperatura ambiente e (a) é o coeficien-
te de transporte térmico. Seu valor pode ser calculado pelas expressões:

!/«•

0.54.(Gr.Vd.Cp/A) ,\

a . _ (g)

1/3
n,14.(Gr.Vd.Cp/>) ,\ (9)

CX s -— - ' .. —• * •
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onde Vd corresponde a viscosidade dinámica, X a condutibilidade térmica e Cp a
capacidade térmica do ar. Como no caso anterior, a equação (8) fornece bons re-
sultados para valores do produto dos números de Prandtl e Orasshof entre IO1* e
108. Para valores superiores a 10B, a equação (8) é substituída pela equação

A potencia térmica dissipada por irradiação é calculada pela equação:

Qdi = £r.o.Ap.(Tpu - T»-1) (10)

onde er e_a emissividade. 0 valor da constante de Stefan-Boltzmann, o, e igual
a 5.67xlO~8 W/m2K4, /8/. Para a emissividade utilizou-se o valor 1 para a chama
e 0.7 para o oxido-peroxido formado na reação.

Como as experiencias foram conduzidas em bandejas térmicamente isolados, a
potencia térmica dissipada por contato pode ser desprezada.

5. POTENCIA TÉRMICA RESIDUAL

A diferença entre a potencia térmica gerada na combustão e a dissipada fi-
sicamente é a responsável pela elevação da temperatura até a condição de equiH
brio e, finalmente, pelo resfriamento da poça de sódio.

Para o cálculo da variação da temperatura da poça utilizou-se um processo
de calculo iterativo, levando-se em conta a variação do calor especifico do so-
dio com a temperatura, segundo a equação 111, /?•/.

Cp Na(Cal/g<?C) = 0.34324 - 1.3868x10"'' T/9C • 1.1044xl0~7 (T/9C)2 (11)

e do calor específico dos óxidos, obtido pela equação 121:

Cp x(Cal/mol.lO - 15.826 + 10.484xl0"
3 T/K - 1.944xlO5 (T/K)"2 -

- 3.367x10"* (T/K)2 (12)

Para poças de pequena altura é possível considerar o equilíbrio térmico
instantâneo e com isto economizar tempo de computação era sub-rotma iterativa
para o cálculo do gradiente térmico da poça. Esta rotina leva em consideração a
variação da condutibilidade térmica do sódio com a temperatura, obtida pela e-
quaçao /9/:

A (W/cm.K) - 0.918 - 4.90xl0~'f T/9C (13)

como não existem dados disponíveis na literatura, é necessário utilizar um va-
lor constante para a condutividade térmica dos produtos de reação, em todo o in
tervalo de temperatura da queima.

6. CONCENTRAÇÃO DE FUMOS

A concentração de fumos foi medida repetidamente em v?rias experiências de
queima de sódio /10/. A fração d-> sódio queimado, que dá origem aos fumos, é va
rlável durante a queima e depende da geometria e da temperatura da poça. Em fo-
gos de poça os valores obtidos, ao final da queima, revelam uma taxa de conver-
são em fumos situada entre 30 e 50% do sódio queimado, o que ustá em perfeito a
cordo com a literatura 111, fill, 112/. Entreranto para o cálculo da concentra-
çac residual de fumos optou-sr- pela hipótese de que "os fumos se produzem a par
tir do sódio vaporizado". A taxa de valorização do sódto em função da temperatu
ra foi medida per Sautcr /13/ e pode ser reproduzida pela equação:
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Log (Vv Na; (Kg/h.M2) « 8.062 - (5A20KTp) - 0.5. log (Tp/K) (14)

A oncentração residual ns imediações do incêndio pode ser calculada em
função da taxa de formação de •-. e da vazão do sistema de exaustão /14/. 'Pa-
ra este cálculo è necessário <. .inar-se experimentalmente o volume òe expan-
são das partículas em suspensão nas condiçõej de ventilação do ambiente da quei^
ma, determinado em função da entrada de ar e 4a vazão de exaustão do prédio.

7. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Figura 2 pode ser observado o perfil de temperatura da poça, a duração
do incêndio e a concentração de Aero oi para a simulação de um incêndio de
lOOKg de sódio vazado a 2009C, usando se uma vazão de exaustão de 5Om3/seg. As
linhas cheias correspondem aos result dos calculados pelo programa FOGOSO. Es-
tas proporções referem-se às condições do "Hall Tecnológico", construído no IEN
para abrigar os circuitos a sódio. As experiências são realizadas em escala
1:1000 e o efeito escala é desprezado para fins de comparação.

• . . * • * *

1000 -I

o

I soo-

tempo(min)

Figura 2 - Temperatura da poça (>) e concentração de fumos (+) durante um
incêndio de Sodio. As linhas cheias referem-se aos resultados calculados pelo
programa FOGOSO.
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Embora ainda em fase de otimização, os resultados obtidos pelo programa FO
GOSO já se mostram bastante satisfatórios. A temperatura máxima da queima foi
obtida com aproximação razoável. A argumentação de que os aerosois formam-se pre
terencialmente por oxidação dos vapores de sódio, forneceu também-resultados s£
tisfatórios pára o cálculo da concentração residual dos fumos. Apesar disto a
influência de outros fatores, como geometria do vazamento, velocidade de arras-
te e concentração de oxigênio na mistura gasosa, está sendo estudada. 0 critê -
rio utilizado para a extinção do fogo proporciona algumas vezes result idos li -
geiramente superiores ao tempo de duração dos incêndios realizados. A dificulda_
de de fixação deste critério, relaciona-se p-incipalraente ã imprecisão nas de-
terminaçõas experimentais da quantidade de sódio metálico na mistura de óxido
e peróxido, obtida no resíduo final das queimas. Parte desta mistura forma uma
camada sólida de difícil dissolução. Durante o processo de dissolução, não raro
ocorrem explosões entre o hidrogênio e o oxigênio provenientes da reação com o
sódio e da decomposição do peróxido.

Está programada uma serie de experiências de queima para a verificação de
algumas constantes utilizadas no cálculo e da influência do efeito escala na eac
trapo1ação dos resultados. Depois de otimizado, o programa FOGOSO será extendi-
do para cálculos de incêndios provocados por vazamentos em fossos de contenção
("Liners") e sobre concreto /15/. Esta sistemática de cálculo será ainda amplia_
da para atender a segunda fase do programa de Reatores Rápidos desenvolvido no
1EN, que culminará na construção de um Reator Rápido experimental de 50MW. 0 li
ceneiamento destas instalações exigirá um código de cálculo para incêndios de
Sódio em ambiente confinado, que poderá ser obtido e convalidado a partir de
uma extensão do programa FOGOSO.
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SUMARIO

A reconstrução de uma imagem bidinu. »cional usando projeções'

unidimencionais , através de um algoritmo analítico "método de

convolução" é simulada em um microcomputador. Neste trabalho ,

analizamos os efeitos causados na imagem reconstruída em fun -

çao do número de projeções e níveis de ruído somados as proje-

ções. Uma comparação qualitativa e quantitativa (distorção e

ruído da imagem) é mostrada entre a imagem original e as ima -

gens reconstruídas.

ABSTRACT

The reconstruction of a two-d intencional image from one-

dimencional projections in an analytic algorithm "convolution*

method" is simulated on a microcomputer. In this work it was

analyzed the effects caused in the reconstructed image in

function of the number of projections and noise level added to

the projection data. Qualitative and quantitative ( distortion

and image noise) comparison were done with the original image

and the reconstructed images.
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1. INTRODUÇÃO

O problema de reconstrução de imagem de projeções tem sido es_

tudado independentemente em um grande número de áreas científi

cas. A determinação da estrutura interna de corpos nos campos da

microscopía eletrônica, radio-astronomía e medicina nuclear, tem

em comum os mesmos fundamentos matemáticos.

O processo de reconstrução recai sobre o fato «le que uma fun-

ção bídimencional pode ser representada por uma série de inte -

grais de linha, assim como do conhecimento de todas as projeções'

da função densidade do objeto pode-se deduzir a estrutura do obje

to. A projeção pode fisicamente corresponder a atenuação liraar'

total dos raios x em uma tomografia computadorizada, ao tenpo de

voo da um pulso ultrasónico ou a radioatividade total em um ele-

mento de volume de utna distribuição de isótopos.

Uma variedade de métodos e algoritmos para resolver o proble-

ma geral de reconstrução, tem sido discutidos na literatura. En -

tre eles podemos dividir em técnicas iterativas (1), técnicas de

transformada de Fourier (2) e outros métodos de trarsforinadas '

(3).

Neste trabalho usaremos o método de convolução introduzido

por Bracewell e Riddle (4) e desenvolvido por Ramachandram e

Lakshminarayanan, e outros (5,6). Este método oferece vantagens '

em termos de velocidade de processamento e precisão em muitas si-

tuações .

Nostramos que em casos práticos de sistemas tomográficos di -

versas limitações físicas e técnicas influenciam as reconstru

ções. As principais são o ruído nas projeções medidas e o número1

limitado de projeções, que resultam »im reconstruções distorcidas

pelo ruído e artefatos. A fim de obtermos resultados quantitati -

vos, reconstruções de objetos padrões são simuladas em microcompu

tador.

2- MÉTODOS DE RECONSTRUÇÃO

O método de convolução requer que as integrais de linha se -
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jam organizadas em séries de raios paralelos e igualmente espaça-

dos, os quais são incluídos a intervalos angulares uniformes A6

no intervalo ( 0 ,ieO° - A8). Os valores de cada integral de li - t

nha são representados pelas densidades (eu coeficientes de atenua í

çio) projetados, de uma seção reta do corpo. :

A função densidade da seção do corpo, f, pode ser expressa em

termos das densidades projetada a um ângulo & , g(x» ,9 ), pela '

relação integral.

rt

g'ir cos (6 - 9}, 8) dO* (1)fír. 6)= I

onde g'(x, 9) é a convolução de g(x,6 ) com uma função "window" a

propriada qíx),

» 6) = | qíxp -x1) g(x',È )dx' (2)i:
e a densidade projetada g(xç , g ) , usualmente medida através da

* atenuação da radiação e dada por

g(xp , 6 )=J f(xg ,ye )dyQ (3)

Sob o ponto de vista de implementação e usando a função

"window" definida por Ramachandran e lakshminarayanan (5), a for-

ma generalizada do método é:

¿7 ir2 t impar
(4)

para l « j < m , l«k

onde R . , é o raio soma medido para o raio k e a projeção j;w é

o número de projeções; a. é a largura dos raios; l é o número de

raios na projeção.
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3- INFLUÊNCIA DO RUÍDO

Nas medidas experimentais do raio soma, um ruído é somado '

aos dados das projeções. Algumas das fontes deste rui de sío: iri

fluencia da radiação espalhada, ruído eletrônico, flutuações dos

detetores de radiação e instabilidade do sistema mecânico.

Assumindo todas as fontes de ruído ser representada por pro

cesso Gaussiano independentemente, nós somamos ao valor da proje

ção um ruído de valor N. o ruído Gaussiano N é geracio através de

um algoritmo aleatório.

R. .= -In ( _í_ ) +N

onde Io é a intensidade da radiação medida direto da fonte e

I é a intensidade da radiação após ser atenuada pelo corpo.

4- RESULTADOS E DISCUSSÕES

0 mérito do algoritmo de reconstrução e a influência de vá -

rios níveis de ruído foram avaliadas qualitativamente usando du-

as imagens simuladas (simétrica e assimétrica), histograma das

mesmos, e quantitativamente por medidas de distorção e ruído. As

imagens simuladas são: um anel de alumínio com água no seu inte-

rior e outro corpo igual, adicionando um cilindro de grafite (fi

gura 1). 0 segundo corpo foi escolhido para mostrar artefatos '

"listras" e distorções geométricas. As imagens foram simuladas '

em função dos coeficientes de atenuação linear total dos materi-

ais acima para energia de 60 KeV.

Foram feitos testes simulados de reconstrução das imagens ,

variando o número de projeções (10,20,40 e 60 projeções). Nas

figuras 2 são mostradas as reconstruções com 10 projeções, onde

podemos ver os efeitos de "listras" e distorções. Uma maior redu

ção nas distorções e "listras" foi conseguida com o aumento no

número de projeções para 60 (figura 3), apesar da imagem ser

ruidosa. Uma análise qualitativa do mérito do método de recons -

tração é também feita, através da figura (4), onde são apresen -

tados os histogramas das imagens reconstruídas nas figuras 2 e

3.
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O histograma de uma imagem (níveis de cores ou de cinzas) nos dá

uma descrição global da aparência da imaçem.

Para verificarmos a influencia do ruido citado no íte:o ant.er¿

or, foram feitas reconstruções de imagens somando-se as proj*

ções vários níveis de ruído Gausjiano, conforme equação 5. Na

figura 5 podemos ver os efeitos de projeções com ruídos nos nisto

gramas das imagens reconstruídas. Pera reconstrução usamos o cor-

po mostrado na Figura Ia, com 60 projeções e níveis de ruído v»ri

ando a RMS ("root mean square") de 0,25, 0,5 e 1,0. Com o aumento

do nivel de ruido, podemos ver o desaparecimento de parte do cor-

po que ocupa pequenas áreas; tendendo a distribuição dos coefici

entes de atenuação a se alargar.

A análise quantitativa das imagens foi feita através de medi-

das de distorção da imagem reconstruída em relação a imagem origi.

nal e do ruído apresentado pela própria imagem. A medida de dis -

torção é dada por:

K N i .

'=_JL_ r i l i ^ - i ^ l (6)

enue I é a imagem original; I' é a imagem reconstruída; i e j as

coordenadas dos "pixels" e N a dimensão da imagem.

A medida do ruído baseado sobre os oito-vizinhos próximos é

dada por:

N-l N-l
9 I H " ' =* *•, ( 7 )

8N2 i=2 j-2

onde I é a imagem reconstruída.

As medidas quantitativas da distorção e ruído das imagens re-

construídas do corpo da Figura Ia, sem e com ruído somado as pro-

jeções, estão mostrados na Tabela I. Uma análise destas medidas '

mostram a diminuição dos efeitos distorsivos da imagem com o au -

«tento do número de projeções, onde uma reconstrução usando 60 pro

jeções apresenta ruído na imagem próximo da imagem original . Po-

demos ainda, ver um aur.ento da distorção e ruído da imagem com

o aumento do nível ã? ruído somado as projeções.
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IMAGEM

Original

Reconstrução 10 proj.

Reconstrução 60 proj.

Reconstrução 60 proj.

RMS= 0,25

Reconstrução 60 proj.

RMS= 0.50

Reconstrução 60 proj.

RMS= 1.00

f x 100

0,0

5.2437

J.,4741

2.0305

2,7879

4.4617

n x 10

0,1185

0,3511

0,1853

0,2324

0,3153

0,4767

Tabela 1- Medidas de distorção e ruído para

a imagem da Figura Ia.
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b) a)

Figura 1- Imagem simulada digitalizada 128 x 126. d; Triagem de tubo de alumínio com

água e cilindro de grafite, com coeficientes de atenuação 0,664, 0,196 e

0,389cm~ para energia de 60 KeV. b) Imagem de tubo de alumítir.w com água.
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Figura 2- Reconstruções das imagens simuladas 128 x

dos corpos Ib e la.

128, usando 10 projeções.



I
IO

Figura 3- Reconstruções das imagens simuladas

dos corpos lb e Ia.

128 x 128, usando 60 projeções,



a)
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b)

Figura 4- Ilustrações dos histogramas. a) reconstrução da imagem Ib com 10 proje-

ções, b) idem 60 projeções, c) reconstrução da imagem la com 10 proje -

ções. d) idem 60 projeções.
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Figura 5- Histogramas das imagens reconstruídas (60 projeções, Figura Ia) somando

ruído a projeções, a) projeções sem ruído, b) ruído RMS«0,25. c) ruído

RMS=0.50. d) ruído RMS-1,00.
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RESUMO

A determinação do comportamento de estruturas em betão armado,
fazendo parte integrante de instalações nucleares, assume par-
ticular importância, em segurança nuclear, quando se pretende
avaliar a sua resistência em presença de carregamentos aciden-
tais como impactos ou sismos.

Por razões de ordem econômica, è preferivel desenvolver uma
formulação global. Tais métodos foram já propostos, admitindo um
comportamento elasto-plástico para os materiais e carregamentos
dominados pela flexão, considerando uma componente de esforço
normal pouco importante.

Nesta comunicação é apresentada uma extensão dos modelos prece-
dentes, por forma a incluir qualquer valor de esforço normal e
considerando leis de comportamento real para o betão e os acos.
Foi adoptada uma formulação global elàstica-linear, de dano e
plástica.

ABSTRACT

It is important, for safety reasons, to determine the actual
behaviour and to estimate the features required for reinforced
concrete structures in nuclear reactors, subjected to accidental
loading such as impacts or earthquakes.

Moreover it is preferable for economic reasons to work out
global laws with a computer programme using global concepts.
Such methods have already been proposed for elasto-plastic mate-
rials and for loadings which are predominantly bending loads
with a relatively weak normal force component.

This paper proposes an extension of these models to include any
value of the normal force and considering non-simplified beha-
viour laws for concrete and steels. The formulation is of elas-
tic-damage-plastic type.
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1. INTRODUCTION

Predicting the structural response of concrete containment
buildings to severe loading conditions, is one of the main
concerns for nuclear power plant engineering.

The safety analysis of a whole structure requires an econo-
mical design methodology. For these reasons, a global approach
has been developped for calculating the behaviour of reinforced
concrete beams, under combined loadings.

In .order to characterize the complete behaviour of such
structures, it is necessary to construct a model taking into
account three consecutive types of behaviour: elastic-linear,
elastic-damageable and plastic, so as to obtain a better repre-
sentation of the main phenomena concerned.

Such a model has already been proposed fl,2], and its
extension to the general case of combined bending and normal
force is presented below.

2. NUMERICAL METHOD

Using the values given by stress-deformation laws represen-
ting the actual tensile and compression behaviour of the con-
crete and the reinforcement, and describing the geometry of the
structure (dimensions and positions of the steels), the non-
-linear global behaviour for an equivalent homogeneous structure
subjected to a constant normal force was computed [3].

At each stage of the global calculation it is possible to
observe the local situation of the structure. Several phenomena
can then be followed: cracking, plasticization and crushing of
the concrete, plasticization and failure of the steels, etc.

Four geometries were considered, by placing an extreme and
a medium value of two reinforcement layers at two different
positions in the beam, thus producing the situations:

Geometry

i-i

2

3

4

Reinforcement*

141

141

9*

94

Position

h/4

h/8

h/4

h/8

• Kg of steel per cubic metre of reinforced concrete.
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It was already shown [4] that the results obtained can be
applied to a beam of any height providing homothetic geometries
and material distributions are used.

3. NUMERICAL RESULTS

Homent-Curvature and Membrane Strain - Bending Strain laws,
accounting for damage and plasticity, were produced.

Figures 1 and 2 show a family of Moment-Curvature curves
under compression and traction normal forces, respectively.
N=XXC (or XXT) designates a normal force value equal to XX of
the maximum compressive (or tensile) stress of the concrete,
multiplied by the cross-section of the beam studied.

Figure 3 shows the concrete,steel and ultimate yield
surfaces defined at a Moment - Normal Force plane.
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The concrete and steel yield surfaces were defined by the
points in the equivalent homogeneous material at which the
elastic limits of these materials are reached. On segments with
positive slope, elastic limit is achieved by compression stress,
and on segments with negative slope it is achieved by tensile
stress. At the top of the yield surfaces these two phenomena
take place simultaneously, and it should be noted that, for any
of the four geometries studied, this happens at roughly the same
value of the normal force ( N • 22XC for the concrete yield
surface and N - 4OXC for the steel yield surface).

The ultimate yield surface is defined by the points in the
equivalent homogeneous material corresponding to the maximum of
the Moment - Curvature curves.

The trend of the relationship between Membrane Strain and
Bending Strain is shown in figure 4, in order to define the
plastic flow rule.

4. GLOBAL FORMULATION

A generalized stress vector,[a], and a generalized
strain vector,[e], are defined at a generalized point. The
yield condition is defined by an equation containing the
generalized stress components, o . and a set of state varia-
bles, ¿ , representing the history 1 of that generalized point:

Flo .1 l = (1)

In global formulation, plastic flow is usually obtained by
assuming a law of normality:

dc»
dF

do
(2)

For the structures studied it vcc noted that it is not
correct to consider pla&tic flow as being associated; therefore
a law was defined, based on the numerical results obtained:

de
p = (3)
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flow is then defined by:

de
9

t
dA (4)

Figure 4 shows the shape of function g for the four limit
geometries considered.

wut m.c irut erke nxc i am

Figure 4

In order to model the evolution in the region between the
concrete yield surface, Fc, and the steel yield surface, Fs, an
elasticity with damage type approach is used:

o l í ) fit.)

M.f^lJ^lt IJ. F. ) = 0

(5)

which gives also the values of the damage parameters, {..
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In order to model the evolution in the final region between
the steel yield surface- F*. and the ultimate yield surface. Fu.
a plastic type approach, considering t.he plastic flow rule
defined in equation (4) is used:

fit =11

r

9

1

•

dF
s

do

T

do

at 1(6)

5. CONCLUSIONS

The need for new damage parameters, taking into account the
crushing of concrete for each sign of bending was shown. The
extension to any normal force value also showed the non-
-linearity of the expression relating the plastic membrane and
bending strains. This expression appears to approximate a
straight line only when represented over a range of relatively
weak normal forces.

The fact of having considered non-simplified behaviours for
the materials, produced more sophisticated laws for the equiva-
lent homogeneous material, and the emergence of a steel yield
surface, corresponding no more to an ultimate yield surface.

The inclusion in a finite element programme, of this exten-
sion of the previous models to any normal force value, conside-
ring non-simplified behaviour laws for concrete and steels. is
currently under progress.

As a further improvement, work on the extension of the
model to three-dimensional loadings has been initiated, in order
to enable any bending plane to be considered.
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SICARIO (#

Vejo coisas e digo - por que? Imagino coisas e digo - por que nao? . Por
que n3o uro software de ensino sobre energia nuclear que una fantasia e real_i
dade? Aliando 3 personagens do mundo da imaginação: Salviati o cachorro ins-
trutor, Baegredo o pato curioso e Simplicio o rsto criador de casos; com fa-
tos e questSes básicas sobre energia nuclear, se obten» um software ágil,cri¿
tivo e inovador, que estimula a curiosidade e imaginação, mas principalmente
faz conhecer e compreender um dos polêmicos temas de nossa era.

ABSTRACT ( # )

Ve see the things and say - why? Me imagine the things and say - why not?
Why not a software teaching nuclear energy which links fantasy and reality ?
Combining 3 caracters of the world of imagination: Salviati a teacher dog ,
Saegredo a curious duck and Simplicio a importunate mouse; with basic facts
and datas about nuclear energy, we obtain a software agile, criative and
innovator, that stimulate the curiosity and imagination - mainly, it helps us
to understand and to comprehend one of the most polemics themes of our era.

(*) Bert rand Russel.
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I. ESTABELECENDO O PROBLEMA ;

A energia nuclear nasceu nos Departamentos, de ciência pura em universida-
des, e foi exatamente esse amplo treinamento fundamental dos jesquisadores que
permitiu a eles, naqueles primeiros dias, formular e resolver muitos dos divei;
sos problemas básicos que surgiram. Muitas cias matérias que sSo importantes nos
usos práticos da energia nuclear têm passado para a esfera oe aç3o ds tecnolo-
gia, e portanto poucos Departamentos de ciência continuam se interessando por
elas, exceto talvez por seu significado científico fundamental.

É um fato inquestionável que uma pessoa leiga tenha pouco conhecimento so
bre radiaçBes ionizantes e/ou materiais radioativos. Esses temas têm sido tra-
tados de forma emotiva [i], e s5o freqüentemente olhados com suspeita. No gru-
po das pessoas leigas estão incluidos alguns médicos, dentistas, engenheiros e
outros profissionais que no decurso de suas atividades utilizam os recursos ge
rados pela nossa época, mas desconhecem o assunto como matéria, com conhecimen
tos por vezes confusos.

Se o assunto energia nuclear é tratado como tema de notícia, ansiedade de¿
necessária [2] é gerada pela falta de controle sobre o mundo que o homem criou
para si próprio. A lembrança da 2* Guerra Mundial continua viva na memória da
humanidade, como testemunho de que a energia nuclear é a bomba, é a explcsao ,
é a destruição. Além disso, e para complicar ainda nais, a radiação é invísí -
vel e nSo pode sei detetada peles sentidos humanos. Mas será "que o que cs o -
lhos náo vêm o coração nSo pente"?

í. bastante .ronpreensívei ::ue muitas pessoas apresentem uma natural inquie_
taçSo [3] quando se deparam com temas ligados à energia nuclear, o que as le -
vam a concluir que:

(i) as radiações s3o uir. novo fenômeno, que sé recentemente foi descoberto;
(ii) as radiações sao sempre muito perigosas, mesmo quanco rigidamente contr£

ladas;
(iii) as fontes de radiação feitas pelo homem têm causado novas doenças, nunca

antes encontradas na medicina.
Essas declarações indicam que embora as pessoas leiam e falem sobre esse

assunto, pouco realmente entendem sobre radiaçSo e suas conseqüências.
Como esclarecer um público t3o variado? Como explicar que as radiações s5o

parte natural de nossa existência ? Como esclarecer que o trabalho com substân
cias radioativas é seguro ?

A vida sempre nos ensina regras de proteçSo. Todo benefício dos progies -
sos da ciência precisa ser levado a público, nunca se omitindo os problemas.de
modo que ele seja capaz de cobrar, racionalmente, pela sua segurança.

II. O ATAQUE AO PROBLEMA :

Observando diversas publicações de Furnas Centrais Elétricas S/A [4], no-
tamos qu •• suas instruções s3o todas acompanhadas por ilustrações, e frases cui
tas e incisivas. Esse material, entretanto, n3o é do conhecimento do público em
geral, mas foi a nossa idéia Ce partida.

Na literatura sobre a criação de software Ce ensino, há atualmente um ape
lo à parte visual para fécilitar o aprendizado. A tecnologia de aprendizado ,
via vídeo, está se desenvolvendo e mostrando que há uma considerável redução no
tempo de aorentíízado [5]. Um disco de vídeo pode armazenar 54.000 figuras e
textos, resultando uma projeção de 30 minutes, íigunas Universidades já proje-
tam software iterative e vídec iterativo, como é c caso de Stanford [6] co^ seu
jogo de teatro, onde o aluno pode mover o personagem, pensar como ator, dire -
tor e/ou orod'jtor, utilizando uma instrução de vídeo disco.

Outros programas de ensino envolvem a técnica de jogo, como é o caso, por
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exemplo, de "Shark", onde um tubarão irá ou njo ccmer un peixe caso o jogador
acerte 00 erre i contd [7].

Evidentemente n3o dispones de toda a tecnologia para realizar um software
videc iterativo, e n3o seria nessa intençSo criar um .ioge radioativo. A sinula
ç3o de efeitos de una guerra nuclear já existe [6], e o sof.«are de ensino em
forma de jogo é a sua forma wais sujeita i critica [9].

COR O auxílio de um software da Apple [10], críanos uc cachorro (Salvia -
ti), infelizmente sem sintetizador de voz, que explica e discute informações s£
bre energia nuclear com uw pato (Saegredo). Saiviati irá explicar a Saegredo os
•istérios, as diversas utilidades e os problemas da radiação. Nesse ponto s3o
bem detalhados os enganos mais comuns que as pessoas cometen ? respeito desse
assunto.

Há ainda u«i terceiro personages:, um rato (Simplicio) criador de case. Se
a idéia a princípio parece urc pouco extraordinária, é sempre boa lembrar que a
figura do desenho é marcante. A grande maioria de nes conhece o Mickey, um ra-
te bor.zinho, honesto e altamente inteligente. Todos sabem que um rato é necivo,
mas o spelo à fantasia ignora a realidade (liberoade poética). Nosso rato irá
ser criador de caso na busca de relacionar a fantasia ò realidade. Tentaremos
evitar que Simplicio decifre "eternos mistérios" como o Mickey que, embora sim
pático, deturpa o aprendizado das crianças introduzindo conceitos errados [11].

Nosso cachorro Saiviati, o instrutor, é de difícil construção, consumindo
cerca de IO horas de trabalho para cada minuto de filme resultado. Essa é a o-
rigem de nossa pergunta título: poderá existir ?

Existe ainda tina enorme dificuldade em se calcular o tempo de duração da
exposição de cada tela para que s informaçSc seja absorvida, t um trabôihe cari
sativo mas gratificante quando a cena se desenrola perante os nossos olhos.

Saiviati levará o conhecimento, a realidade (boa e má) e sobretudo um ape
Io ao respeito peia vida humana. As regras de proteção serão iemüradas semore.
"Saiviati - Conhecer e Compreender" é um software ágil, dinâmico e novo.

Queremos uma nova educaçSo ou vamos informatizar a velha ? [12].

III. CONCLUSÕES :

Dentre as diversas funções da Universidade, é clóra a sua flexibilidade de
ir de encontro às necessidades da Sociedade, e en muitos casos se antecipar a
essas necessidades. Esse software sobre energia nuclear é um exemple disso. A-
lém de se aplicai aos profissionais, onde se enfetiza que cs radiações se ori-
ginam num dos mais belos fenômenos da natureza, a preservação da espécie nu -
clear, há ainda a possibilidade dele se aplicar a crianças, uma vez que existe
a necessidade de se encorajar mais e mais crianças a se interessar pelo estude
da ciência.

Também se procurou deixar patente a filosofia c!a proteção radiológica. Es
ta nâo existirá simplesmente para proteger o homem contra as radiações, mas co
mo uma otimização da relação risco - benefício.

Com o decorrer do tempo e con constantes trabalhos de esclarecimento,quan
do ficar patente ? necessidade ¿a energia nuclear em todos os ramos da ativitís
de humana, o mede ho,ie existente iré se transferir par? outro objeto represen-
tativo da insegurança dos homens [13].

Se a Sociedade tem que pesar os riscos e benefícios da energia nuclear
mais acuradamente, mais rápitio se deve estimular a curicsiíòcie natural sebre a
convivência com as radiações. Devem ser deixados claros dados e fatos precisos,
mas deíxpr que caris pessoa faça o seu próprio julgamento de ¡séritc.

Além rias informações sobre energia nuclear, a criação úcsss softvàre in -
plica en que venhamos ü nos conhecer melhor, já que a obrigação de sintetizar
a inforir.açSc e tr£nsiTiit,i-la ccrreisíiente envolve cuitas vezes ura?
tíe nosso próprio conhecimento [9].
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As limitaçOes imposta? pelas condições de trabalho jamais serão obstácu -
los suficientes para que se deixe de sonhar. A tecnologia vai sendo dominada ,
a radiação vai sendo melhor compreendida, o sonho ... o vídeo disco.
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SUMARIO

0 kit tem por finalidade possibilitar experiências de Física Nuclear em labo
ratõrios de Física Moderna do curso de graduação em Física, ou similares,
utilizando detectores de traços nucleares de estado sólido (Solid State
Nuclear Track Detectors). Nestes materiais a passagem de partículas nucle_
ares pesadas carregadas cria trajetórias (traços) que podem ser reveladas e
observadas em microscópio óptico. Com a ajuda do kit podem ser feitas demons^
trações e/ou experiências.

0 kit contém detectores virgens e irradiados. Dos irradiados alguns já estão
revelados. Acompanha o kit uma fonte de Am adequada e texto explicativo
com microfotogvafias dos detectores.

Para utilizar o kit o laboratório deve dispor de um microscópio óptico comum.

ABSTRACT

The kit intends to improve the possibilities in performing experiments of
Nuclear Physics in Modern Physics laboratories of Physics Course introducing
the solid state nuclear track detectors. In these materials the passage of
heavily ionizing nuclear particles creates paths (tracks) that may be
revealed and made visible in an optical microscope. By the help of the kit
several experiments and/or demonstrations may be performed.

The kit contains solid state nuclear track detectors unirradiated and
irradiated, irradiated etched and uneteched sheets; an alpha source of ^
and an instrution text with photomicrographs.

To use the kit the laboratory must have an ordinary optical microscope
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1- INTRODUÇÃO

Em 1959 Silk c Barnes'*' publicaram o primeiro trabalho sobre traços nucle
ares em solidos mostrando os traços de fragmentos de fissão do 235U em micaT
Este foi ocomeço dos estudos que resultaram na descoberta de vários materiais
que hoje sao utilizados co.ao detectores de partículas» em muitos campos da ei
ência e tecnologia. ~"

A simplicidade da técnica de utilização dos detectores de traços (em in
gles, Solid State Nuclear Track Detectors - SSNTD) tem sido o fator primordial
na expansão do seu uso nas mais diversas condições. Sem depender de um equipa
mento sofisticado pode-se trabalhar com estes materiais. Isto os torna indica
dos para demonstrações em laboratórios didáticos.

As partículas carregadas pesadas ao atravessarem a matéria vao depositando
energia ao longo de sua trajetória. Em materiais não condutores de eletricida
de esta trajetória fica registrada, porém nao é visível mesmo com a ajuda de
microscópio. Entretanto^ se o material isolante for submetido a um tratamento
químico adequado a região da trajetória é atacada preferencialmente, e se tor
na visível quando observada em microscópio óptico.

Cristais e plásticos são utilizados como detectores de trajos de partícu
Ias. A trilha de danos em cristais consiste de deslocamentos atômicos, manifes
tando-se como interstícios e vacâncias rodeada por uma região de considerável
tensão na rede"). Nos plásticos a região de danos produz quebra de cadeias mo_
leculares e radicais livres ^.

A formação do traço está relacionada com a produção de ionização e, em uma
primeira aproximação, pode-se dizer que o traço ocorre quando o número de Ions
formados excede um certo valor limiar que varia de um material para outro.A¿
guns plásticos sao sensíveis para registrar prótons de baixa energia enquanto
que a maioria dos minerais nao registra traços mesmo de partículas pesadas com
ionização máxima. Elétrons e radiação gama tem relativamente pouco efeito s£
bre os SSNTD apenas modificando suas propriedades como, por exemplo, velocida_
de de ataque químico, porém nao deixam traços.

Uma importante propriedade destes materiais é que mesmo após a "leitura"
do detector a informação nele contida (traços) não é perdida e pode-se arquî
vã-los e posteriormente verificar os resultados.

2- ATAQUE QUÍMICO

0 processo de ataque químico que torna os traços visíveis, pode ser descri
to da seguinte maneira: o detector é colocado submerso em uma solução adequada
(depende do material), a uma temperatura bem conhecida e constante, durante um
período de tempo determinado.

Durante o ataque o material é removido, do detector cono um todo, a velocî
dade Vg e a uma velocidade Vt na direção de incidencia da partícula.

Temos que considerar o ângulo de incidência da partícula com o detector
pois os traços de partículas que incidem em ângulos menores do que um valor Bo,
chamado angulo critico, não podem ser observados. Para todos os ângulos 6 > 6o
o traço da partícula será revelado.
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3- TIPOS DE DETECTORES

São varios os materiais derectores de traços, sendo os mais usados: nitra
to de celulose, policarbonacos, vidro e mica. "~

Na Tabela 1, como informação estão os dados sobre os materiais mais útili
zados. Nas figuras 2 - 6 podemos observar os detectores como sao vistos ao D T
croscópio.

Observações:

CN-85 - é incolor, tem lOOum de espessura, pode ser irradiado ero ambas as
faces. Fabricado pela Kodak Path!, França.

LR-115 - é vermelho, compreende um substrato de poliester de lOCtum, inc£
lor e uma camada de 12pm de nitrato de celulose colorido. A face
a ser irradiada pode ser distinguida raspando-se urna das extrenú
dades. Fabricado pela Kodak Pathé, França.

Makrofol E - incolor, ligeiramente opaco, encontrado era várias espessuras. A
face sensível é a brilhante. Fabricado pela Bayer, Alemanha.

* Esses filmes tem sua maior eficiência para partículas alfa com energia da
ordem de 3 MeV. As partículas alfa do ^ A m (5,5 MeV) não são detectãveis.
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TABELA 1: TIPOS DE DETECTORES E SUAS CONDIÇÕES DE REVELAÇÃO

1118-

DETECTOR/MATERIAL

LR-115 e CN-85 ni_
trato de celulose

Hakrofol KG poU
carbonato

Makrofol E poljî
carbonato

Mica

Vidro

PARTÍCULA

partículas alfa

fragmentos de
fissão

partículas alfa
e fragmentos de
fissão

fragmentos de
fissão

fragmentos de
fissão

SOLUÇÃO ATACANTE

NaOlI

KOII

KOH • Ai-
cool Etí-
lico • H 20

11F

CONCENTRA

IQZ

35Z

1535
Í4ÜX

A8Z

48Z

ÇAO TEMPERATURA

60 °C

60 °C

70 °C

ambiente

ambiente

TEMPO

120 min

15 min

UO min
50 min

24 hs

l min



4- 0 KIT

O Kit é constituido por:

a) lina fonte de ^ 4 1 ^ com atividade da orden de 5000 Bq;

b) Um filoe de policarbonato para ser usado enere a fonte e o detector para
degradar a energia das partículas alfa, tornando as partículas alfa do
2^lAn detectáveis;

c) Detectores de traços nao irradiados (virgens);

Quantidade Código Tipo

03 NI LR-115
03 N2 CK-85

03 N3 MAKROFOL £

d) Detectores de traços irradiados e nao revelados;

Quantidade Código Tipo

03 II LR-115, irradiado com partículas alfa de
3 MeV

03 12 CN-85, idem
03 73 MAKROFOL E, irradiado com partículas alfa

de 5,5 MeV
03 14 MAKROFOL E, irradiado com fragmentos de fis

sao. ""

e) Detectores de traços irradiados e revelados.

Quantidade Código Tipo

01 Rl LR-115, idem II
01 R2 CN-85, idem 12
01 R3 MAKROFOL E, ídem 13
01 R4 MAKROFOL E, idem I-i
01 R5 MICA, irradiado com fragmentos de fissão
01 R6 VIDRO, irradiado com fragmentos de fissão

5- FONTE DE 2**Am ELETROÜEPOSITADA

A fonte radioativa utilizada é uma fonte de ^ 4 1 ^ (americium), com meia-vi
da de 462 anos, que se desintegra por emissão de partículas alfa de 5,5 MeV. ~

A fonte I preparada pela técnica de eletrodeposiçao. Esta técnica permite
a deposição de finas camadas homogênias e perfeitamente aderentes a superfície
do suporte metálico, evitando problemas de auto absorção das partículas alfa.
Como suporte são utilizados discos de aqo inox com 1 mm de espessura e com
25 ram de diâmetro. 0 material radioativo ocupa uma area de aproximadamente
95 mm2 no centro do disco metálico.

A padronização da fonte radioativa é feita com detector de Silício tipo
barreira de superfície num sistema de geometria definida.

0 manuseio da fonte eletrodepositada deve ser com pinças, tendo-se o cuid£
do de não tocar na área ativa.

A atividade da fonte é da oroem de 5000 Bq (Becquerel) ou seja 5000 desrn
tegrações por segundo.

*A atividade da fonte é fornecida para cada kit.
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Fig . 4 . Traços de p a r t í c u l a s a l f a de 5 ,5 MeV no Makrofol E
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Fig. 5. Traços de fragmentes de fissão na nica

Fig. b. Traços de fragmentos de fissão no vidro

6- SUGESTÕES PARA EXPERIENCIAS DIDÁTICAS

a) Absorção de partículas alfa
b) Medida de alcance de partículas alfa
c) Autoradiografia de rocha contendo uranio
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Sumario

A Comissão Racional de Energia Nuclear aprovou e« 1982 a Norma Expe_
rimental 2.02, com o objetivo de estabelecer os princípios gerais e
os requisitos básicos de controle de material nuclear e outros. Es_
ta Norma é aplicada a n casos de aquisição, posse, uso, produção e
transferência desses materiais ou equipamentos. Considerando a ex-
periência adquirid» nesta área, desde a implantação do reator nu-
clear de pesquisa IPR-Rl em 1960, e a importância deste tipo de con
trole, o Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN) da
NUCLEBRÁS, colocou em prática em 1983 um Sistema de Controle de Ma-
terial Nuclear, cuja descrição e desempenho obtido em quatro anos
de operação, constituem o escopo do presente trabalho.

Abstract

The Brazilian Nuclear Energy Comission approved in 1982 the 2.02
Experimental Regulation with the objective of establishing the
general principles for (he control of nuclear materials and others.
This Regulation is applied to the cases of acquisition, holding ,
use, production and transference of these materials or equipments .
Considering the acquired experience in this area, since the
installation of the IPR-R1 nuclear research reactor in 1960, and the
importance of this type of control, the Nuclear Technology
Development Center - CDTN of NUCLEBRAS iaplenented in 1983 one
proper Nuclear Material Control System, whose description and
performance rbcained during four years of operation,constitute the
scope of the present paper.
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1 . BitEVE HISTÓRICO

O Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN),das
Empresas Nucleares Brasileiras S.A. - NUCLEBRÃS, herdou a experi-
encia de seu antecessor Instituto de Pesquisas Radioativas (IPR) ,
nas responsabilidades de controle de materiais nucleares sob sal-
vaguardas, desde a decisão pelo último, de instalar en sua area o
reator nuclear de pesquisa IPR-R1, cuja primeira criticalidade o-
correu em 1960.

A aquisição do reator foi decorrente das negociações pronovi
das dentro do 19 Acordo de Cooperação Brasil e Estados Unidos, pa
ra usos civis da energia nuclear, assinado en 1955. Nestas nego-
ciações foram incluidos os fornecimentos dos elementos combustiv£
is e câmaras de fissão para o IPR-R1.

Em 1967, foi celebrado o Acordo de Transferencia de Salva-
guardas, relativo ao Acordo Bilateral entre o Brasil e os Estados
Unidos, designado por INFCIRC/110, com a inclusão da Agencia In-
ternacional de Energia Atômica (BR/EUA/AIEA).

Após conclusão do Acordo sobre Cooperação no Campo dos Usos
Pacíficos da Energia Nuclear Brasil-Alemanha, em 1976 foi firmado
entre os dois governos e a AIEA, outro Acordo para a Aplicação de
Salvaguardas, denominado INFCIRC/237 (BR/RFA/AIEA). Para o cum-
primento das finalidades do Acordo Brasil-Alemanha, foram introdu_
zidas as definições de: Material Especificado, Equipamento Espe~
cificado , Informações Tecnológicas Relevantes (1) e outras adota_
das pela AIEA (2).

Recentemente, a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN)
aprovou a Resolução - 3/82 e colocou em prática a Norma NE - 2.02
(3), que estabelece os princípios gerais e requisitos básicos pa-
ra o controle de material nuclear, equipamento especificado e ma-
terial especificado.

Devido ã grande importância do assunto e com base na experi-
ência acumulada, o CDTN providenciou e teve implantado no ano se-
guinte de 1983, o seu próprio Sistema de Controle de Material Nu-
clear (SCMN), a fim de atender os requisitos da Norma CNEN-NE-2.0
2. 0 objetivo do presente trabalho é descrever o sistema imple -
mentado assim como o desempenho obtido, nestes quatro anos de sua
aplicação.

2. SISTEMA DE CONTROLE IMPLEMENTADO

No âmbito da Empresa, foi aprovado para ser aplicado no CDTN
um esquena organizacional do SCMN, envolvendo a seguinte hierar -
quia: Assessoria Técnica de Salvaguardas do Presidente, Diretor
da Área, Superintendente Geral de Pesquisa e Desenvolvimento (Res_
ponsável pelo CDTN), os Departamentos do CDTN e as áreas de con-
troles dos materiais nucleares. Estas últimas estão concentradas
nas Divisões do Centro, que se responsabilizam pela custódia dos
mesmos. Foram estabelecidos os circuitos práticos de ligações
técnicas, administrativas, de coordenação, de supervisão geral ea
hierarquia a ser obedecida, conforme está representado na figura.

0 Responsável Geral pelo Controle de Material Nuclear (RGMN)
designado pela Empresa no CDTN, possui a delegação de:
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. elaborar o planejamento geral, de modo a permitir a coor<Je_
nação e administração, na função de controle de materiais
nucleares no Centro;

. controlar entradas, saídas, transferências internas e ex-
ternas dos materiais nucleares sob salvaguardas, através
dos livros próprios de contabilidades e dos respectivos d£
cumentos de origens, em arquivo geral;

. manter contato direto con as Chefias dos Departamentos e
Divisões do Centro, para estabelecimento das ligações téc-
nicas necessárias, com os responsáveis designados pela Em-
presa, para os controles nas Áreas de Contabilidades- RAC;

. coordenar e orientar tecnicamente os diversos RAC.

Ao RAC compete:

. responsabilizar-se pela custódia e controle dos materiais
salvaguardados, em sua Xrea de Contabilidade;

. tomar todas as providências cabíveis para a aplicação dos
Procedimentos, Instruções de Serviços emitidos pela Empre-
sa e dar atendimento as Normas vigentes, sob orientação do
RGMN;

. elaborar e manter atualizados todos os livros de controles,
registros e arquivos pertinentes;

. emitir no devido prazo, os relatórios solicitados.

Os Departamentos do Centra fornecerão apoio ao RGMN, a fim
de garantir o desempenho adequado de suas funções, con as atri-
buições seguintes:

Administração

a) Elaborar os Planos de Proteção Física das Areas de Conta-
bilidades envolvidas;

b) prover o apoio de segurança no transporte de materiais nv
cleares salvaguardados;

c) suprir de material salvaguardado, providenciando sua docu_
mentação legal para recepção dos mesmos.

Apoio Técnico

a) Realizar medidas nucleares e de teores isotópicos;

b) prover os recursos necessários para a guarda e armazena-
mento do material salvaguardado em suas dependências;

c) apoiar administrativamente o RAC.
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Radioproteçao e Apoio ao Licenciamento

a) Fazer as verificações dos materiais salvaguardados, quan-
to aos aspectos radiológicos» na ocasião de seu recebimen
to, es toeagem e transporte local, até que o mesmo seja a-
locado sob o controle do RAC designado no órgão solicitan
te; ~ ;

b) proceder as verificações de segurança radiológica quando
da remessa de materiais para fora do CDTN;

c) armazenar quando necessário, sob sua guarda e controle os
materiais salvaguardados;

- _ !
d) auxiliar o Departamento de Administração, na elaboração

de Planos de Proteção Flrica e na sua implementação e no
treinamento do pessoal envolvido na área de radioproteção;

e) treinar pessoal técnico para o apoio, nas fiscalizações e
auditorias dos inspetores da CNEN e AIEA;

f) conferir por ocasião do recebimento ou despacho, os mate-
riais sob salvaguardas; >

g) apoiar administrativamente o RAC.

Tecnologia de Materiais

a) Realizar medidas de enriquecimento isotópico; i

b) estudar aspectos relativos ã corrosão e compatibilidade :

dos materiais recebidos;

c) cooperar na conferência dos materiais recebidos;

d) prover os recursos necessários para a guarda e armazena -
mentó do material salvaguardado em suas dependências;

e) apoiar administrativamente o RAC.

Tecnologia Mineral

a) Realizar análises físico-químicas dos materiais salvaguar^
dados.

b) identificar impurezas nos materiais salvaguardados;

c) prover os recursos necessários para a guarda e armazena-
mento do material salvaguardado em suas dependências;

d) apoiar administrativamente o RAC.

Tecnologia Química

a) Realizar análises químicas e radioquímicas dos materiais
salvaguardados;
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b) projetar e qualificar embalagens para o transporte de ma-
terial salvaguardado;

c) guardar os rejeitos provenientes dos materiais salvaguar-
dados e providenciar os tratamentos necessários;

d) prover os recursos necessários para a guarda e armazena-
mento do material salvaguardado em suas dependências;

e) apoiar administrativamente o RAC.

Tecnologia de Reatores

a) Prover os recursos necessários para a guarda e armazena-
mento do material salvaguardado em suas dependências;

b) apoiar tecnicamente o RGMN.

3. DESEMPENHO

0 SCMN implementado no CDTN vem atendendo de forma satisfa-
tória os requisitos da Norma CNEN-NE-2.02 e dos Acordos de Salva-
guardas INFCIRC/110 e INFCIRC/237.

A experiência adquirida permitiu restringir a três áreas o
controle internacional do material nuclear e a identificação de
onze áreas para o controle doméstico sob jurisdição da CNEN, no
CDTN.

A sistemática organizacional adotada permite obter com rapi-
dez, os dados operacionais e as contabilidades dos materiair nas
diversas áreas de controle do Centro, imprescindíveis para a pre-
paração dos Relatórios de Balanço de Material Nuclear (RBM) e de
Operação do Reator IPR-R1 (RO), encaminhados a cada final de se -
mestre ã CNEN.

0 emprego da atual sistemática tem facilitado muito os traba_
lhos realizados nas auditorias no CDTN, por parte dos inspetores
da CNEN e AIEA.
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SUMÁRIO

0 presente trabalho tem por objetivo discutir os principais as-
pectos jurídicos relativos ao emprego de radiações ionizantes
para fins industriais, medicos, agrícolas e científicos visando
a partir da legislação vigente, analisar a competência e a res-
ponsabilidade no que tange ao controle de instalações radiat^
vas, abrangendo normalização, licenciamento e fiscalização. A
legislação nuclear atual e deficiente com relação ã sua aplica-
ção ãs instalações radiativas, não existindo legislação espea
fica relativa a responsabilidade civil por danos causados por
acidentes radiológicos não nucleares. A vigente Lei n9 6.453, de
17 de outubro de 1977, aplica-se, somente, em casos de acidente
nuclear, conforme definido rio texto da referida lei.

ABSTRACT

The goal of this paper is to discuss the main legal aspects
related to the application of ionizing radiation in the indus-
try, medicine, agriculture, scientific activities to envisage
from the in force legislation the competence and responsibili-
ty for the control of radiation facilities comprising regu-
lation, licensing and inspection. Legislation does not embrace
all the aspects related to radiation facilities regarding to
the specific provisions on civil liability concerning damages
caused by non nuclear radiological accidents. The law nr.6.453
is applied only to nuclear accident, as defined in its rules.
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CONCEITO E CLASSIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES RADIATIVAS

O conceito de instalação radiativa (1) compreende os estabe
lecimentos ou instalações onde se produzem, utilizam, transportam
ou armazenais fontes de radiação C2) . Excetuam-se desta definição
os veículos transportadores de fontes de radiação quando estas nao
sao parte integrante dos mesmos, e as instalações nucleares (1),
sendo estas definidas como aquelas onde material nuclear é produ-
zido, processado» reprocessado, utilizado, manuseado ou estocado
em quantidades relevantes, a juízo da Comissão Nacional de Energia
Nuclear CNEN (4). Estão compreendidos na definição de instalação
nuclear os reatores nucleares, as usinas que utilizam combustível
nuclear para a produção de energia térmica ou elétrica para fins
industriais, as fábricas ou usinas para a produção ou tratamento
de materiais nucleares, integrantes do ciclo do combustível nij
clear, as usinas <Je reprocessamento de combustível nuclear irrailij*
do, os depósitos de materiais nucleares, não incluindo o local de
armazenamento temporario usado durante o transporte.

As instalações radiativas compreendem instalações que
utilizam fontes seladas, instalações que utilizam fontes não sela
das e instalações que utilizam aceleradores de partículas. As ins
talações que utilizam fontes seladas, ou seja, qualquer fonte ra
diativa encapsulada permanentemente, se subdividem em três grupos:
grupo I - instalações que utilizam fontes seladas de grande porte
em processos industriais induzidos por radiação; grupo II - insta_
lações que utilizam fontes seladas em equipamentos para fins de
radioterapia e radiografia industrial; grupo III - instalações que
utilizam fontes seladas para fins outros que nao os citados nos
grupos I e II. As instalações que utilizam fontes não seladas, ou
seja, qualquer fonte radioativa não encapsulada permanentemente,se
subdividem em: grttpo IV, V ou VI - instalações onde se manipulam,
utilizam ou se armazenam radionuclídeos cujas classes e limit es de
atividade total são variáveis (5); grupo VII - instalações que
utilizam radionuclídeos como traçadores, exceto para uso médico;
grupo VIII - instalações que utilizam equipamentos ou dispositi-
vos com fontes não seladas incorporadas, incluindo-se os casos era
que são somente operadas, sem acesso ã fonte propriamente dita.Já
as instalações que utilizam aceleradores de partículas se subclas_
sifícam em: grupo IX - instalações que utilizam aparelhos de raios
X ou aceleradores de grande porte; grupo X - instalações que uti-
lizam aparelhos que nao os citados no grupo IX.

A distinção entre instalação nuclear e instalação radiativa,
ns.oim como a classificação das instalações radiativas podem ser
observadas em legislações de vários países, que tem seus próprios
critérios (6).

ASPECTOS DA LEGISLAÇÃO APLICÃVIL XS INSTALAÇÕES RADIATIVAS

I - COMPETÊNCIA DA CNEN

A Lei 4.113 de 27 de agosto de 1962, que dispõe sobre u pnl£
tica nacional de energia nuclear, cria a Comissão Nacional cie Ener
«ia Nuclear -CNEN e dá outras providências. 0 Decreto n9 51.726,de
19 de fevereiro de 1963, que aprova o regulamento para a exrrnç.-m
da citada Lei, estabelece que é competência da CNEN estabelecer re
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gulamentos e normas de segurança re la t ivas ao uso das radiações e
dos materiais nucleares , ã instalação e operação dos e s t a b e l e c i -
mentos destinados a produzir materiais nucleares ou a u t i l i z a r a
energia nuclear e suas ap l i cações , f i s c a l i z a r o cumprimento dos
referidos regulamentos e normas e que a CNEN baixara Resoluções
fixando as normas referentes aos radiosótopôs, substâncias radio£
t i / a s das três sér ies naturais , subprodutos nucleares e outras
substâncias de in teresse para a energia nuclear.

Como se v e r i f i c a , a Lei 4.118/62 faz menção expressa ao uso
generalizado das radiações ion izantes , o que s i g n i f i c a que o uso
de qualquer fonte de radiação f ica s u j e i t o ao cumprimento das nor
mas es tabelec idas pela CNEN, mediante f i s ca l i zação desta.

Entretanto, a Lei 6189, de 16 de dezembro de 1974, alterou
a Lei 4.118 de 27 de agosto de 1962, modificando assim a competen
cia da CNEN. No seu Art. 29, a Lei 6. 189/74 dispõe sobre a maté-
r ia . 0 i n c i s o III deste art igo estabelece que compete ã CNEN expe
dir normas, l icenças e autorizações r e l a t i \ a s a insta lações mi
c leares; posse , uso, armazenamento e transporte de material mi
cear; comercialização de material nuclear, minérios nucleares e
concentrados que contenham elementos nucleares . 0 inc i so IV, a l í -
neas a, b e c, estabelecem que é também competência da CNTN expe-
dir regulamentos e normas de segurança e proteção re la t ivas ao
uso de ins ta lações e de materiais nucleares; ao transporte de ma
t e r i a i s nucleares; ao manuseio de materiais nucleares . Logo,estes
d i spos i t i vos tem apl icação, tao só e exclusivamente quando se tra
ta de material nucieaT e instalação nuclear (7 ) .

Contudo, compete a CNEN expedir regulamentos e normas de s£
gurança e proteção radiológica re la t ivas ao tratamento e â e l imi -
nação de r e j e i t o s radioat ivos , bem como â construção e a operação
de estabelecimentosdestinados a u t i l i z a r energia nuclear (Lei
6 .189/74, art igo 2?, inc i so IT, al íneas "c" e "d"). No exerc íc io
dessa competência, a CNEN baixou ,der>t re outras, as seguintes r£
soluções: Resolução-CNEN-09/SA, publicada no Diário Oficial da
União, de 14 de dezembro de 1984, que aprova as "Normas para o Li_
cenciamento de Instalações Radiativas" e, Resolução-CNEN-19/85 ,pii
blicada no D.O.U., de 17 de zetnbro de 1985, que dispõe sobre a
"Gerência de Reje i tos Radioativos em Instalações Radiativas".

Ainda com relação 5 competência da CNEN, o art igo 19 da Lei
6.189/74 estabelece que a União exercera o monopólio do comércio
dos radiosõtopos a r t i f i c i a i s e substancias radiativas das trêr s£
T\es natura i s , por meio da CNEN, como orgao superior de o r i e i t a -
çao, planejamento, supervisão, f i s c a l i z a ç ã o e de pesquisa c i e n t í -
f i c a . 0 inc i so VIII do artigo 2? do mesmo d ispos i t ivo legal es ta-
belece a competência da CNEN quanto ã f i sca l i zação re la t iva ao r£
conhecimento e o levantamento geológico relacionados com minérios
nucleares; a produção e o comércio de materiais nucleares* a in
dus tr ía de produção de materiais e equipamentos destinadosao desen
volvimento nuclear. Conclue-se, portanto, que a competência f i scF
lizadora da CNEN, contida na Lei 6 .189/74, referenteaos ra«íiois£
topos a r t i f i c i a i s e substâncias radioat ivas , está res tr i ta ao
seu comércio.

0 Decreto nÇ 75.569 de 07 de abril de 1975, que dispõe s£
bre a estrutura básica da CNEN, quanto ã competência f i s c a l i z a d c -
ra, além da jã citada no aTtigc 2 o , inc i so VIII da Lei 6 .189/74,
adiciona a f i s ca l i zação da construção e da operação de insta lações
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nucleares (artigo 8?, inciso V I H , alinea "e" do Decreto b. 189/75)
e, ao especificar a competencia dos órgãos estruturais da autar - ;
quia, em seu artigo 21, inciso 1, atribui ao Departamento de Ins •
talações e Materiais Nucleares a competencia de habilitar, contro ¡
lar, registrar e fiscalizar as pessoas físicas e jurídicas no que j
se refere a qualquer atividade relacionad* com radioisótopos, ra ,
diações ionizantes, elementos nucleares, materiais férteis e f Í£ .
seis. À primeira vista, parece que o inciso I do artigo 21 do re j
ferido regulamento, extrapola os li.uites da competencia atribuida
ã CNEN pela Lei 6.189/74. Todavia, deve ser feita interpretação
de que a competencia da CNEN se restringe aos limites do disposi- ,
tivo legal. Se o Decreto teve por finalidade estabelecer a divi
são estrutural da CNEN, através da qua? ela exerce sua competen - •
cia legal, a divisão de atribuições decorrentes dessa competência :

entre os órgãos estruturais só pode ficar contida nos limites da
lei que definiu essa competência. As atribuições conferidas a um
órgão nao podem exercer-se fora do âmbito da sua competência, con
seqüência do principio da Ordem Pública de que a competência re
sulta da Lei, e do qual decorre não haver nenhum ato sem competen
cia, nenhuma competência sem lei anterior que a defina. Portanto,
a fiscalização prevista neste dispositivo do Decreto 75.569/75 só
pode ser entendida como aquela inserida no texto legal outorgante
da competência - Lei 6.189/74. Entre a lei e o regulamento exis
te diferença de forma, que não se reflete sobre o conteúdo, mas
pode refletir-se sobre diversa eficiência jurídica dos dois atos.
Ambos os atos criam normas, mas um se põe em relação de subordina
ção relativamente ao outro.(8) Sendo o regulamento, na hierar
quia das normas, ato inferior a lei, não a pode contrariar, ntm
restringir ou ampliar suas disposições. Só lhe cabe explicitam a
lei, dentro dos limites por ela traçados.(9) Sempre que no regu- '
lamento se insere a au.¿ se afasta, para mais ou para menos, da lei,
é nula, por ser contrária â lei, a regra jurídica que se tentou
embutir no sistema jurídico.(10)

II - NORMAS CONCORRENTES OU SUPLEMENTARES RELATIVAS ÀS INSTALA -
ÇÕES RADIATIVAS

A Lei 6.189/74 não faz qualquer referência ãs instalações r£
diativas, como visto acima. Nao se pode avaliar se foi um equívo
co do legislador ao restringir a aplicação desta lei ãs instala -
ções e materiais nucleares, ou se esta restrição foi consciente -
mente disposta era lei. 0 fato é que o controle das instalações
radiativas é feito segundo outras leis, de acordo coro os aspectos
teleológicos da instalação. Como um dos exemplos mais importan -
tes temes as instalações radiativas para fins médicos, que o Códi
go Nacional de Saúde remete aos Estados parte da competencia para
o controle dessas instalações. Portanto, há neste caso, a legis-
lação concorrente. (11) (12) 0 mesmo pode ser entendido quanto
ao controle das instalações radiativas para aplicações na indu£
tria, agricultura, pesquisa científica, entre outras.
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MEIO AMBIENTE E LICENCIAMENTO DAS INSTALAÇÕES RADIATIVAS

A Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Po
lítica Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formu"
lação e aplicação, dispõe em seu Artigo 9?, que o licenciamento ê~
a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidora é ins
truniento da Política Nacional do Meio Ambiente. Estabelece o AT
tigo 10 que a construção, instalação, ampliação e funcionamento ~
dos estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambien
tais, considerados efetivo ou potencialmente poluidores, bem como
os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental,de
dependerão de prévio licenciamento por órgão estadual competente^
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, sem
prejuízo de outras licenças exigiveis. Entretanto, de acordo com
o parágrafo 49 deste mesmo artigo, caberá exclusivamente ao Poder
Executivo Federal, ouvidos os governos Estadual e Municipal inte
ressados, o licenciamento previsto no "caput" do Artigo 10, quaiT
do relativo a polos petroquímicos e cloroquímicos, bem como a inT
talações nucleares e outras definidas em lei. ~

0 Decreto 88.351, de 19 de junho de 1983, que regulamenta a
Lei NV 6.938, de 31 de agosto de 1981 e a Lei N9 6.902, de 27 de
abril de 1961, que dispõem, respectivamente, sobre a Política Na
cional do Meio Ambiente e sobre a Criação de Estações Ecológicas^
e Áreas de Proteção Ambiental, quando dispõe, em seu Artigo 20,so
bre as licenças que devem ser expedidas pelo Poder Público, nõ
exercício de sua competincia de controle, estabelece no parágrafo
49 deste artigo, que o licenciamento dos estabelecimentos destina
dos a produzir materiais nucleares, ou a utilizar a energia nucl7
ar e suas aplicações, competirá ã Comissão Nacional de Energia Nu"
clear - CNEN, mediante parecer da Secretaria Especial do Meio Am
biente - SEMA, ouvidos os órgãos de controle ambiental estaduais"
e municipais. Logo, esta competência abrange tanto as instalações
nucleares como as instalações radiativas. Entretanto, de acordo
com a Lei 6.938/81, o que cabe ao Poder Executivo Federal é o li
cenciamento da construção, instalação, ampliação e funcionamento"
das instalações nucleares. Esta regra não é aplicável ãs instala
ções radiativas pois apesar do Artigo 10, parágrafo 49 estabele ~
cer que este será aplicado a outras instalações previstas em Lei,
nao há ainda lei que estenda a sua aplicação ãs instalações radia
tivas. 0 licenciamento neste caso deverá ser feito por órgão e"s
tadual competente, integrante do SISNAMA, sem prejuízo de outraT
licenças exigiveis.

Diante do exposto, mais uma vez configura-se um caso cm que
um decreto extrapola os limites da lei. 0 regulamento não pode
ampliar as disposições da lei, ocorrendo assim, o abuso do poder
regulamentar que é a invasão da competência do poder legislativo
por parte da autoridade administrativa que, exorbitando de uma fa
culdade limitada que lhe foi conferida, procura criar, modificar"
ou extinguir direitos, facultar o que a lei proíbe ou procurar ex
ceções à proibição, ordenar o que a lei não ordena (13).

A RESPONSABILIDADE CIVIL E DO ESTADO

A doutrina da resj. jnsab i 1 í dade civil do Estado ¿volveu do
conceito de irresponsabilidade, para o de responsabilidade com
culpa, e deste para o da responsabilidade sem culpa. 0 nosso Có
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digo Civil, em seu Artigo 15, abraça a dvulrina subjetiva da Res
ponsabilidade com culpa do Estado. 0 Artigo 107 da Constituição
Federal acolheu a doutrina da Responsabilidade Civil Objetiva do
Estado, isto é, independente da existencia de culpa. Mas ero caso
de acidente nuclear ou radiológico, a União, ños termos do Artigo
107 da Constituição Federal, será chamada não com base no caso es
pecial da atividade nuclear, mas por ¡>er o Estado o principal re£
ponsável pela segurança e pela saúde pública, como também pelo d£
senvolvimento do bem estar social para o qual ê necessário a uti
lização de novas tecnologias.(14)

0 Código Civil, em seu Artigo 159, estabelece a responsabili
dade civil subjetiva, isto é, fundada na culpa do agente que esta
obrigado a reparar integralmente o dano causado. Normalmente, a
responsabilidade por danos causados a terceiros existe apenas no
caso de ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudencia ,
isto ê, existe a necessidade de apurar a culpa. Entretanto, em
nosso ordenamento jurídico, podemos constatar em raros casos, a
adoção do princípio da responsabilidade civil objetiva, ou seja ,
independente da existência de culpa. (15) (16)

Na Legislação Nuclear Brasileira, a Lei N9 6.453, de 17 de
outubro de 1977, dispõe sobre a responsabilidade civil por danos
nucleares e a responsabilidade criminal por atos relacionados com
atividades nucleares. No que tange a responsabilidade civil por
danos nucleares, a lei brasileira utiliza princípios internacio -
nais e universalmente adotados, entre eles, o da responsabilidade
civil objetiva canalizada na pessoa do operador da instalação.(17)
A ele se atribui o ônus da reparação do dano causado, independen-
temente de ter ou não culpa, decorrente da natureza da atividade
(Teoria do Risco).

0 Artigo 19 da Lei 6.453/77 dispõe sobre as definições consi
deradas para os efeitos deste texto legal. Por acidente nuclear
temos o fato ou sucessão de fatos da mesma origen, que cause dano
nuclear, (18) Dano nuclear é definido como dano pessoal ou raat£
rial produzido como resultado direto ou indireto das propriedades
radioativas, da sua combinação com as propriedades tóxicas ou com
outras características dos materiais nucleares, que se encontrem
em instalação nuclear, ou dela procedentes ou a ela enviados. 0
Artigo 49 estabelece que será exclusiva do operador da instalação
nuclear, nos termos da citada lei, independentemente da existên-
cia de culpa, a responsabilidade civil pela rtparação do dano nu
clear causado por acidente nuclear. Logo, esta lei é aplicada
aos acidentes nucleares ocorridos nos reatores, salvo os utiliza-
dos para propulsão e outros fins de transporte, â fabrica que u n
lize combustível para a produção de materiais nucleares ou na qual
se proceda o tratamento de materiais nucleares, incluídas as ins-
talações de reprocessamento de combustível nuclear irradiado, l£
cal de armazenamento de materiais nucleares, exceto aquele ocasio
nalmente usado durante seu transporte. Em suma, o campo de apli-
cação da Lei 6.453/77 ê na atividade da indústria nuclear.

A Lei 6.453/77 não se aplica aos radioisótopos preparados pa_
ra fins industriais, comerciais, agrícolas, médicos ou científi -
cos. Então, na ocorrência de um acidente em uma instalação radia_
tíva (neste caJO seria um acidente radiológico e não um acidente
nuclear como o definido na Lei 6.453/77), qual seria a legislação
aplicável? Nas hipóteses das atividades excluídas da Lei e também
não abrangidas pelo Artigo 107 da Constituição Federal, aplíca-se
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o Código Civil, o principio gtral da culpa civil, manifestada pe
la imprudência, negligencia ou impericia, segundo o qual dever?
ser provada a culpa do operador da instalação.

0 Código Civil regula o ato ilícito, que é un ato jurídico
que produz efeitos jurídicos independentemente da vontade do agen
te. Constitui um delito civil ou criminal, e, pois, violação 7
lei. No direito civil, o ato contrário ã ordem jurídica denomina
-se ato ilícito.(19)

0 delito civil induz à responsabilidade civil. 0 Artigo 159
do Código Civil preceitua que aquele que, por ação ou omissão vo
luntíria, negligência ou imprudência, violar direito, ou causar
prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano. Surge então o
direito ã indenização, sendo necessário que seja configurada a
culpa do agente. £ a teoria da responsabilidade civil subjetiva.
A verificação da culpa e a avaliação da responsabilidade regulam-
se pelo disposto no mesmo Código Civil. £ ainda deste mesmo tex
to legal o Artigo 1545, segundo o qual os médicos, cirurgiões,far
macêuticos, parteiras e dentistas são obrigados a satisfazer o da
no, sempre que da imprudência, negligência ou impericia, em atos
profissionais, resultar morte, inabilitaçao de servir nu ferimen-
to. Apesar deste artigo referir-se apenas às profissões citadas,
não se restringem somente a essas classes os casos de responsabi-
lidade civil decorrentes de erro profissional, pelo que o Código
é alvo de críticas e censuras, uma vez que não se justifica a ex
clusão de engenheiros, construtores, físicos, advogados e outros
profissionais que, culposamente, seja por imprudência, negligên -
cia ou impericia, venham a causar danos a outrem. A enumeração
feita pelo artigo é apenas exemplificativa, haja vista que, em
uma infinidade de casos, outros prc f iss. ionais não discr ininados
expressamente no Artigo 1545 tem sido acionados judicialmente por
responsabilidade decorrente de imprudência, negligência ou imperí
cia.(29) Logo este artigo tem aplicação quanio ãs profissões e
ocupações relacionadas diretamente com gabineies ou serviços que
utilizem aparelhos e equipamentos geradores àa raio X, substãn -
cias radioativas ou radiações ionizantes.

CONCLUSÃO

A legislação vigente sobre instalações radiativas está dis -
persa em diversos diplomas legais, regulamentos e atos administra
tivos de competência federal c estadual, que deveriam sei ampla ~
mente difundidos de modo a não causar divergências de interpreta-
ção como ocorreu quando do acidente com uma fonte _e teleterapia
de Césio-137, em Goiânia,
Os conceitos que informara essas normas legais e regulamentares me
receriam integrar uma terminologia uniforme da qual deriva todas
as con seqfíinc i 3S jurídicas.

Faz-se necessária legislação específica quanto ~a segurança
física c radiológica envolvendo as fontes de radiação e, quanto 'a
responsabilidade civil por danos causados por acidentes radiológj_
cos mister se faz uma lei especial que determine a responsabi1 ida
de civil objetiva do detentor da licença de operação, inclusive
com a previsão de seguro de terceiros.

Tais providências parecem importantes visto que há mais de
duas mil instalações radiativas cm operação de grande aplicação
social, que merecem o devido controle e proteção do público e do
me i o atnb i ente .
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SUMÁRIO

O Direito Internacional, que por intermédio de seus trata-
dos e convenções, procura regular matérias de interesse da
Humanidade, raramente consegue atingir seus básicos objet_i
vos, cerceado pela célere dinâmica dos fatos, face a com-
plexidade da questão abrangida. 0 conflito de interesses
torna-se de difícil solução. 0 alijamento de rejeitos radi_
oativos no mar, desde há muito praticado pela maioria dos
países que utiliazam a Energia Nuclear em grande escala, e
o tema central deste trabalho, sob a ótica do Direito In-
ternacional. , " • j
Tal estudo recebeu tratamento mais dídatico-analitico do
que teórico-discurssivo, com o inegável objetivo de susci-
tar a discussão, a luz da supremacia do interesse da Natu-
reza aos do homem.
As Convenções de Londres sobre o Alijamento de Rejeitos no
Mar ( 1972 ) e da ONU sobre o Direito do Mar ( 1982 ) rece
betn, neste trabalho, uma análise objetiva, face a inevica-
vel extensão do tema.

ABSTRACT

The International Law, that throughout its treaties and
conventions, seeks to regulate matters concerning mankinds
interests, rarely attains its basic end, due to quick dyna
mies of the envolved facts, and the complexity of the que£
tions dealt with. The conflict of interests so becomes of
difficult solution. The sea disposal of radioactive wastes,
ever since put into practice by those countries which make
use in large scale of the nuclear energy, is the main sub-
ject of this paper, under the International Law focus.
Such study gives emphasis to expository remarks, instead of
theoretical doctrine, with the undeniable purpose to provo
ke the debate, under the light of the supremacy of Nature s
interests. The London Dumping Convention ( 1972 ) and the
U.N. Convention on the Sea Law ( 1982 ) receive in. this
work an objective analysis in view of the theme s unavoid£
ble length.
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£VOLUÇÃO HISTÓRICA DO ALIJAMENTO DE RESÍDUOS NO MAR

O alijamento propriamente dito não era proibido pelo Direito

Internacional e, visto que não haviam princípios gerais consagra-

dos e nem a Conferência de Genebra de 1958 as apontava, e, ainda

mais, como o ponto pelo qual a poluiçãc radioativa se torna peri-

gosa nao pode ser estabelecido facilmente sem a consagração des-

ses principios, o alijamento de rejeitos nos oceanos foi largameit

te utilizado pelas potencias nucleares do pós-guerra. Na Inglater_

ra, por exemplo, líquidos radioativos da Central Nuclear de Wind^

cale foram despejados no mar através de um duto de 3 quilômetros

de extensão.

A Conferência de Genebra sobre o Direito do Mar adotou em 23

de abril de 1958, uma resolução relativa a contaminação do alto

mar por material radioativo. Depois de afirmar a necessidade de u

ma ação internacional em matéria de dispersão de resíduos radioa-

tivos, a Conferencia recomendou que a AIEA, atuando em consulta

com os grupos existentes e os organismos estabelecidos com uma re_

conhecida competência em materia de proteção radioativa, realiza^

se estudos e tomasse as medidas necessárias para ajudar aos Esta-

dos a regulamentar a liberação ou imersao de materiais radioati -

vos no mar, promulgasse normas e elaborasse regras internacionais

com o fim de impedir a contaminação do mar por materiais radioati^

vos prejudiciais ao homem e aos recursos marinhos.

Se por um lado, a Convenção de Genebra ¿e 1958, tentava regvi

lar a deposição de resíduos radioativos, por outro, se omitia

quanto a deposição de outros materiais tóxicos, os quais juntos

poderiam trazer igual ou maiores efeitos danosas. A maioria dos

países industrializados passaram a atirar pesadas concentrações
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de poluentes nos mares próximos. 0 impacto cumulativo sobra a vi

da marinha animal e vegetal foi imenso. Os oceanos tornaram-se, a¿

sim, um depósito favorito de rejeitos. Apenas no ano de 1968 mais

de 48 milhões de toneladas de varios tipos de rejeitos radioativos

foram alijados em águas próximas aos Estados Unidos - 23.8 milhões

no Atlântico, 15.9 milhões no Golfo do México e 8.3 milhões no Pa-

cifico.

Ê certo que a prosperidade do mundo pós-guerra trouxe como

conseqüência uma irreparável poluição dos recursos naturais. A qua

lidade do ar, da água e da terra tem sido irreparavelmente altera-

da. A Ciência, que parecia ter respostas para todas as questões da

humanidade, passou ela própria a apresentar problemas que se viu

incapacitada de resolver. A corroborar esta evolução, o resultado

das mudanças cientificamente alcançadas ou tecnológicamente elabo-

radas no meio-ambiente tem havido o desenvolvimento de um ramo es-

pecífico do Direito, conhecido como Direito do Meio-Ambiente, que

ousaríamos chamar de Direito da Natureza.

No começo, visto mais como um luxo a ser tolerado pelas prós-

peras sociedades industrializadas, este novo ramo do Direito vem

ganhando densidade e atenção principalmente depois de catastrófi -

cos desastres, como os de Bhopal na índia, e de Chernobyl na União

Soviética, fazendo ver que a proteção do meio-ambiente e dos recur

sos naturais da Terra não são meramente uma luxuria, mas antes,uma

necessidade para toda a humanidade.

0 recente acidente na usina nucleoel étrica soviética de Cher-

nobyl demonstrou amplamente os perigos associados a uma forma de

poluição não percebida pelos sentidos, mas cujo irapact-o vai imensu

raveltnente além das fumaças no ar e das sujeiras nas águas. A rad¿

ação na atmosfera traz riscos de duração milenar. Em face de sua
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natureza única uma regulamentação internacional apropriada para o

alijamento de rejeitos nucleares, como a Convenção de Londres,é um

passo importante para o desenvolvimento de um viável Direito Inter

nacional do Meio-Arabiente. 0 perigo pousa nos poluentes radioati -

vos que podem agir como catalisadores de uma nova, substantiva e

rigorosa jurisprudencia internacional.

Cremos que se a comunidade internacional pode cooperar entre

sina regulamentação do uso da energia nuclear e seus subprodutos,

ela também pode garantir, contribuir e/ou influir para a segurança

do mei o-ambiente para as futuras gerações, além de facilitar o de-

senvolvimento de um Direito Supranacional.

SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS

0 uranio ao fissionar-se da origem a produtos residuais radi£

ativos, da mesma forma que se produzem as cinzas e os ácidos quan-

do se queima carvão, com a diferença, porém, de que as cinzas e os

ácidos não são radioativos. Para evitar o escaparaento descontrola-

do desses produtos de fissão ao meio-ambiente foi projetada para

as instalações nucleares, especialmente nas usinas, uma serie de

barreiras de contenção das substancias radioativas.

Dois grupos de substâncias radioativas sao conseqüência do

funcionamento dos reatores nucleares:

1) o combustível irradiado (utilizado) que, contido nos tubos, re-

tém dentro de si a maior quantidade de resíduos radioativos,que

pódem ser solidos e gasosos, e

1) as substâncias radioativas que se encontram dissolvidas no re-

frigerante , umas por se terem desprendido do combustível ali i_

merso, e outras por estarem submetidas a um campo de radiação
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co reator.

A eliminação dos residuos realiza-se sob um controle muito ri

goroso e seguem procedimentos bem definidos, que visam evitar qual

quer tipo de dano ao ser humano ou 1 Natureza.

No interior dos elementos combustíveis irradiados encontram -

se a quase totalidade das substâncias radioativas produzidas duran

te o funcionamento da usina. Estes combustíveis colocados em pis^i

nas de concreto revestido de aço inoxidável, cheias d'água, com a

finalidade de armazená-los durante certo período de tempo, para o

decaimento de sus radioatividade- Ao final desse periodo, chamado

de "esfriamento" sao introduzidos em depósitos recobertos de chum-

bo, para posterior envio a instalações de reprocessamento onde:

a) recupera-se parte do combustível não queimado e eventualmente

do novo combustível gerado no reator (ex.: Plutonio gerado a

partir de Urânio - 238), para voltar a usá-lo;

b) aproveitam-se alguns resíduos radioativos, que serão utilizados

com fins médicos ou industriais (ex.: césio - 137,Cobalto - 60);

c) armazenam-se os resíduos nao aproveitáveis. Para tanto são in-

troduzidos em embalagens de aço e concreto, com uma substância

que forma um material compacto e insolúvel. Essas embalagens

são herméticamente fechadas e remetidas a instalações de armazjj

namento finais, situadas em zonas afastadas dos lugares habita-

dos e vigiôdas permanentemente.

FORMAS DE POLUIÇÃO MARINHA

A legislação internacional para a prevenção da poluição tem

seguido linhas que geralmente refletem a categorização dos tipos

de poluição a serem regulados. Basicamente, cinco fontes de polui-
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ção marinha estão idenficadas. São elas:

1 - Fonte Terrestre: poluição ocasionada por substâncias que, den

vadas em terra, alcançam o meio-ambiente marinho através de ri

os, dutos e/ou estrut uras similares;

2 - Embarcações: poluição causada por descargas operacionais de na

vios (limpeza de tanques), ou por acidentes marítimos (colisão

e/ou explosão);

3 - Alijamento: poluição motivada pel?, deposição no mar de rejei -

tos industriais e urbanos levados por navios previamente carre

gados em terra. Este tipo de poluição detémcertas caracter! s t̂_

cas das anteriores, como, por exemplo a responsabilidade das

autoridades (Estado da bandeira do navio, Estado do porto e E£

do costeiro) e a regulamentação e controle mediante o gerenci

amento dos rejeitos em terra,

4 - Atividades no Leito Marinho: poluição produzida pela soltura

de substâncias danosas levadas diretamente para a exploração ,

associada com o processamento "off shore" de minerais do leito

marinho e,

5 - Atmosfera: poluição trazida pela liberação de substâncias peri

gosas (ou energias) na atmosfera, como resultado de atividades

em terra, em navios ou em aeronaves, e pela deposição no mar

por meio de precipitação e descarga aérea.

ALIJAMENTO - MORATORIA

A definição mais comum é a que o classifica como qualquer de-

posição no mar de materiais ou substâncias de qualquer tipo,forca,

espécie, gênero, classe, condição ou qualidade, deliberadamente

soltas, lançadas ou jogadas de embarcações, aeronaves, plataformas
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e/ou estruturas similares no mar.

A deposição de rejeito.* ou outras materias derivadas da opera

ção normal de embarcações, aeronaves, plataformas e/ou estruturas

similares, conhecidas como descargas operacionais, não são conside

radas alijamento. A colocação de materiais com o propósito de pes-

quisas científicas, aquicultura e outros, e a deposição de resídu-

os ou outros materiais derivados de atividades no leito do mar, co

mo exploração de recursos minerais, também não o são.

Com relação ao uso do leito do mar para depósito de rejeitos

radioativos, e em particular de rejeitos de alta atividade, o 79

Encontro Consultivo das Partes Contratantes, da Convenção de Lon -

dies (1984) convocou uma reunião de peritos para estudar, sob o

ponto de vista legal, a aplicabilidade da Convenção a esta forma

e deposição. Enquanto a opinião de que a colocação desses materi-

ais sob o leito do mar constitui alijamento nao encontrar consenso,

a questão permanece em discussão. 0 8? Encontro Consultivo (1985)

concordou que nenhuma deposição devesse sei realizada pelas partes

Contratantes enquanto, e até que, o texto da Convenção fosse modi-

ficado no sentido de prover os necessários mecanismos de controle.

C PAPEL DA A.I.E.A.

A Agência Internacional de Energia Atômica foi designada pela

Convenção de Londres a competente autoridade internacional em matéria

de alijamento de rejeitos radioativos no mar. De acordo com esta

responsabilidade a AIEA definiu o grupo de rejeitos radioativos

não apropriados para deposição no mar (rejeitos de alta atividade),

e fez recomendações quanto as condições e métodos para deposição

dos apropriados (rejeitos de média e baixa atividade).
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Essas recomendações concluem pela necessidade da preparação

de uma avaliação ambiental que: 1?) explique a opção pelo alijamen

to marinho, tendo sido consideradas outras opções, 29) descreva a I

característica dos rejeitos e do sitio apropriado, bem como o pro-

I
cedimento proposto para a operação e 3?) avalie o seu.impacto, por ¡

i
intermédio do preparo de um estudo ambiental. j

l
A autoridade nacional competente para a licença deve, então ,

submeter esta avaliação a Organização Marítima Internacional - IMO.

CONCLUSÃO

Tecnicamente a deposição de rejeitos radioativos no mar cons-

titui uma opção tao viável quanto as demais. Assim como todas as

concepções de deposição apresenta problemas técnicos e institucio-

nais, contudo, somos também da opinião que cada nação alicerçada
I

no Direito Internacional e respeitando as normas de proteção ambi- í

ental estabelecidas pelos órgãos competentes, deve ter a liberdade

de escolha dí?melhor forma de deposição final para seus rejeitos ra

dioativos, levando em conta suas necessidades econômicas, sua cap_a

citação técnica e sua estrutura social e política.

Acreditamos mesmo que a deposição dos rejeitos radioativos no

mar, não importa a que nível, é, antes de técnica, uma questão po-

lítica. Ao debate técnico sobre os relativos méritos e desvanta-

gens de um determinado sitio para o armazenamento do "lixo ato -

mico", devem-se adiantar as questões socío-economicas ao tema com

os segmentos envolvidos.

Finalmente, não existem respostas finais concernente: ao pro-*

blema dos rejeitos nucleares. Elevados graus de segurança podem

sempre ser alcançados, contudo, segurança absoluta pode jamais ser

assegurada.
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ANAIS - PROCEEDINGS
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DE IKSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE
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Sumário

Os trabalhadores que atuam no setor energético podem exercer atividades
perigosas ou insalubres.
Muitas das atividades estão classificadas na legislação de amparo ao
trabalhador.
Entretanto a legislação vigente não abrange certas atividades que são
exercidas pelos trabalhadores do setor energético.
Este trabalho pretende colocar em discussão a matéria e contribuir para
a evolução do quadro normativo de proteção ao trabalhador do setor
energético.

Abstract

Worhers acting in the energy field perform dangerous and insalubrious
act ivit ies.
In the Brazilian legislation in order to protect the workers most of
these activities are classified.
However the legislation doesn't include some activities that are
performed by workers.
This work intends to discuss this matter and to contribute to the
evolution of the regulatory aspects of protection to workers in the
energy field.
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INTRODUÇÃO

Os trabalhos que atuas no setor energético podem exerrer at_i
vidades perigosas ou insalubres.

Muitas das atividades estão classificadas na legislação de
uparo ao trabalhador.

Entretanto, a legislação não abrange certas atividades que
são c ercidas pelos trabalhadores.

Este trabalho ê um resultado parcial de pesquisa que está
sendo desenvolvida pela ABDN e que tem como objetivo contribuir
para a evolução do quadro normativo de proteção ao trabalhador do
setor energético.

BREVE HISTÓRICO

A compreensão de que determinadas atividades são responsáveis
por doenças sérias não é nada recente. De fato, a milenar arte
egípcea já revelava pedreiros trabalhando com máscaras proteto -
ras contra o pó.

Hipócrates, o pai da medicina moderna que descreveu doenças
causadas pela fundição de chumbo, é Galeno, médico do Imperador
Harco Aurélio, estudou as enfermidades comuns dos trabalhadores
de minas e pedreiras.

Mais tarde, em plena Idade Média, George Bauer escreveu so-
bre as mulheres de Shnesburg, na Boêmia, que chegavam a enviuvar
seis ou sete vezes seguidas, devido a unz doença que atacava os
pulmões de seus maridos, operários de uma mina de prata local. £
provável que esses indivíduos morressem de câncer pulmonar.

Mas o primeiro compêndio sobre doenças ocupacionais surgiu
apenas no século XVII, escrito pelo médico italiano Bernardo Ra-
mazzine. 0 autor catalogou todas as profissões conhecidas em &ua
época e a cada uma delas atribuiu uma doença.

0 principal estímulo para o aprofundamento das moléstias ocu
pacionais foi conseqüência do advento da Revolução Indus t ri al(cer_
ca de 1759/1850), sendo a Inglaterra o primeiro país, em todo o
mundo, a iniciar seu processo de industrialização e também o que
se preocupou com as condições de vida insalubres do operariado in_
dustrial que surgia. Logo o movimento de proteção de saúde dos
trabalhadores foi se expandindo â medida que as demais nações se
industrializavam.

Com a Primeira Guerra Mundial, vários países começaram a ad£
tar os exames médicos regulares para a prevenção de algumas doer»
ças, através das visitas de n:'dicos ãs fábricas com as exigências
da produção especialmente desafiadoras para as condições que pre
valeciam, principalmente nas fábricas de munições, e vieram a
dar novo ímpeto ao sentido da segurança ocupacional. (1)

ÉPOCA CONTEMPORÂNEA

Atualmente, em vista da multiplicidade de atividades e, como
decorrência lógica do desenvolvimento industria? e o surgimento
de uma grande variedade de novos produtos que a tecnologia brin-
da diariamente ao homem, o trabalho deste não simplificou, ao
contrário, tornou-se mais complexo, e sujeito a agentes perigo -
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sos e insalubres.
Se foi a técnica aoderna quem transformou a nitroglicerina,

que era usada cono tônico cardiaco, en violento explosivo, t »
bes foi a técnica que, usando da fissão ¿e átono nua instante
de infernal eficacia, terminou coa urna guerra através da violij»
cia caioT, e hoje usa dos mesmos princípios na industria pacíf^
ca.

0 ser humano como criador e escravo dos novos produtos que
surgem. No momento em que o homem liberta as forças que esta -
vam aprisionadas pela Natureza ele é senhor, mas no instante se_
guinte, quando a materia foge ao seu controle nem sempre atento,
eie se torna a primeira vítima. (2)

As diversas fontes energéticas apresentam peculiaridades
quanto ao seu tratamento, isto é, desde sua origem até a sua
utilização.

As características de cada fonte determinam as tarefas dâ
queles que trabalham para seu aproveitamento.

Assim, os trabalhadores estão expostos a agentes que deter-
minam situações insalubres e perigosas perturhandoo equilíbrio
da saúde .

Quatro sao os gêneros de fatores ou agentes insalubres que
podem perturbar o equilíbrio do trabalhador, de acordo com a
Organização Internacional do Trabalho (Rev.Int. do Trabalho Vc>
lume XLIV, n? 4, outubro de 1951):

a) Físicos: temperatura excessiva (calor e frio); umidade,
pressão, radiações, vibrações (incluindo as ultrassônicas) ; car
gas anormais; entre outros.

b) Químicos: sólidos, líquidos ou gasosos; pc , fumaça, va
pores, atmosfera pura, entre outros.

c) Biológicos: agentes infecciosos, pessoas enfermas,entre
outros.

d) Ordem Psicológica: condições psicológicas desfavoráveis
para o trabalho; forte tensão. (3)

Os fatores acima mencionados dao uma classificação geral no
sentido de enquadrar as profissões insalubres. Atualmente sabe
—se qua deven ser estudados os novos fatores que aparecem devido
ao desenvolvimento desses novos materiais.

No desenrolar histórico, e atualmente,, vem havendo preocupa-
ção de catalogar as substancias e atividades perigosas e insalu
bres. A Organização Internacional do Trabalho possui uma lista,
onde sao rotulados cono substâncias perigosas, os materiais ex
plosivos, inf1 amáveis, tóxicos, comburentes, corrosivos e r a -
dioativos. A este título, confira-se "Reunión de expertos de
la O.I.T. em substâncias peligrosas" (Seguridade e Higiene en
el Trabajo", vol.VII, número 2,1957). (4)

0 Ministério do Trabalho segue orientação análoga a da Orga_
nizaçao Internacional do Trabalho. Bem verdade é que tal rela
çao de fatores insalubres ou perigosos,a cada dia, se torna ca
da vez mais vasta em decorrência do aparee i roer. to de novas ativT
dades prof issionaís,inclusive no que tange ao setor energético,
isto parece relevante ja que atualmente concorrem para o Balan-
ço Energético Brasileiro, fontes energéticas novas ou inovadas,
como carvão, solar, eólica, a cana de açúcar, nuclear, entre ou
t ros .
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LEGISLAÇÃO VIGENTE

Has o que diz nossa legislação?
0 que é periculosidade e ou insalubridade?
Todos os trabalhadores ligados a área de en?rgia jã estão

enquadrados?
As areas de riscos ou insalubres estão ben delimitadas?
Existen materiais apropriados de proteção?
Existe consciência dos trabalhadores quanto a seus direi-

tos?
0 empregador ten se preocupado con a proteção do trabalha-

dor?
Muitas perguntas podem ser feitas e serão sempre feitas. £

usa dinâiiica* tendo em vista particularmente o desenvolvimento
tecnolõgi co.

Sabemos que a Organização Internacional do Trabalho tem se
ocupado intensamente do assunto, tendo como resultante dos tra
balhos, Convenções Internacionais, tais como as Convenções 115,
148, 161.(5)

A iaportancia para contribuição de novas normas acarreta um
estudo detalhado para classificação das substâncias e ativida -
des perigosas ou insalubres, e isso deve e necessita ser reali-
zado de forma interdisciplinar com a participação de engenhei -
ros, químicos, médicos, enfermeiros, psicólogos, administrado -
res, advogados e dos trabalhadores, que se encontrem expostos a
agentes perigosos ou insalubres.

Cada área profissional presta ao trabalhador um enfoque pajr
ticular especializado, levando ao processo uma discussão onde o
objetivo é compreender os fenômenos que ocorrem na prática do
trabalho e assim esclarecendo onde a situação é insalubre ou pe_
rigosa, e contribuindo também para o aprimoramento de procedi -
mentos e equipamentos de proteção mais adequados.

Considerando a Declaração Universal dos Direitos Humanos ,
proclamada pela Assembléia Geral das Naçces Unidas, i direito
humano fundamental a proteção adequada da vida e da saúde dos
trabalhadores em todas as ocupações.

A Constituição Federal vigente trata da garantia desses ái_
reitos - No titulo ITI - "Da ordem econômica e social". Diz que
é assegurada ao trabalhador, entre outros direitos, o de - Higi_
ene e Segurança do Trabalho - proibindo o trabalho em industrias
insalubres, de mulheres e menores de dezoito anos, e bem como
o direito a previdencia social e seguro contra acidente do tra.
balh.i (Artigo 165 - Incisos IX, X, XVI, da Constituição Federal)
(t).

A partir desses preceitos constitucionais, a Consolidação
das Leis do Trabalho, em seu Artigo 200, incisos e parágrafo
único dã ao Ministério do Trabalho a competência para dispor
complementarmente, tendo em vista as peculiaridades de cada at^
vidade . (7)

A atualização de nossa legislação 2 de suma importância, e
é oportuna a época atual em que o país encontra-se era processo
de mudança institucional com a nova Constituição sendo elabora-
da. Para isso os profissionais de um modo geral, e os que lidam'
no setor energético devem neste momento de transformação estar
conscientes de seus direitos, principalmente visando proteger
sua saúdf e sua vida. (8)
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O meio poderá ser qualificado como perigoso ou insalubre e
se deve ter atenção para a distinção entre un e outro para que
nao haja confusão.

A insalubridade ao se manifestar compromete sempre a saúde
do trabalhador en maior ou menor grau, chegando â doença profÍ£
sional ou do trabalho. Sua definição esta no Art.189 da CLT que
diz: "Serão consideradas atividades ou operações insalubres |
aquelas que por natureza, condições ou métodos de trabalho, ex '
ponham os empregados a agentes nocivos a saúde, acima dos limi-
tes de tolerância fJxados em razão da natureza e intensidade do
agente .

A periculosidade, por sua vez, e a condição, o risco, a pos
sibilidade de ocorrência de acidente, ou seja,segundo o Artigo
193 da CLT: "Sao consideradas atividades ou operações perigosas,
aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho impliquem o
contato permanente com inflamãveis ou explosivos em condições
de risco acentuado.

5 19 0 trabalho em condições de periculosidade assegura ao
empregado um adicional de 30Z sobre o salário sem os acréscimos
resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lti
cros da empresa.

§ 2Ç 0 empregado poderá optar pelo adicional de insalubrida
de que por ventura lhe seja devido.

A própria Lei que prevê o adicional menciona a concorrência
dos fatores perigosos e insalubres numa mesma atividade exigin-
do que o trabalhador faça a opção entre os dois adicionais. (9)
Isso vem demonstrar que muitas vezes, também, a fronteira entre
uma e outra espécie de atividade nao está demarcada1: os dois fa_
tores estão intimamente ligados, confundidos, e até mesmo con -
correntes .

A insalubridade tem causas mais evidentes °. efeitos mais
lentos. A periculosidade, pelo contrario, se origina em traba-
lhos de nocividade disfarçada mas que, quando se manifesta i de
rapidez fulminante. Os trabalhos insalubres minam a saúde, af£
tara iunções, dao ao corpo anormalidades orgânicas, provocadas
pelas substâncias e materiais nocivos ou pelo ambiente poluído.

No trabalho insalubre o "plus" salarial é para compensar os
empregados pelos efeitos desvantajosos ã saúde, e através dele
a aquisição de alimentação, vestuário e medicamentos que visem
a dar ao organismo o estado de equilíbrio no funcionamento e o
retorno ãs condições normais. Nos trabalhos perigosos, isto
nao ocorre, a saúde do empregado nao é afetada, nao havendo qua_l_
quer alteração orgânica.

A Associação Brasileira de Direito Nuclear - ABÜN vem real_i
zando trabalho de pesquisa relativo a proteção do trabalhador e
tem comunicado seus resultados em reuniões cientificas e publi-
cações. Inicialmente a pesquisa atingiu somente aostrabalhad£
res na atividade nuclear e presentemente esta estendida a trab£
lhadores nas atividades da indústria energética, em geral. (10)

A elaboração deste trabalho tem o proposito de contribuir
para o aprimoramento de um sistema jurídico institucional visan
do a alterar ou acrescentar em nossa legislação contribuições em be
nefício de trabalhador.

A proposta é a de conscientização do trabalhador para a n£
cessídade da sua proteção e nao de gratificação por sua exposi-
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ção aos agentes de risco ou noviços a que estiveram expostos em
todo o ciclo energético.

Não quer dizer que os adicionais não devam ser concedidos ,
pois existem trabalhadores que estão em contato com atividades em
que equipamentos de proteção poderão minizar mas não excluir o
risco ou a insalubridade. (11) (12) '

Note-se um crescente aprimoramento em alguns setores da área •
energética, tais como petróleo, xisto, gás, onde são adotadas nor j
mas internacionais e nacionais de segurança com a preocupação da
introdução de requisitos rigorosos de proteção do trabalhador.En^
tretanto, as informações obtidas não permitem concluir que os
procedimentos e equipamentos tenham esgotados as condições de
proteção contra o risco ou insalubridade.

Há, por outro lado, novas fontes energéticas que não estão
sendo cuidadas quanto à proteção do trabalhador. Como exemplo ,
o álcool da cana de açúcar. Onde começaria realmente o trato do
trabalhador da área energética? A partir da plantação e de colhei^
ta da cana de açúcar ou a partir do processo industrial do ãlccof"?
Este é um ponto que deve ser definido.

0 mesmo trato precisam ter as demais fontes energéticas.E es
te trabalho de pesquisa deve continuar abordando cada fonLe àê
"per se".

No sentido de obter informações que auxiliem na obtenção de
dados sobre o trabalhador na atividade energética, está em anexo
um questionário para ser respondido pelos participantes do IV Con
gresso Brasileiro de Energia.

CONCLUSÃO

Um ponto é todavia pacífico: que a garantia constitucional dos
direitos do trabalhador d .v¿ estender às condições de trabalho ,
a par de outros direitos que permitam que o homem brasileiro al-
cance uma qualidade de vida e não simplesmente atinja condições de
sobrevivência.
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RESUMO

Radiografia com nêutrois de diversos materiais obtidos no reator
IEA-Rl do IPEN^CNEN/£P, foram analisados qualitativamente. Duas técní̂
cas de conversão foram empregadas: a) (n,o) usando o canal de neutron?
n? 3 do reator, onde o feixe de neutrons extraído fornece um fluxo no
local da irradiação de - 10^ n/s/cm^, com uma área de 4 CÍJ x 8 cm. O
filme empregado foi o CN-85 coberto por uma camada conversora de te-
traborato de litio. O tempo de irradiação dos filmes foi de 15 minu
tos e o de revelação foi de 30 minutos em uma solução aquosa de NaO~E
(10Z em massa) à uma temperatura constante de 60°C; b) (n,y) usando o
arranjo experimental próprio e instalado no fundo da piscina do rea
tor. 0 fluxo de neutrons colimado no local da irradiação (próximo aõ"
caroço) é de -10^ n/s/cwr, a conversão foi feita por uma folha de dis
prósio e o filme enipregado foi o Kodak T-5. 0 tempo de irradiação foT
de 2 horas e o de transferência da imagem para o filme foi de 20 ho
ras.

ABSTRACT

Neutronradiography of several materials have been obtained at the
IEA-Rl Nuclear Research Reactor (IPEN-CNEN/ S P ), by means of two con
version techniques: a) (n,a) at the beam-hole n° 3 where a coll ima ted"
thermal neutron beam, exposure area A cm x 8 cm and flux at the
sample 10$ n/s/cm2 is obtained. The film used was the CN-85 cellulose
nitrate coated with lithium tetraborate (conversor). The time irradia
tion of the film was 15 minutes and in following was etched during 30"
minutes in a NaOH (10W) aqueous solution at a constant temperature of
60°C; b) (n,y) by using an experimental arrangement installed in the
botton of the pod of the re.ictor. The flux of the collimated neutron
beam is 10^ n/s/cm^ at the sample and the conversion is made by means
of a dysprozium sheet. The film used was the Kodak T-5. The irradia^
tion and the transfering time was 2 hours and 20 hours respectively,
and the film used was the Kodak T-5.
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INTRODUÇÃO

A radiografia com neutrons i uma técnica relativamente recente, empregada
na analise de materiais e consiste basicamente em se colocar o material a ser
neutrongrafado em um feixe de neutrons homogêneo, registrando o padrão dos neu-
trons transmitidos. A intensidade desse feixe transmitido é governada pela es-
pessura do material e pela secçao de choque total macroscópica, que leva em con
t& todos os processos de interação entre o neutron *» o material, os quais atrT
bu«m a neutrongrafia características únicas ̂ »^»3 )^ ~

A secção de choque de espalhamento incoerente em núcleos de hidrogênio é re
lativamente alta e isto faz com que esta técnica seja aplicável na investigação"
de plásticos, óleos, explosivos, adesivos, água e outras substâncias hidrogena-
das . Uma outra propriedade importante dos neutrons para essa finalidade é o
seu alto poder de penetração em materiais pesados, tornando a técnica desejável
na investigação de materiais hidrogenados encapsulados em metais, como por exem
pio ferro e chumbo. Além disso, a secçao de choque para os neutrons varia sensT
velmente de elemento para elemento, o que permite, em certos casos, observar vã
riações na estrutura do material em estudo, mesmo que esses elementos possuam
números atômicos vizinhos .

0 registro do padrão dos neutrons transmitidos através do material é feito
por meio de sua captura por elementos conversores, cuja função é dar origem ã
radiações ionizantes capazes de sensibilizar filmes especiais. Normalmente fo-
lhas de gadolíneo e de disprósio sao utilizadas como conversoras do tipo (n.y).
0 filme empregado nesses casos e o mesmo que o utilizado em radiografias com
raios X. Essas folhas sao empregadas em neutrongrafias nos chamados métodos di-
reto e indireto respectivamente. No primeiro, a folha e o filme sao simultanea-
mente colocados no feixe de neutrons transmitidos, enquanto, que no segundo, a
folha é ativada por esses neutrons e posteriormente colocada em contato com o
filme. 0 método indireto e indicado nos casos em que raios X ou radiação gama
estejam presentes no feixe de neutrons •

Uma outra forma paia o registro do padrão dos neutrons transmitidos é atra
vés de traços, causados por partículas alfa em filmes plásticos, chamados de dê"
tectores de traços de estado solid.), os quais se tornam visíveis após ataque"
químico adequado. Essas partículas alfa sao oriundas de elementos conversores co
mo o boro e o lítio, por meio das reações Bl^(n,o)Li^ e Li^(n,a)T. Uma das prítT
cipais características destes filmes é a sua insensibilidade à luz visível^raiõs
X, radiação gama e beta(2).

0 objetivo do presente trabalho foi o de verificar a viabilidade da neutron
grafia por arabas as técnicas de conversão com a finalidade de implantá-la nõ"
TPEN-CKEN/SP a nível qualitativo e quantitativo para a sua aplicação na análise
nao destrutiva de materiais.

PARTE EXPERIMENTAL

1. Arranjo Experimental

1.1. Conversão(n,a)

A fonte de neutrons utilizada foi o reator de pesquisas IEA-R1 do IPEN-
CNEN/SP que opera i uma potência de 2 MW e com um fluxo de neutrons térmicos da
ordem de lO^n/cm^.s em seu núcleo. 0 feixe de neutrons toi extraído do reator
por meio do canal de neutrons (beam-hole) número 3, onde está instalado um es-
pectrómetro de tempo de vôo (rigura 1). Em stu interior hã ura tubo de alumínio
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com 12 polegadas de diâmetro dentro do qual existem tres anéis de ferro,que tem
por finalidade colimar o feixe de neutrons oriundo do reator, e três filtros,um
de chumbo para reduzir a contribuição da radiação gama no local de trabalho e
dois de berilio, que permitem que do feixe colimado, somente os neutrons térmî
cos com comprimento de onda maior do que 3,96 %t o que corresponde a energias
inferiores i 5,2 meV, deixem o canal. 0 feixe de neutrons extraído possue dimen
soes de A cm x 8 cm e um fluxo da ordem de 10-Wcm .s no local da irradiação

Na parte externa do canal e junto ã blindagem biológica do reator, caixas
de parafina borada sao utilizadas para reduzir a contribuição de neutrons no Io
cal de trabalho.

0 porta-amostra, confeccionado inteiramente em alumínio consiste basicamen
te de um suporte no formato de um "L", no qual o objeto a ser neutrongrafado e
o filme são fixados conforme mostra a figura 1.

1.2. Conversão(n,y)

0 arranjo experimental para obtenção de neutrongrafia por conversão(n,y) es
tá instalado no fundo da piscina do reator e consta basicamente de um colimador
cónico divergente e uma redoma onde o porta-amostra e uma chapa conversora
de disprõsio sao devidamente acomodados. Esse arranjo está acoplado ã uma treli
ça móvel que o desloca até as proximadades do caroço do reator, onde o fluxo de
neutrons térmicos é da ordem de lO^n/s/cm^, atingindo aproximadamente lCPn/s/ar
no local da irradiação.

0 porta-amostra também confeccionado em alumínio teii o formato de uma caixa
com dimensões 10 cm x 10 cm x 40 cm, atrás da qual a chapa conversora é acopla-
da (figura 2) .

2. Filmes e Procedimentos jara a Obtenção de Radiografias

2.1. Conversão(n,ct)

O filme empregado para neutrongrafia por conversao(n,a)foi o do tipo CN-85,
composto por nitrato de celulose com espessura de 100 micra, coberto em ambas
as superfícies pela camada conversora de tetraborato de litio, 0 fato desse fil
me ser insensível a radiação gama é conveniente ao experimento, tendo em vista
a contribuição gama existente no local da irradiação.

0 procedimento para obter a neutrongrafia é colocar o porta-amostra em fren
te ao feixe de neutrons de modo que o objeto a ser analisado fique o mais prõxT
mo possível do filme. Após 15 minutos de irradiação o filme é retirado do por~
ta-amostra, lavado em água para remover a camada de tetraborato de litio e em
seguida é submerso durante 30 minutos em uma solução de hidróxido de sódio (10%
em massa)! uma temperatura constante de 60°C (valores obtidos experimentalmen
te). Esse filme é então novamente lavado em água corrente e secado numa corren
te de ar. Após esse tratamento, a figura do objeto irradiado poderá ser observa
da visualmente no filme.

2.2. Conversão(n, )

Basicamente o procedimento para a obtenção das neutrongrafías difere do an-
terior pois no lugar do filme empregou-se a chapa de conversão de disprósio a
qual uma vez ativada por reaçao(n,y)(Tj/2 * 2,38 horas) é colocada em contacto
com o filme para transferencia da imagem. Foram feitos testes com quatro tipos
de filmes e o melhor resultado foi obtido com o Kodak T-5. Os tempos de irradia
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ção e de transferencia foram de 2 horas e de 20 horas respectivamente. Termina,
da a transferência o filme é" revelado por processos convencionais. ~t

Para ambos os tipos de conversão, as imagens dos filmes foram impressas emj
papel fotográfico Kodak Bromide FA e F5. i

RESULTADOS E COMENTÁRIOS

Foram obtidas neutrongrafias de várias peças, que são mostradas nas figuras;
abaixo. >

1. Conversão(n,a)

Figura 3a - Válvula de pressão confeccionada em lptão com espessura de 2

Observações - Visualização do caminho do ar e a agulha semi-aberta

Figura 3b - Parafuso tipo Alien de ferro com diâmetro de 2 cm no qual foi '
fixado um pedaço de fio de cobre que possue em uma de suas ex
tremidades uma placa de cadmio. ~

Observações - Visualização na diferença de contraste relativa a três íiate-
riais diferentes, um orifício com 5 mm de diâmetro na parte
superior do parafuso e os fios da rosca no interior da porca
também de ferro. !

Figura 3c - Detector Geiger-Muller
Observações - Visualização de seu anodo com diâmetro de 1 mm.

Figura 3d - Bala de revolver calibre 38
Observações - Visualização da pólvora e de seu caráter granular.Nao ha mui !

ta diferença de contraste entre o projétil de chumbo e o matT !
rial da pólvora. ~~ !

Figura 3e - Peça de Cadmio
Observações - Visualização dos orifícios separados entre si demonstrando

boa resolução do sistema de colimaçao.

Figura 3f * Tubo de Latão com Porca de Latão Soldada
Observações - Visualização do cordão de solda com bom contraste.

2. Conversão(n,-y)

Figura 4a - Motor sincrono
Observação - Visualização do rotor na carcaça de alumínio com 2 mm de es

pesst-..j
- Psça dfc carbono

Observação - Visualização de diversos orifícios feitos na peça

Figura 4b - válvula eletrônica
Observação - Visualização dos detalhes dos filamentos e dos pinos de fixa

5
Detector Geiger-Muller

ã
Observação - Visualização de seu anodo com diâmetro de 1 mm.

- Materiais líquidos e plásticos encapsulados em tubo de aço de
parede de espessura 1 mm

Observação - Visualização com alto contraste e detalhe dos materiais o:gâ-
nicos encapsulados.
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Figura 4c - Parafuso tipo Allen de ferro con: diânetro 2 cm
Observação - Visualização de um defeito em seu topo

- Tubo de latao com porca de latão soldada

Figura 4d - Conector eletrônico tipo BNC
Observação - Visualização de detalhes ?<s seu interior bem como uma solda

na junção do 'V* e um anel de borracha na parte superior

Figura 4e - Parte de um elemento combustível do reator nuclear IEA-R1
Observação - Visualização das placas de alumínio que contém o elemento fís

sil.

Pelos resultados apresentados pode-se salientar que as neutrongrafias obti-
das por ambas as técnicos de conversão não mostraram diferenças marcantes en-
tre si em termos de definição e resolução, com a exceção de que os fios da ros-
ca na figura 4c (n,f) nao são visíveis como os da figura 3b (n,a)•

£ importante frisar que a visualização da pólvora na figura 3d e da ' carga
da caneta e o nível de tinta na figura 4b evidenciam uma das principais caracte
rísticas da técnica da neutrongrafia que é a investigação de materiais hidrog?
nados. ~~

Uma outra importante característica dessa técnica foi demonstrada no resul-
tado da figura 4e em que se obteve neutrongrafia de um elemento combustível ra-
dioativo.

As neutrongrafias por conversão (n,a) obtidas nesse trabalho,apresentam de-
finição e resolução inferior quando comparadas com os resultados de outros auto
res, reflexo da necessidade de uma melhor colimação do feixe de neutrons e dê"
uma otimização dos tempos de irradiação e revelação. Esta sendo projetado um co
limador para tal finalidade(3). ~

Quanto a comparação relativa ãs neutrongrafias por conversão (n,y), pode-se
concluir que é necessário uma otimização dos tempos de irradiação e de transfe-
rencia uma vez que em termos de colimação o sistema apresenta características
semelhantes ao empregado por outros autores que obtiveram melhores resulta-

<4)

A técnica de neutrongrafia vem sendo constantemente desenvolvida em muitas
instituições justificada pelo crescente interesse tanto na medicina quanto na
industria para análise nao destrutiva de materiais.
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Legenda das Figuras

1. Diagrama esquemático do arranjo experimental para obtenção de neutrongrafia
por conversãoVn»o)

2. Diagrama esquemático do arranjo experimental para obtenção de neutrongrafia
por conversão(}

3a; 3b; 3c; 3d; 3e; 3f. Resultados obtidos por conversãoV.n,a)

4a; 4b; 4c; 4d; 4e. Resultados obtidos por conversão(n,V)
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RESUMO

A técnica da difraçio de neutrons foi utilizada na determinação da
textura de três chapas metálicas, duas de alumínio laminadas a 52 e a
98% e uma de ferro-silicio empregada na confecção de núcleos de trans_
formadores elétricos.

As medidas experimentais foram feitas em um difratômetro de neu-
trons instalado junto ao reator nuclear de pesquisas IEA-R1, no canal
•ie irradiação n° 6. As amostras foram confeccionadas no formato aproxi_
mado de uma esfera ou de um prisma octagonal cujas dimensões nao excê
dem ãs do feixe de neutrons que é extraído desse canal e dessa forma
correções devido ã variação de atenuação dos neutrons e de iluminação
da amostra são evitadas. Um programa de computador analisa a intensid£
de do feixe de neutrons que é difratado pelas amostras e gera as figu-
ras de polo através das quais suas texturas sao observadas.

ABSTRACT

By means of the neutron diffraction technique the texture of 5Z
and 98% rolled-aluminium and of iron-silicon steel used in the core of
electric transformers, have been determined. The measurements were pe£
formed by using a neutron diffractometer installed at the IEA-R1 Nu-
clear Research Reactor, in the Beam-Tiole n9 6. To avoid corrections
such as neutron absorption and sample luminosity the geometric form
of the simples were approximated to spheric or octagonal prism , and
its dimensions do not exceed that of the neutron beam. The texture of
the samples were analysed with the help of a computer programme that
analyses the intensity of the diffracted neutron beam and plot the pole
figures.
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INTRODUÇÃO

Materiais policristalinos sao agregados constituídos por uma grande quantida
de de cristalitos ou graos. Cada grao i praticamente um monocristal o qual em ge*
ral apresenta anisotropia relativa ã uma ou mais propriedades físicas. No erapre
go tecnológico desses materiais, essa anisotropia local não é muito importante ~
desde que esses grãos estejam aleatoriamente orientados. Entretanto, quando sub
metidos a tratamentos térmicos e a processos mecânicos como extrusão.laminação ~
sinterizaçao, os materiais policristalinos podem apresentar textura ou seja uma
orientação preferencial dos grãos a qual resulta em uma anisotropia das proprie
dades físicas para o material como um todo(l). Dessa forma torna-se necessário"
compreender o desenvolvimento da textura para se obter melhor controle de pro-
priedades como por exemplo anisotropia magnética, expansão térmica etc, fortemen
te influenciadas por ela.Essas propriedades sao de grande interesse para muitoF
materiais industriais e portanto nesses casos o controle de qualidade devei a tam
béui incluir o controle de textura. Pode-se citar como exemplo o controle de teje
tura em chapas de ferro-silício empregada na confecção de núcleos de tra sforma
dores,em tubos à base de ligas de zircônio para a indústria nuclear, em eletro-
dos de grafite etc(2).Além disso esses estudos sao muito importantes para se ds-
terminar uma relação quantitativa entre a textura e a anisotropia d?s várias pro
priedades físicas dos materiais policristalinos (elasticidade, plasticidade, su~
perplasticidaóe, corrosão), bem como para a investigação dos efeitos de irradia
çao nas propriedades dos materiais nucleares(3).

Uma das maneiras de se representar a textura e por meio de figuras de po-
los^), AS técnicas da difração de raios-X e da difração de neutrons são comumen
te empregadas na obtenção dessas figuras que sao projeções estereográficas com o_
rientação relativa â amostra em estudo e que mostram variações de intensidade do
feixe de raios-X ou de neutrons que é difratado por um plano cristalográfico des
sa amostra. Um quadro comparativo entre as características de ambas as técnica?
esta apresentado na tabela l(2,3),

0 objetivo do presente trabalho foi determinar pela técnica da difração
de neutron"? a textura de três amostras, duas de alumínio e uma de ferro-silício,
comparar os resultados com os obtidos por outros autores e dar continuidade ao
desenvolvimento dessa técnica, que vem sendo implantada na Divisão de Física Nu-
clear do IPEN-CNEN/SP.

DESCRIÇÃO DA TfCNICA

A técnica da difração de neutrons aplicada a determinação da textura ba-
seia-se fundamentalmente na detecção e registro do feixe que é difratado pela
amostra, por um plano cristalográfico pré selecionado. A^a^astra é girada de ma
neira a que todos os grãos levem esse plano para a posição de difraçao(2).

Os métodos da reflexão e o da transmissão do feixe incidente na amostra sao
normalmente utilizados nessa técnica e o da reflexão foi o empregado. Segundo es_
se método o giro na amostra e efetuado em seu próprio plano, em torno de um eixo
N normal a sua superfície (ângulo 6) e em torno de um eixo A horizontal (ângulo
õT) como indicado na figura 1. Cada coordenada (a,O tem a sua localização na fi-
gura de polos e a intensidade do feixe de neutrons registrado m cada uma delas,
é representada nessa figura por meio de densidade de pontos (técnica empregada
nesse trabalho), linhas de nível, números e'c, os quais refletem a textura da
amostra.

A principal dificuldade no emprego dessa técnica é a necessidade de se ter
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TABELA 1

'aracterísticas dos Métodos da Difração de Raios-X

e de Neutrons no Estudo da Textura

Propriedade

Intensidade do feixe

Resolução

Extinção

Absorção

Volume da amostra (mm )

Ãrea do feixe (mm )

Preparação da amostra

Uniformidade do feixe

Espessura da amostra

Possibilidade de alterações
na textura durante a prepa-
ração da amostra

Método recomendável para

Difração de Neutrons

Baixa

Moderada

Alta

Baixa (exceto em Cd e
em terras raras)

- 10*

-IO 4

Fácil

Boa

(~ 20) mm

Inexistente

Materiais com graos gran
des. textura total da
amostra

Difração de Raios-X

Alta

Boa

Baixa

Alta

-IO"1

- 1

Difícil

Incerta

(ÍO^-IO"1) mm

Existente

Materiais con graos pe
truenos, texturas em
areas selecionadas

um fluxo de neutrons térmicos relativamente intenso (10 -10 neutrons/seg/cm )Í£
cidente na amostra, somente obtido em reatores nucleares. Atualmente no nosso
país, o único reator nuclear com capacidade de fornecer tal fluxo de neutrons, é
o IEA-R1 do IPEN-CNEN/SP. A área de Física Nuclear desse instituto dispõe de um
difratômetro de neutrons instalado junto a esse reator o qual foi empregado para
a realização das medidas(^),

PARTE EXPERIMENTAL

1. Arranjo Experimental e Preparação das Amostras

0 difratômetro de níiutrons está acoplado ao canal de irradiação (Beam-Hole)
n? 6. Um diagrama esquemático desse difratêmetro está apresentado na figura 2. 0
feixe de neutrons extraído do núcleo do reator é monocromatizado por um monocris_
tal de chumbo (plane cristalográfico-220) e em seguida espalhado pela amostra e
registrado por ura detector proporcional do tipo BF^. Esse feixe possue comprimen
to de onda \ • 1,137 8 e dimensão de 5 x 5 cm^. O sistema eletrônico para análT
se do pulso do detector é o convenciona1mente empregado.

A amostra é posicionada no 'Hfratômetro em um goniómetro próprio o qual per_
mi te que a amostra seja movimentada para todas as coordenadas angulares neces-
sárias para a análise de sua textura.
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Os materiais estudados nesse trabalho foram: a) chapas de alumínio puro Ia
minadas a frio a 98Z e 5J e b) chapa ds ferro-silicio empregada na confecção"
de núcleos de t•ansformadores elétricos. A chapa de alumínio laminado a 5Z foi
torneada de modo a st obter pequenos cilindros que rigidamente sobrepostaseman
tendo as direções de laminaçao sempre paralelas entre si, compõe a amostra (n9
1) na forma geométrica aproximada de uma esfera (figura 3a) de 3 cm de diâme-
tro. As outras du->.s chapas, por serem mais delgadas, foram cortadas na forma de
pequenos octágonos que sobrepostos, como no caso anterior, compõe as uítras
duas amostras (nV > - alumínio - 98Z; n9 3 - ferro-silício) na forma geométrica
de prismas octagonais (figura 3b) de altura 3 cm e diagonal de oase 2,5 cm.

As dimensões e o formato dessas amostras, sao tais que fiquem completamente
imersas no feixe de neutrons e se evitem variações de absorção e de iluminação
dos neutrons quando a amostra é girada para cada coordenada angular (a,8)em que
se realizam as medidas. Essa precaução torna desnecessária ambas as correções'^).

2. Obtenção e Tratamento dos Dados

As medidas de intensidade do feixe difrat.ido sao feitas primeiramente posi
cionando o braço do difratômetro (onde esta o detector BF3) em um ângulo fixo
"26" de difraçao previamente selecionado de acordo com o plano cristalográfico
de interesse da amostra em estudo^), para o eso das amostras de alumín'o e de
ferro-silício os ângulos foram 26 = 28,08° e 26 = 32,8° correspondentes aos pia
nos cristalográficos 111 e 110 respectivamente. Em seguida a amostra é fixada
ao goniómetro e posicionada de modo a manter sua direção de laminaçao perpendi-
cular ao plano de espalhamento. A normal ã face da amostra é paralela a esse
plano e coincidente com a bissetriz correspondente ao angulo formado entre o
feixe incidente e o difratado pela amostra (figura 1). Nessas condições ambos
os ângulos a e 6 valem zero graus(?).

Para a construção das figuras de polos foi necessário um conjunto de 361
pontos experimentais correspondentes 1 cada par das coordenadas a e 6 que variam
de 0o a 90° num intervalo de 5o. 0 tempo necessário para a obtenção desses pon-
tos foi de aproximadamente 50 horas, nas condições atuais de operação do reator.

A radiação de fundo, subtraída das intensidades medidas,! oriunda do espa-
lhamento incoerente da própria amostra em estudo e do próprio ambiente onde se
encontra o difratômetro. Essa medida é feita em duas posições angulares, una an
terior e outra posterior ao angulo "26" fixado anteriormente, em uma coordenada"
angular Ê arbitrária e variando a coordenada angular a também de 0o a 90° em in
tervalos de 5o. For se tratar de uma análise qualitativa de textura essa foi ã*
única correção feita aos dados experimentais'^'.

Foi implantado um programa de computador que trata os pontos experimentais
e que tem por finalidade gerar figuras de polos correspondentes a cada conjunto
de dados obtidos^*),

ANALISE DOS RESULTADOS

As figuras de polos 4a e 4b correspondem às amostras confeccionadas das pia
cas de alumínio laminadas ã 5% e ã 96% respectivamente. A diferença da deforma'
ção plástica sofrida por ambas as placas é caracterizada nessas figuras,pela dê"
finíçao dos polos muito mais acentuada para a laminada ã 98% o que demonstra õ~
elevado grau de orientação dos grãos,resultante do elevado grau de laminaçao a
que eesa placa foi submetida^»^>.A mesma observação pode ser feita para a figu
ra de polos Ac correspondente S chapa de ferro-silício,que pela própria nature"
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za de sua utilização tecnológica deve apresentar uir alto grau de orientação dos

grãosí8).

As figuras de polos para as amostras n9 2 e n9 3 foram comparadas com as ob
tidas por outros autores(2,ll) qUe empregaram a mesma técnica e estão apresenta
das nas figuras 5a e 5b. Por uma comparação visual entre as figuras 4b e 4c com
5a e 5b pode-se observar a concordância dos resultados.

É importante salientar que algumas das características dessds amostras tais
como, o tamanho dos graos existentes nas chapas de ferro-silício e de alumínio
laminada a 98% e a espessura da chapa de alumínio laminada a bX, tornam dificul^
tosa a análise de suas texturas pela técnica da difração de raios-x(9»10) _ ~"

A área de física nuclear do IPEN-CNEN/SP vem desenvolvendo a aplicação da
técnica da difração de neutrons a análise da textura que, como demonstrado por
muitos autores(8,12,13)f ¿ desejável ã esses estudos e vem sendo constantemente
desenvolvida e comumente empregada em outras instituições na análise de mate-
riais.
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Figura-3a : Forma geométrica da amostra de
aluminio laminada a 5%

Figura-3b : Forma geométrica das amostras de alu-
minio laminada a 98Z e de ferro-silicio
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Figura-4a : Figura de polo obtida nesse trabalho para a amostra
aluminio laminada a 5%.Flano cristalografico-Clll )
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Figura-ib : Figura de polo
obtidf nesse trabalho para a
amostra de aluminio laminada
a 98Z.Plano cristalográfico-
(111)

Figura-4c : Figura de polo
obtida nesse trabalho para a
«um-stra de ferro-silicio.Pla-
no cristalogra£ico-(110)

Figura-5a : Figura de polo
obtiia na literatura:alumí-
nio laminado a 90% ..Plano
cristalografíco-(lll )

Fig'ira-5b : Figura de pulo
obtida na literatura:ferro-
silicio.Plano cristalografi
eo-(liO )
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ENSAIOS NEUTRONORÃFICOS COM C REATOR ARGONAUTA DO
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SUMARIO

Sao apresentados alguns resultados experimentais obtidos utilizando-se o Reator
Argonauta do Instituto de Engenharia Nuclear como fonte de neutrons térmicos p£
ra estudos e aplicações da neutrongrafia como técnica de ensaios não destruti-
vos em nuit-eriaÍ5.

ABSTRACT

Some experimental results obtained with the utilization of the Argonaut Nuclear
Reactor of Instituto de Engenharia Nuclear, as a thermal neutron source, for
study and appHcation of neutronradiography as a technic for non destructive
tests in materials are presented.
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1. INTRODUÇÃO !

Ao contrário das .radiografias X e y, a neutrongrafia baseia-se na inter£ (

cao dos neutrons com os núcleos atômicos. i
A fonte de neutrons utilizada, que pode ser uma fonte isotópica, um rea-

tor nuclear, um acelerador de partículas, produz neutrons de diversas ener-
gias, embora apenas os neutrons térmicos tenham maior importância para a neu- j
trongrafia. Neutrongrafia por intermedio de neutrons com energias maiores e j
também viável dependendo dos parâmetros nucleares dos materiais envolvidos. j

As seções de choque de muitos elementos leves para absorção e espalhamen-
to de neutrons térmicos sao bastante altas, o que resulta em elevados coefici-
entes de atenuação» Figura 1. Por outro lado, a maioria dos elementos com rm
mero atômico elevado possui baixa seção de choque para absorção e espalhamen- !
to de neutrons térmicos, em conseqüência,baixos coeficientes de atenuação. As- j
sim, a neutrongrafia é uma técnica que torna possível a inspeção de materiais i
com elevado teor de hidrogênio e de outros elementos leves e pesados e que sao ;
difíceis de serem inspecionados por raios X e gama. ' ̂  ¡

Para a obtenção da imagem, faz-se uso das reações nucleares (n, a), (n,3)
e (n»Y) com o emprego de materiais apropriados - conversores - uma vez que os ;
neutrons nao tem ação sobre o filme suficiente para a formação das imagens re- j
queridas pela técnica. • ^ :

0 princípio da técnica de neutrongrafia é a modulação de um feixe de neu-
trons homogéneo e colimado que incide sobre o objeto em estudo. Essa modulação t
do feixe é uma função das interações dos neutrons com os núcleos atômicos dos
elementos que constituem o objeto sob inspeção.

Os estudos sobre neutrongrafia e suas aplicações como téc"ica de testes
nao destrutivo em materiais com a utilização do Reator Argonauta do Instituto
de Engenharia Nuclear teve inicie em 1972. A partir de 1974 alguns resultados
satisfatórios foram obtidos após elaboração e implementações do arranjo experí^ i
mental. !

Os neutrons gerados pelo reator foram colimados através de um canal de ír_ ;
radiação da coluna térmica externa. A divergencia angular do colimador utiliza :
do é de 1/70 o que resultou na obtenção de neutrongrafias de resolução satisfa
tóría. 0 fluxo de neutrons térmicos no plano de detecção da imagem é da ordem
de 10 r a potência de operação do reator dv 170W

2. MÉTODOS

De acordo com a maneira de se fazer a neutrongrafia, surgiram os chamados
métodos direto e indireto ou por transferência. No método direto, o filme, o
conversor e o objeto permanecem juntos durante a irradiação enquanto que no m£
todo por transferência somente sao expostos aos neutrons o conversor e o obje-
to c, posteriormente, faz-se o contato do conversor com o filme.

A imagem obtida ê o resultado da interação da radiação emitida pelo con-
versor, após ativação pelos neutrons, e o filme utilizado.

A atividade adquirida pelo conversor quando submedido a i irradiação por
neutrons é:

A(t.) = nvON (1 - e"Xti) (1)

onde A(t.) é a atividade adquirida pelo conversor durante o tempo de exposição
t^j nv é a densidade de fluxo de neutrons; N e o número de átomos estáveis do
isótopo que constitui o conversor; X é a constante de desintegração do isótopo
formado; oía. seção de choque microscópica de ativação.

Representando por t o tempo transcorrido desde o momento em que cessa a
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irradiação, a atividade do conversor vale:

-Xt¿ -At
A'ít.tp = A'(l - e ).c (2)

onde A* = nvoN c a atividade adquirida pelo conversor irradiado durante o tem-
po t¿ >>X~1. Desta forma, conclui-se que um conversor de rjnstante de desinte-
gração muito grande ale-.riça rapidamente a atividade de saturação e se desativa-
ra ao ser removido do feixe de neutrons. Este tipo de conversor só t de interés^
se para o método da exposição direta. Se X é pequeno, a saturação só será alean
cada após longo tempo de exposição e, após o término desta, o conversor manterá'
uma atividade decrescente com o tempo. Este tipo de conversor é o apropriado pa_
ra o método da exposição por transferência.*^

As desintegrações que irão contribuir para a formação da imagem, supondo
que toda a radiação emitida pelo conversor é aproveitada, serão:

Para o caso da exposição direta

A " Í nA'dt - A \ t
o

(3)

o que significa que a obtenção da imagem depende do tempo de exposição com a
condição de que t. >>X " *

Para o caso de exposição de transferência

ft n

-I o

-Xt¿ "At
(1 - e ).e dt

"Xtn
)= £ (1 - e ) íl - e ) (4)

3. FATORES QiJE INFLUENCIAM NA QUALIDADE DA IMAGEM

A qualidade de uma neutrongrafia pode determinar o grau de exatidão de
uma inspeçãc. Varie fatores podem influenciar na qualidade da imagem obtida
por neutrongrafia e que sao:

. Colimaçao do feixe de neutrons: os neutrons emitidos pelas fontes difundem-
se em Geometria de 4TI rd no moderador. Dessa forma, torna-se necessário a ob-
tenção de um feixe colimado com colimader construído de material com propri£
dades nucleares compatíveis com a técnica.

. Nível de radiação gama: o nível de radiação gama que normalmente acompanha
um feixe de neutrons deve ser diminuído ao máximo para nao interferir na ima
gem neutrongrãi'ca.

. Divergência angular do colimador: a divergência angular definida como a ra-
zão A/L = ü, onde A é o diâmetro na abertura de entrada do colimador e L é a
distância entre a fonte e o plano de detecção da imagem,-determina o fluxo
de neutrons que interage com o objeto. 0 fluxo que interage com o objeto
(¡i , , na abertura de saída do colimador, cm primeira aproximação é:
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onde a i a divergencia angular, <{>, o fluxo de neutrons na abertura de entrada
ño colimador e £ a seção de choque macroscópica do gas contido no interior do
colimador.

Outros fatores cono a pertuuibra, a espessura do conversor, a granulaçao do
filme tem também bastante influencia na qualidade da imagem. A mínima penumbra
ê estabelecida pela exigencia dos trabalhos a serem realizados, a espessura do
conversor deve ser mínima e os filmes devem ter granulaçao fina.

. Resolução: o parâiuatro mais importante para medir a qualidade da imagem I a
resolução a qual depende dos outros parâmetros citados. A resolução de uma
neutrongrafia pode ser determinada através do menor espaço visível entre fu-
ros de igual diâmetro feitos num corpo de teste de resolução. Uma outra manei
va de se medir a resolução ê atra"°.s da largura a meia altura (W. ,n) da curva
que representa a variação da densidade ótica seguindo-se uma direção de leitu
ra do filme num microdensitõmetro.

A. ENSAIOS COM 0 REATOR ARGONAUTA

. As neutrougrafias apresentadas neste trabalho foram obtida- entre os anos
de 1974 a 1976.

0 Reator Argonauta é um reator de pesquisas moderado a água leve a grafita
cotnpotência nominal de 10KW. As nf/utrongraf ias foram obtidas na potencia tie ope
ração do reator de 17OVJ correspondendo a urn fluxo de neutrons no plano de detec
çâo da imagem de aproximadamente 2,0 x lO^n.cnT^.s"*.

Os tempos de exposição variam en função do objeto exposto, do conversor e
do filme utilizados, porem, em média, sao gastos 40 minutos para a obtenção de
uma neutrongraf ia nas condições citadas. (•*)

Para o método da exposição direta o conversor que apresentou melhores re-
sultados e o do Gadolinio cujos isõtopoE naturais mais importantes para a ati-
vação são o Gd-155 e Gd-157 com seções de choque de 61.f'00b e 240.000b respect^
vãmente, que apôs a captura de neutrons produzem isótopos estáveis por emissão
de radiação. A radiação mais responsável para a obtenção da imagem, neste caso,
sao elétrons de conversão com espectro de energia variando desde 40KeV. ate
80KeV aproximadamente, com permanencia da ordem de 70KeV.'-*)

No caso do método por transferência conseguiu-se bons resultados com o Di£
prósio. A ativação por neutrons térmicos do Dy-165, isótopo natural, produz o
isótopo Dy-166, com meia vida de 140 minutos, decaindo por emissão 8 cora ener-
gia máxima de l,305MeV(80%). 0 espectro de radiação y presente no processo tem
Emax.de °.925HeV.

A Figura 2a mostra a neutrongrafia por exposição direta de uma peça de
chumbo, tendo no seu interior um arei de borracha (o'ring). O conversor utiiiza_
do foi o de Gadolinio e o filme, o AA54 KODAK. A Figura 2b mostra a radiografia
da mesma peça utilizando o mesmo tipo de filme. Na Figura 3 são mostradas a neu_
trongrafia e a gamagrafió com Ir-192 de duas munições. Pode-se ver a vantagem
oferecida pela neutrongrafia no caso de inspeção em materiais hidrogenados e
compostos de elementos levuD envoltos por material r"e elevado número .itômiro.

A radiografia X e Y de materiais xadiontivos é muito difícil e praticanen
te impossível se o material está muito ativo. 0 uso da neutrongrafia para ins-
peção Jesse tipo de material é recomendado. A Figura 4 mostra a neutrongrafia de
um receptáculo cotr. fonte de lr-192 em sua extremidade, utilizada em g^nwgra-
fia. Para isso foi utilizado o nétodo por transferência com conversor de Dispró
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sio e filme AA54 da KODAK.
A ^eutrongrafia é uma técnica que permite a dife-enciaçao entre isõtcnos

de mesmo elemento, o que nao se pode fazer coro • Tailií grafia X ou Y- *• Figura '-
mostra a neutrongrafia direta, com Gadolinio, t duas placas de eleme.ito combus
tível utilizado no Reator Argonauta, sendo uma jelas de Urânio natural e a ou-
tra de Urânio enriquecido a 20Z. Not^.-se tem o contraste entre as duas placas,
o que não ocorre com a radiografia X e y. A técnica de neutrongrafia ten sido
usada inclusive para a determinação de enriquecimento de elementos combustíveis
com muito boa precisão.'^)
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Figura 2a ~ Neutrongrafia de uma

peça de chumba contendo um o'ring

no seu interior

Figura 2b - Gamagrafia da mesma

peça reference a Figura 2a

r

• : • . • - »

Figura 3 - Neutrongraíia e gamagrafia ile duas munições

-187-



Figura 4 - Neutroíigrafia de um receptáculo com fonce de lr-192 na sua extremidade
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Neutrongrafia direta de duas placas de elementos coa¡bustível: Uranio enri-

quecido a 202 e Urânio natural

Camagrafia das mesmas placas de elementos mostradas ac'.toa

Figura 5 - Neutrongrafia e Gnmagrafia

-189-



INCTPUMENTAÇÃO E CONTROLE

- 1 9 0 -



F '

CONGRESSO 24 A 29 OE ABRIL DE 1988
GERAL DE
ENERGIA NUCLEAR

ANAIS - PROCEEDINGS

AUTOMAÇÃO DE UM SERVIÇO DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL
QUE UTILIZA DOSÍMETROS TERMOLUMINESCENTES

Claudia L.P. Maurício
Paulo H.B. Becker

Departamento de Monitoração Individual e
Departamento de Apoio Técnico
Instituto de Radioproteção e Dosiaetria (IRD)
Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN)
Rio de Janeiro - Brasil

SUMARIO

Foi desenvolvido um sistema de aquisição e tratamento de
dados para leitores termjluminescentes. O projeto incluiu
tanto a parte de "hardware" quanto de "software" do sis-
tema. Sua principal aplicação ê na monitoração individual
de neutrons, que requer um tratamento especial da resposta
obtida nos leitores convencionais. Além disso, esta auto-
mação permite avaliações mais rápidas, COB minimização dos
erros e melhor controle de qualidade das atividades do Ser_
viço de Monitoração Individual do IRD que envolvem dosí-
metros teruoluminescentes.

ABSTRACT

A data acquisition and treatment system has been developed
for thermoluminescent readers. The project included both
the hardware and the software of the system. Individual
neutron monitoring, due to its higher complexity and need
of better accuracy, is the main application for this
system. Furthermore such automation allows quicker
evaluation, with smaller errors and better quality control
of IRD's Thermoluminescent Individual Monitoring Service.



INTRODUÇÃO

De acordo com o 1CRP , o controle de qualidade en un programa

de monitoração deve incluir, entre outros requisitos, que os dados

sejam correta e propriamente armazenados, que a exatidão requerida

seja garantida e que as respostas dos detectores sejam interpreta-

das dentro dos padrões e normas nacionais e internacionais. J«exü

tem vários sistemas comerciais computadorizados, cada um servindo

melhor para um determinado objetivo, mas o 1RD não possui nenhum

destes equipamentos. Então, para melhor atender s estes requisitos,

os equipamentos ¿e medidas estão sendo acoplados a microcomputado-

res .

0 Grupo de Dosimetría Termoluminescente do IRD/CNEN, presta

mensalmente serviços d« monitoração individual com dosímetros ter

moluminescentes (TLDs) a cerca de 400 trabalhadores. São fornecidos

dosímetros de extremidades para radiação gama e X e dosímetros pa

ra neutrons. A aplicação de TLDs em dosimetría de neutrons requer

maior exatidão e detalhamento das curvas de emissão. Neutrons são

quase que invariavelmente acompanhados por radiação gama, e os de_

tectores não respondem só aos neutrons, mas também a ela. Desta

forma, é necessária a separação destas contribuições. Esta é conse

guida com o uso de pares de detectores, i. ?., um que respoada só

a gamas ( LíF) e outro qu¿ responda a neutrons e gamas( LiF) . En

tretanto, quando se medem doses pequenas de ucutrons(maioria dos

casos de monitoração rotineira), envolvendo diferenças pequenas en

tre as respostas dos dois detectores» erros significativos podem

ocorrer, por exemplo, se as respostas dos dispositivos i radiação

gama não forem iguais.

Para melhorar o desempenho destes serviços, principalmente no

caso de monitoração de neutrons, foi desenvolvida no IRD uma inter

face para acoplar os atuais leitores termoluminescentes do labora-

tório a um microcomputador IBM compatível para coleta e tratamento

de dados.

FUNÇÕES DO SISTEMA

0 sistema foi projetado para cumprir as seguintes funções

principais:

1. guiar o operador;

2. verificar "on-line" as condições do leitor;
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3. calcular e armazenar os parâmetros individuais dos TLDs;

4. calcular os fatores de sensibilidade do leitor a cada dia;

5. avaliar "on-line1*" os TLEs usados na rotina, usando seus pa

râmetros individuais;

6. subtrair o sinal devido ã emissão de infra-vermelho da

prancheta("background"};

7. ariaazenar as curvas de emissão em função do tempo;

8. aplicar as correções necessárias;

9. calcular as doses individuais;

10. transferir diretamente os resultados para um Banco de Dji

dos mais amplo (Conexo) , responsável pela emissão dos relatórios.

O sistema, além de guiar passo a passo o operador em suas ta_

refas minimizando os erres, digitaliza e armazena em meio magnéti-

co todas as curvas de emissão. Esta transformação possibilita uma

melhor avaliação e interpretação das curvas visualizadas diretamen_

te no monitor de vídeo. Com a subtração da emissão de prancheta, é

possível ainda localizar picos mesmo a temperaturas mais altas

( 25O9C), a partir da qual cte sinal de fundo torna-se cada vez

mais significativo. Isto é ainda mais importante para a dosimetría

de neutrons, que requer exatidão maior do que a usual. 0 sistema

permite ainda a análise de cada pico individualmente, sendo possí-

vel a correção de qualquer sinal espúrio que possa aparecer nas

curvas de emissão

DESCRIÇÃO FÍSICA DO SISTEMA

O leitor termoluminescente utilizado (Teledyne 73OOC) é cons-

tituído basicamente de quatro elementos:

1. sistema de deteçao composto do tubo fotomultíplicador aco-

plado a uma fonte de alta tensão e conversor I/F;

2. aquecedor, sensor e controlador de temperatura;

3. sistema óptico;

I*. mostrador e saíúa analógica.

A estrutura geral atual do sistema "on-line" leitor-raicrocom-

putador pode ser melhor visualizado por meio da figura 1.
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A interface de "hardware" foi montada em uma placa protótipo

padrão e colocada diretamente em um dos "slots" disponíveis da pia

ca-mãe do micro. Ela contém um contador de 8 algarismos ligado <U

retamente ao conversor I/F do leitor, conforme esquema da figura .

Ela também foi ligada ao sistema de condole do leitor, sendo C£

paz de identificar o início e o final de cada leitura. A interface

de "software" se encarrega de armazenar o número de pulsos gerados

por intervalos de tempo, transformando o sistema ea uma espécie de

multicanal. Cada canal corresponderá a um intervalo de temperatura,

dependendo apenas da taxa de aquecimento, a qual depende do ti<>o

de dosímetro que está sendo avaliado.

Para que se possa ter um controle direto do sistema de aqueci^

mentó, será adicionado posteriormente um conversor A/Dàinterface.

Este conversor será utilizado para leitura direta da temperatura

no termopar do leitor.
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DESCRIÇÃO DO PROGRAMA

Todos os programas foram escritos en linguagem Pascal. 0 flu-

xogrann simplifiado das principais partes do programa fonte estão

na figura 3.

c
o—f

mfcio

tflfICIt K MOM
DOB LOCAI*

Figura 3 - Fluxograoa simplificado do programa principal do
sistema.
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O sistema, além de guiar o operador, permite:

1. a comparação dos dados com resultados anteriores, através

de consulta acs bancos de dados;

2. a correção de sinais espurios; e

3. a transferencia direta, por meio de disquete, das doses

finais para o sistema gerai de doses da CNEN (Conexo), sem manu

seio de dados pelo operador.

0 programa principal do sistema pode executar a operação de

caracterização de un lote novo de TLDs ou a avaliação de doses (ex

tremidades ou neutrons). Depois da resposta, o programa começa lo_

go o teste e o ajuste do aparelho guiando o operador en toóos os

passos. Depois deste ajuste, começa a fase de avaliação pripriamen

te dita, sendo que o sinal da resposta da prancheta armazenado na

etapa anterior será subtraído de todas as leituras.

No caso de caracterização de un lote de TLPs, vão ser calcula^

dos os parâmetros individuais e de grupo dos TLDs. 0 próprio pr£

grama se encarrega de gerenciar as diversas etapas necessárias p¿

ra a caracterização do lote, que depende de sua homogeneidade e re

produtibilidade (para maiores informações consulte a referencia 4) .

No caso de avaliações rotineiras, o programa calcula primeira^

mente o fator de sensibilidade do leitor no dia, lendo alguns dos£

metros de calibração irradiados com uma dose conhecida em fonte p£

drao de Co. Todas as avaliações sao feitas "on-line", usando-se

as informações sobre os TLDs armazenadas no banco de dados.

Como todos os dados são armazenados em disquetes por um peri£

do de 5 anos, qualquer correção pode ser feita na hora da leitura

ou posteriormente. 6 possível, por exemplo, subtrair-se um sinal

espúrio devido a uma contaminação do TLD com a cola da etiqueta do

porta-dosímetro.

RESULTADOS OBTIDOS

A figura 4 mostra exemplos de curvas de emissão obtidas pelo

sistema,usando-se detectores de Li7 não irradiados,irradiados com

neutrons e gamas e irradiados só com ganas. Em todas as curvas já

foi subtraído o sinal emitido pela prancheta("background"). Quando

há exposição a neutrons,os máximos dos picos de emissão são espera

dos a 2459C(picos 5) e 2759C(pico 6). Para radiação gama, pratica-

mente todo o sinal concentra-se no pico 5 e, para detectores não
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irradiados, um pequeno sinal é obtido só a altas temperaturas. Es-

ta diferenciação entre o pico 5 e 6 do LiF não era possível antes
- _ 5

da digitalização da curva e da subtração do sinal da prancheta .

Os picos, para melhor exatidão nos cálculos de doses, não são

integrados sempre entre os mesmos pontos. Sao calculados os pontos

de máximo e mínimo e faz-se a soma dos sinais entre estes pontos.

Esta técnica é preferível por causa da variabilidade no contato

térmico entre a prancheta e o detetor.

CONTMENS

-»CURVA •

1 % » r K«» «i»

TEMPERATURA («Cl

Figura U - Curvas de emissso obtidas pelo sistema para:

a) LiF irradiado com neutrons e gama;

b) LiF irradiado com gama;
6

c) LiF nao irradiado.
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CONCLUSÃO

O sistema de aquisição e tratamento de dados desenvolvido p£

ra leitores termoluminescentes possibilita uma grande melhora no

desempenho de serviços de monitoração individual con TLDs, princ^.

pálmente no caso de neutrons. Os custos de implantação do sistema

sao baixos, mesmo para quem não possua um microcomputador.

As grandes vantagens do sistema são:

1. armazenagem das curvas de emissão digitalizadas possibil^

tando tratamento posterior;

2. possibilidade de comparação direta com resultados ante-

riores ;

3. subtração de "background";

4. possibilidade de correção (subtração) de sinal espúrios;

5. identificação do pico de neutrons (pico 6 do LiF);

6. obtenção direta das doses, sem manipulação dos dados; <-

7. minimização das possibilidades de ocorrências de falhas.
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SUMARIO

Foi analisado o comportamento de fotodiodos comerciais de silicio

visando sua aplicação nas medidas dosimêtricas da radiação gama e

raios-x. Utilizou-se um fotodiodo de silicio operando no modo fo-

tovoltaico acoplado a un eletrõmetro integrador construído no DEN/

UFPE. Os resultados obtidos demonstraram que a resposta é" linear

com a dose e que variações no ângulo de incidencia da radiação -de

AO graus acarretam um erro de apenas 5Z na leitura.

ABSTRACT

The behaviour of silicon pbotodiodes as detector, for gama and x-

ray dosimetry is discussed. Measurements were realized with pho-

todiodes operating in the photovoltaic mode, the current produced

was detected in the eletrometer constructed in the DEN/UFPE. The

results obtained showed that the photodiode response is linear wi

th the Qose and that variation of 40 degrees in the incidence an-

gule of the radiation caused a variation of 52 in tha dose deter-

mination.
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I. INTRODUÇÃO

Estudos realizados por A.R.Jones(1), Parker e Morley(2) mos-

traram a viabilidade de utilização de materiais semicondutores pa

ra a dosimetría das radiações, em face às vantagens que apresen-

tam. Observaram que um diodo produz uma corrente aproximadamente

18000 vezes maior do que uma câmara de ionização de mesmo volume.

Esta característica bem como as suas pequenas dimensões contribui

ram para o amplo emprego de detectores semicondutores na área mé-

dica.

Quando a junção semicondutora é exposta ã radiação haverá a

formação de pares de elétrons e lacunas que serão separados pela

ação do campo elétrico existente nesta região, decorrente da exis

tencia da barreira de potencial, formada pela difusão das cargas

majoritárias através da junção. Estas cargas coletadas consti-

tuem a corrente medida. A energia necessária para produzir um

par de elétron-lacuna no Si é de 3,5 eV enquanto que para se pro-

duzir um par de ions no ar necessita-se de 34 eV.

0 objeto deste trabalho foi construir uma câmara dosimétrica

tendo um fotodiodo como detector.

II. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Como detector utilizou-se o fotodiodo SFH-207 da Siemens cu-

jas características estão apresentadas na tabela I. Este componen

te foi colocado no interior de um tubo de lucite de espessura 0,1

mm (fig. 1). Utilizou-se o modo fotovoltaico, isto é, o diodo foi

conectado ã entrada do eletrômetro integrador de impedancía de en

trada nula, sem a aplicação de uma diferença de potencial reversa

nos seus terminais.

Tabela I - Características do fotodiodo SFH-207

dimensões: 4,8 x 6,8 mm

tensão reversa máxima: 20 V

temperatura de operação: -40 a 480 C
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Estudou-se a resposta do fotodiodo ã dose recebida para di-

ferentes energias da radiação incidente. Para tanto, expos-se o

dosímetro aos raios-X de baixa e alta energia no intervalo de 12

KeV a 10 MeV e ã radiação gama do cobalto-60. Para os feixes -de

alta energia as medidas foram realizadas em um fantoma de água a

Sem de profundidade. Para as baixas energias as medidas foram rea

lizadas no ar. Para o estudo da resposta do dosímetro em função

do ângulo de incidência, este foi fixado ã uma distância fonte

detector de 80cm e o cabeçote do aparelho de cobalto Theratron

(Atomic Energy of Canada) foi variado de 0 a 1809 em intervalos

de 109.

0 eletrõmetro foi previamente calibrado com uma fonte de

corrente da "Keithley Instruments", que fornece correntes de lnA

a lmA. A sensibilidade do eletrõmetro foi determinada igual a

152403,04 unidades de leitura por nA.

Para a determinação da dose a ser recebida no detector, uti_

lizou-se o dosímetro Farmer com uma câmara de ionização de 0,6cc,

nas mesmas condições de realização das medidas com fotodiodo.

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

As curvas de calibraçao do detector para as energias de 6

e 10 MeV, 12, 20, 30 e 90 KeV e 1220 KeV do Cobalto-60 estão apre_

sentadas nas figuras 2 a 4. Os resultados mostram que a resposta

do fotodiodo é linear com a dose recebida e que na faixa de do-

ses medidas não foi observada saturação na leitura do dosímetro.

Em todas as energias os coeficientes de determinação foram maio-

res do que 0,999.

A figura 5 mostra que variações de AO graus no angulo de

incidência da radiação acarretam um erro de apenas 5% na leitura.

A figura 6 mostra a variação do fator de calibraçao em função da

energia de radiação. Observa-se que o fator torna-se praticamen-

te constante entre 100 e 1200 KeV.
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CONCLUSÕES

Os resultados obtidos mostraram a existência de uma relação

linear entre a medida da dose com o dosímetro Farmer e com o fo-

todiodo. Concluiu-se assim que o detector fotodiodo pode ser u-

sadc com um dosímetro para radiação gama e raios X. Devido às su-

as pequenas dimensões, comparado com a câmara de ionização, a sua

aplicação na area medica torna-se muito vantajosa.
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Fig. 1 - Detector fotodiodo c a capa

"de build up"

Fig. 2 - Curva de calibração do detector

fotodiodo obtida com o DERMOPAN

(Equipamento de Raios-X de bai-

xa energia).
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Fig. 3 - Curva de calibraçao do

fotodiodo obtida com o

acelerador linear

•oo
DOSE («6y)

Fig. k - Curva de calibraçao obtida

com o equipamento de raios

-X convencional e o cobal-

to 60
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Fig. 5 - Variação da resposta do

fotodiodo em função do

ângulo de incidencia da

radiação

Fig. 6 - Variação do fator de calibraçao

em função da energia da radiação
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RESUMO

Foi desenvolvido ua r-caler/Tiaer coa possibilidade de progra-

mação via teclado, controlado por um microprocessador 6502, para

ser usado ea laboratório de instrumentação nuclear, ensino ou pec

quisa. A principal ênfase desse projeto foi ea fazer ua equipamen-

to confiável, versátil e de baixo custo. Este aparelho peraitedois

modos de operação, o modo SCALER e o TIMER. Em aabos os aodos po-

de-se programar o teapo entre as tomadas de dados. Aléa dessas fun

çoes, o aparelho permite a impressão dos dados com uma impressora

paralela, bea como a transmissão dos dados para ua microcomputador.

ABSTRACT

A Sealer/Timer was developed vith programming facilities through

a small Keyboard, controlled by the 6502 microprocessor. This equipment

is for the use ir. nuclear instrumentation, teaching or research.

The emphasis i-n our design, was on a reliable versátil and low cost

equipment. Airo, the equipment allows tvo modes of opperation, i.e.

a SCALER and a TIMER mode, both with the possibily of data acquisition

in pre-programmed time intervals beside this options, data can be

printed with a paralel printer or transnited to a microcomputer.
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SCALER/T1MER PARA INSTRUMENTAÇÃO NUCLEAR COM MICROPROCESSADOR

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho descreve a construção de un Scaler/Timer nro-

gramãvel por um teclado telefônico, e gerenciado por un micropro-

cessailor 6502. A motivação que levou a construção oeste equipasen

to, foi a necessidade de um Sealer/Timer para Cursos Instrumenta-

çoa em Engenharia Nuclear, onde a freqüência de operação não é ua

fator predoainante. Este equipamento deve funcionar tanto coao Sca

ler, onde se fixa um intervalo de tempo no qual se '•ede ua deter-

minado número de pulsos, ou coao Timer, onde se fixa ua número da

do de pulsos, e se aede o tempo para contar estes pulsos.

Outra característica é o aodo Repetição, onde cada uma das

opções descritas pode ser repetida automáticamente de tempos ea

tempos, fixados pelo operador. A impressão dos dados pode ser fei_

ta, ou de foraa contínua, coa a impressora habilitada, ou apôs a

tomada dos dados, cora a impressão de todas as medidas realizadas,

a data e número da experiência. A transmissão dos dados se dá pe-

la mesma interface da impressora.

2. ELETRÔNICA

0 projeto do Scaler/Timer baseia-se no microprocessador 6502,

que gerencia todas as operações, e nas VIAs (Versatile Interface

Adapter) 6522. Estas VIAs possuem, além das funções de E/S, dois

contadores de 16 bits, que por interrupção permitem a contagem dos

pulsos. A freqüência máxima testada foi de 250 KHz, mais do que

suficiente para os nossos propósitos. A sensibilidade de entrada

e de 0,1 a 5 volts con pulsos, cuja foraa não é critica mas cuja

largura mínima deve ser maior que 200 nseg. A impedância de entra

da é 10 Kohm, com 100 p F.

A Fig. 1 mostra de forma esquemática o projeto eletrônico.Ve^

mos que uma das VIA controla as E/S do display, relógio e alarme

sonoro. A outra VIA se encarrega da impressora, teclado e contagem

de pulsos. 0 display i de cristal líquido, com 6 dígitos e o relé

gio que forma a base de tempo, é constituido por ui único Cl, o
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5832, que alimentado por uma pilha, fornece a data a hora de for-

ma permanente.

0 diagrama eletrônico completo coa todos os detalhes impor-

tante! pode ser visto na Fig. 2. A Fig.2a - mostra o diagrama es-

quemático da parte do Teclado, Display, Relógio, e Circuito de En

trada, e a Fig.2b - mostra o circuito do Microprocessador,das VIAs

6522 e o Ocilador. A freqüência utilizada como clock do microé de

lMHz. O consumo ficou em 380 m Amp., visto que nem todos os compo

nentes sao en CMOS. Foi previsto uma opção para o uso de ACIA

(6551 ou equivalente) que não foi implantada.

Os programas foram implantados em EPROM 2732, (4 Kbytes) e a

memoria RAM e constituida de um Cl 5565, CMOS com 8 Kbytes.

3. SOFTWARE

A programação das operações se dá através de um teclado tel£

fónico,ligado diretamente na porta da VIA. A capacidade máxima de

contagem de pulsos ficou em 5 dígitos, limitado pelo display, vi£

to termos usado 3 bytes para armazenar o número de pulsos. 0 tem-

po máximo para a contagem dos pulsos i de 99999 segundos, o mesmo

tempo pode ser setado para o intervalo entre as medidas. Na opção

Timer, o tempo mínimo que pode ser medido é de 1 mseg. e o máximo

de 999 segundos.

Esquemáticamente, o conjunto das routinas usadas pode ser vís_

to na Fig. 3. Uma descrição suscinta destas routinas será feita a

seguir:

AUTOTESTE - Ao ligar-se o aparelho, testa-se o display, o relógio

e a memória RAM. 0 display mostra todos os dígitos^om

intervalos de 1 seg. 0 teste termina com o display

piscando 00: :00, indicando que o aparelho está dis-

ponível para o usuário.

TECLADO - A routina de leitura do teclado permanece ativa, esp£

rando os dados do operador, sempre iniciando com o a£

terisco (*), indicando una função. As funções implan-

tadas serão descritas a seguir.

DISPLAY - Seta a VIA para escrever dígitos no display de cristal

líquidoi 6 dígitos.
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RELÓGIO - Esta routina lê ou escreve dados no Cl do relógio,

através da porta de E/S da VIA 6522.

IMPRESSÃO - Routina que permite a impressão dos dados em dois mo-

dos distintos: a) após realizada as medidas,b)durante

a operação.

Toda a programação do Scaler/Timer inicia com o asterisco se

guido de um ou mais dígitos, terminando sempre com o símbolo *.To

dos os dígitos (0...9) teclados são mostrados no display. As fun-

ções implantadas são com seque:

FUNÇÕES: SIGNIFICADO

*t Reset. 0 asterisco sempre indica inicio de função. Se es

te for seguido de *, o sistema aguarda reprogramação.

* 0^ Ativa/Desativa a Impressora. Esta função deve ser tecla-

da antes de iniciar-se as medidas.

*lxxxxxft Habilita o Sealer para medir pulsos durante o tempo de

xxxxxx segundos. 0 número de dígitos varia de 1 a 5, e

termina com #.

No modo Sealer, pode-se repetir a contagem de pulsos com

intervalos de tempo dados por até 5 dígitos (xxxxx seg).

Ativa o modo Timer. 0 operador deseja determinar o tempo

necessário para contar até yyyyy pulsos (max. 99999). 0

mínimo tempo indicado pelo display é 1 mseg.

No modo Timer, podem ser repetidas as medidas de tempo,

com intervalos de até 99999 segundos. 0 intervalo mínimo

que representa uma única contagem e i .

Permite programar o relógio, acertando a data. Após te-

clar-se 5 o display limpa, esperando a data na forma in-

dicada, (dia, mes, ano).

Permite acertar o relógio.

*3yyyyyè

*/,yyyyy#

*5

ddmmaa^

*7<t Permite a impressão em bloco.

Durente uma medida, sempre que for teclado * a execução pára,

esperando a próxima função.
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4. CARACTERÍSTICAS GERAIS

O equioamento possue as seguintes principáis caracterís-

ticas :

Dimensões: 20 X 12 X 3ücm

Potencia consumida: 5 Watts (max.).

Tensão de alimentação: 110/220 volts

Peso: l.SKg.

5. CONCLUSÃO

0 Sealer/Timer com um microprocessador é um aparelho ver

sátil, DOÍS devido a flexibilidade nos modos de Droeramação fa-

cilita a realização de trabalhos envolvendo medidas nucleares.

Outro aspecto importante é o baixo custo e disponibilidade de

componentes no mercado nacional.
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«
SUMARIO

Foram desenvolvidos em nossos laboratórios plásticos cintiladores à
base de polímero estireno devidamente purificado adicionando-se cintilado^
res denominados FPO (1,4 difenil-oxazol) e POPOP l,4-di-2-(5-fenil-oxazo
lil)-benzeno.em proporções-respectivas de 0,5 e 0.05Z. Foram caracteriza
"dos vários parâmetros físico-químicos, a saber : fluorescencia,densidade,
temperatura máxima de deformação, índice de refração, peso molecular do
polímero, características espectrométricas e altura de pulso relativa(com
parada com o detector NE 102A). Os resultados obtidos foram semelhantes
ao detector comercial NE 102A e aos descrito» na literatura.

ABSTRACT

The development of plastic scintillators for using in the nuclear
radiation detection is described. The detectors were fabricated by the
polymerization of styrene with organic fluors. The organic fluors used
were PPO (1,4 difenil-oxazol) and POPOP l,4-di-2-(5-fenil-oxazolil)ben*£
ne in proportions of 0,5 and 0,05Z respectively. Physical-chemistry .'
parameters related to the quality of this detector are investigated at
this laboratory. The evaluation of its fluoresc^ncy characteristics ,
density, melting softening, refractive index, molecular weight, gama and
alfa espectrometry characteristics and finally the comparative pulse
height analysis indicate that the plastic scintillator produced at this
laboratory is comparable with others already described.
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INTRODUÇÃO

A radiação ionizante abrange amplo espectro de energia e variados tipos
de interação con a matéria. Coou conseqUênci* cada detector ten o seu campo
de utilização delimitado pelo tipc de radiação, intervalo de energia e caracte
rísticas próprias da sua resposta física. ~

Os cintiladores sólidos conmínente utilizados nas medidas das radiações
ionizantes são os cristais (inorgânicos e orgânicos) e plásticos. Os detect<>
res plásticos cintiladores foram propostos como sensores de radiação desde a
década de 5 0 ( 2 ) , e dentre as suas principais vantagens pode-se citar :

1 - Sua resposta luminosa í extremamente rápida (-2 n s ) , sendo portanto
indicados nos estudos em que se deseja estudar fenômenos que ocorrem « L inteir
valos óe tempo bastante próximos, como por exemplo nos estudos de reações nu
cieares, ~~

2 - Não são higroscópicos, assim não necessitam de encapsulamento para
evitar contacto com a umidade. Deste modo o plástico pode entrar em contacto
direto com a radiação de tipo a e 0 , detectando-as com eficiência adequada ,

3 - Os processos de usinagem sao simples e não requerem procedimentos e_s
peciais,

4 - Podem ser construídos em diversos tamanhos e formatos,
5 - Devido à sua composição básica ser constituída de átomos C e H, os

quais apresentam alta secção de choque para neutrons energéticos, os plásticos
cintiladores tornam-se excelentes detectores desses nêütrons,

6 - Suas características deestabilidade térmica, resistência mecânica e
sua grande estabilidade i radiação, indicam-no p&ra situações de monitorações
tipo "CAMPO",

7 - São capazes de mensurar a radiação y com facilidade,
8 - Sua fabricação é de baixo custo¿
Os plásticos cintiladores sao soluções sólidas, obtidos pela adição

de compostos orgânicos fluorescentes em matrices poliméricas. Os polímeros
mais adequados são aqueles que possuem hidrocarbonetos aromáticas nas suas m o -
léculas, como poliestireno, poliviniltoluenos e co-poíímeros de metil -metacri_
lato e e s t i r e n o W . Dentre os compostos fluorescentes utilizam-se p-terfenil7
PPO, PBD, POPOP, BBOT e BDB.

Desenvolveu-se em nossos laboratórios , plásticos cintiladores ã base de
polímero de estireno tri-destilado, com cintiladores denominados PPO (2,5 dife
nil-oxazol) e POPOP (1,4 - di-2-(5 fenil-oxazolil)-benzeno). Na caracterização
destes plásticos, estudou-se parâmetros físicos e químicos como a densidade, o
comprimento de onda em que se dá a máxima emissão de fluorescencia, o peso mo
lecular , a resolução energética para a radiação alfa e a altura de pulso em
relação ao detector plástico comercial NE 102A.

MATERIAIS E MÉTODOS

Os detectores plásticos foram produzidos pela polimerizaçao de monomero
estireno, misturado com cintiladore» PPO e 70P0P em proporções de 0,5Z e 0,052,
respectivamente. A polimerizaçao foi induzida por elevação de temperatura, pro
cedimento ja descrito por Mesquita e Col.(7), 0 monôtnero estireno foi previa
mente purificado por destilação S baixa pressão (lOmmHg)^ â temperatura de 31°C.
A eficiência da destilação foi determinada pela avaliação espectrofototnétrica
a um comprimento de onda de 320 ran, usando-se um espectrofotoraetro Cary modelo
118. 0 monomero tri-destilado foi utilizado perqué apresentou condições ade_
quadas neste teste. . _ „ ,

0 comprimento de onda de «"«»*<> maxima de fluorescencia foi avaliada
por espectrofotômetro de fluorescencia marca Perkin Elmer, modelo MPS-2A. Nes

-218-



te teste foram utilizados pequenos blocos do detector plástico, com ID mm de.'
diâmetro e um 1,5 ran de espessura. Nestas medidas avaliou-se o efeito da pre
sença isolada dos cintiladores PPO, POPOP e da combinação de PPO com POPOP. ""

A densidade do bloco plástico foi determinada medindo-se a massa do blo
co cintilador e o seu volume, tomando-se medidas precisas dessas grandezas. Ã*
temperatura de amolecimento do detector plástico foi avaliada por imersão do
bloco em banho de óleo de silicone. Aumentava-se em degraus a temperatura do
óleo e após um tempo de equilíbrio avaliava-se a dureza do plástico com uma
espátula. 0 índice de refração foi determinado pela técnica de reflexão, usaii
do-se um feixe de luz polarizada de laser He-Ne.

0 peso molecular das moléculas do polímero foi determinada por rnferência
dos resultados da viscosidade do plástico, após dissolução em benzeno, utili
zando-se um viscosímetro Cannon-Fenske'^'. ~~

As características de espectrometría alfa do detector plástico foram
determinadas em experimentos realizados na Pontifícia Universidade Católica
de Sao Paulo e gentilmente fornecidas pela equipe do Dr. Marcelo Dammy .

Avaliou-se o rendimento de luz do detector plástico produzido no IPEN
por compararão de sua altura de pulso com um jslástico proveniente da firma
Nuclear Enterprise, modelo NE-102A. As dimensões desses dois plásticos foram
de 50 mm de diâmetro e 50 mm de altura. Para a medida da altura relativa de
pulso, acoplou-se esses detectores com silicone ultra puro a uma fotomult^
plicadora marca RCA, modelo 8850, conectada ã unidade Ortec , modelo 270
(Constant fraction Timing & PM Base). A saída de sinal desse sistema foi inj£
tada em um amplificador Ortec modelo 450 (Research Amplifier). A altura de
pulso foi avaliada pela posição do pico de contagem máxima, em um mui ti canal
marca Ortec, modelo 7450. A altura relativa de pulso foi expressa em termos
fracionais, tomando-se o resultado do plástico IPEN como numerador e do plãs_
tico NE 102A como denominador da razão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As figuras Ia, lb e lc mostram as curvas de emissão de fluorescencia
dos detectores confeccionados. A figura Ia representa os resultados do plás_
tico confeccionado com PPO. Desta figura infere-se que o plástico assim pro~
duzido tem um espectro de fluorescencia com pico em 368 nm. A figura lb mos
tra o detector plástico confeccionado somente com o cintilador POPOP e aprT
senta pico de fluorescencia em 422 nm. Finalmente, a figura lc indica que o
plástico contendo PP0+P0P0P,nas proporções de 0,5% e 0,052, apresenta pico
de fluorescencia em 422 na.

Utiliza-se a combinação PPO+ POPOP por inúmeras razões, fugindo do esco
po deste trabalho discutí-las. A referência bibliográfica (6) oferece subsT
dios básicos sobre este tema. As medidas das características da fluorescencia1

foram incluídas em nossos testes, para confirmar se durante as etapas de coii
fecção de nossos detectores, os cintiladores usados não foram danifiçados.No_s_
sos resultados não sugerem espectros compostos diferentes daqueles esperados
para o PPO e o P0P0P*6J.

As densidades dos plásticos confeccionados acusaram um valor de 1,08
±0,01 g/cm3, comparável ãs dos detectores descritos na literatura^»8).

0 índice de refração medido pela técnica da excitação com luz de laser
He-Ne, polarizada.mostrou-se igual a 1,51. Esse valor está próximo do valor
1,58 descrito por Hurlbut (4) e apresentado pela Nuclear Enterprises W .

A temperatura de deformação do plástico foi de 83°C, cujo valor está de
acordo com detectores plásticos confeccionados com estíreno, conforme relata
Inagaki e Takashima W .

A estimativa do peso molecular da cadeia poliméríca foi de 208.000g e
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Figura 1 - Espectros de Fluorescencia de uma Amostra do Plástico Cintilador
a) Somente com PPO (0,5%)
b) Somente com POPOP (0,05%)
c) Combinação de p?o (0,52) e POPOP (0,05Z)

assim podemos inferir que a cadeia contêm em média 2000 unidades de estireno,
portanto um polímero de alto peso molecular(10). t importante obter polímero
de alto peso molecular porque o rendimento da produção de luz está relacionado
com o tamanho da cadeia, conforme menciona Funt e Col.(3). Segundo esses auto
res o tamanho da cadeia polimêrica exerce um papel importante no processo dê*
transferencia de energia, ou seja, polímeros de baixo peso molecular produzem
detectores cintiladores de qualidade inferior.

A figura 2 ilustra o espectro alfa obtido para a radiação do M 1Am, de
5,64 MeV. Dessa figura infere-se que a resolução é da ordem de 10Z. Este valor
e satisfatório para varios tipos de medidas.

Similarmente, a figura 3a ilustra os resultados da espectrometría gama pa
ra as radiações do 22 N a (511 KeV e 1280 KeV), do !37cs (662 KeV) e do 6§c0 ~
(1173 e 1332 KeV) do detector IPEN. A figura 3b mostra os mesmos resultados
para um detector NE 102A.

_0 detector plástico nao possui grande capacidade de resolução paTa a ra
diaçao gama, entretanto, quando essa propriedade não tem maior importância nã"
medida, ele pode ser usado. Exemplos dessas situações estariam as medidas de
amostras contendo un único radioisótopo conhecido, ou radioisótopos com níveis
energéticos distanciados.

Comparando-se as alturas dos pulsos nos picos dos espectros das figuras
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Dados gentilmente fornecidos pela Dra. Carmen C.B. Tobias da PUC.

3a e 3b, infere-se que o_detector plástico IPEN mostrou praticamente a mesma
altura de pulso em relação ao NE-102. Este parâmetro é mais convencionalmente
comparado ao cristal de antracenoW. 0 detector plástico comercial NE-102A £
presenta altura de pulso relativa ao antraceno igual a 652, logo podemos con
cluir que o detector plástico confeccionado no IPEN produz altura pulso em re
lação ao cristal de antraceno dessa mesma ordem. ONE-102A g confeccionado ã ba
se de poliviniltolueno, enquanto em nosso trabalho utilizamos o estireno. Opta
mos pela utilização do estireno em xunçao do mesao ser produzido no Brasil; jà*
o poliviniltolueno, una alternativa tecnicamente atraente, teria que ser impor
tado e assim diminuiria a nossa contribuição. Mas esta opção também é defen
dida em países que dispõem de industria química avançada, como o Japão e ã"
França. Nesses países encontram-se defensores do uso do estireno, em função do
alto custo do víníltolueno, conforme argumentos de Inagaki e Takashima(5; e
Bourdinaud e

Concluindo , o detector plástico confeccionado no IPEN apresenta pratica
mente as mesmas características técnicas àos detectores comerciais importados-
e descritos na literatura.
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RESUMO: Dispositivo eletro-mecanico para segurança humana na manipulação
de materiais e equipamentos radioativos, usado em situações cuja presen-
ça envolva diretamente risco de vida. Constituindo-se em um manipulador'
programável caracterizado por: juntas articulares, seis graus de liberda
de, portabilidade, mobilidade por controle remoto, atuadnres terminais x

recambiáveis e operação através de microprocessadores.

ABSTRACT: Electrical-mechanical electric-dispositive for human safety '
while manipulating radioactive materials and equipment, used i in
situations that could represent serious risks of life. This project '
consists of a programmable manipulator characterized by: Articulated '
links, six degrees of freedom, portability, remote control mobility,
rechangeable end-effector and microprocessors operation.
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I. INTRODUÇÃO

A medida en que se desenvolve o programa nuclear torna-se
maior a necessidade do uso de manipuladores de materiais radioa-
tivos, principalmente na implantação, manutenção, recarga e futii
ra desativação das instalações envolvidas, assim como no trata-
mento e transporte dos resíduos finais do processo.

Ha que se considerar, também, que os acidentes tem exigido
dos governos uma maior normalização relativa ã segurança e ã fis
calizaçao dos ambientes visando reduzir os riscos inerentes "ã
atividade nuclear. !

A demanda de^manipuladores de materiais radioativos (MMR) no :

país é restrita as entidades governamentais, encontrando-se sua
utilização potencial em laboratórios, em instalações como as per-
tencentes ã CNEN, Furnas, Nuclebrãs, Ministério da Marinha, Uni
versidades, industrias químicas e outros.

Atualmente nao existe tecnologia nacional no campo de manipu
ladores, de modo que eventuais aplicações são, via de regra, su
pridas por "Know-how" importado.

Este projeto visa, também, a possibilidade de criação de um
núcleo de geração desta tecnologia de ponta, com a finalidade de
desenvolvimento e repasse da sistemática proposta no atendimento
ao mercado continental carente.

II. CONFIGURAÇÃO

De início, í.lentificou-se que no trabalho com materiais radi_
oativos, havia uma lacuna nao preenchida, no sentido de que o ina
nuseio destes materiais representava um perigo potencial para o
homem, como também, em caso de acidentes, não haver nenhum aparei
to que se possa utilizar no ambiente adverso conseqüente.
Tendo em vista este fato, procurou-se identificar algumas carac-
terísticas básicas que seriam desejáveis no instrumento em fu£
çao do meio considerado e da maior semelhança possível com as t£
refas desempenhadas pelo homem nesta área.

Definimos, então, alguns dos fatores principais aos quais pv£
púnhamos que o projeto atendesse: deveria ser um servo-mecanismo,
semelhante em sua função, a um braço humano, dotado de uma gran-
de flexibilidade na manipulação de objetos, capaz de movimentos
compassados em tempo real.

De modo a emprestar esta característica ao manipulador, de ci_
diu-se provê-lo de juntas e articulações atuando no espaço tridi_
mensional, coordenadas com um sistema de realimentação de infor-
mações fornecidas por sensores. Isto resultou num mecanismo de
seis graus de liberdade, plenamente harmônicos com o atuador fi-
nal (mão).

0 comando de operação estará centralizado numa área segura,
ligado por cabo ao manipulador, a parti, de onde pode-se imple-



<" .V

mentar os sinais de comando, telemetría e serviços, baseados na
informação obtida pelos sensores e por monitores de imagem.

A figura abaixo ilustra as características básicas que defi-
nem mobilidade e articulação do modelo proposto.

" Configuração óo Mcm\pu\a<ior
4* Materiais r a<=UaV\vo&

-227-



III. ESTUDO TÉCNICO

O modelo matemático que é usado para a simulação e o projeto
de movimento do manipulador deve, basicamente, resolver os pro-
blemas relativos ã situação física no qual este se realizará.

Isto significa que ele deve ser capaz de calcular as variá-
veis necessárias 3 execução de una tarefa especificada, assim co
mo fornecer ao controle toda informação relativa ao seu estado
atual.

Para isto, desenvolveu-se dois modelos matemáticos:

- o modelo cinemático, que leva em consideração somente a ge
orne tria do movimento e suas características de velocidade
Fig. 2 e 3.

- o modelo dinâmico, que trata de atuação de forças ineren-
tes ao sistema físico (atrito, peso e inércia dos componen
tes, etc...), assim como das forças externas resultantes
de sua atuação.

A base do problema da cinemática direta consiste na determi-
nação da posição e orientação do atuador terminal, a partir de
um conjunto de dados de entrada que representam os valores dos
ângulos das articulações num determinado tempo t.

Este atuador terminal está fixado no fim de uma configuração
de cadeia aberta, constituída por sucessivas juntas interligadas
por articulações de modo que cada uma estará posicionada entre
duas outras.'

Esta posição pode ser obtida a partir do sistema de eixos b¿
seado na junta ou articulação anterior (o movimento das juntas
e articulações está expresso em relação a este sistema). A ques_
tão i, então, obter os vetores:

n: normal; atuador final ou mao;
s: aponta na direção de deslizamento da garra;
a: aproximação da mão;
p: posição da mão em relação ao sistema de coordenadas da base,

o que pode ser feito através de sucessivas aplicações de matri-
zes homogêneas de transformação linear. Utilizou-se o método de
Denavít-Hartenberg onde estas matrizes são do tipo 4x4.

A princípio fixou-se a cada articulação e junta um sistema
de coordenadas, obedecendo-se o seguinte critério:

1. 0
ou

eixo Z¿_i é perpendicular ao plano de movimento (rotação
translação) da art iculação i .

2. 0 eixo X¿ é normal ao e ixo Z¿_j.
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3. O eixo Yj completa o conjunto de modo que o sistema formado,
seja baseado na regra da mao direita.

As variáveis relativas ao deslocamento de um sistema de ei-
xos em relação aos eixos seguintes, sao:

8^: o ângulo formado desde o eixo XJ_J até o eixo Xj em vo_l
ta do eixo Z^_^;

d.: a distância da origer do sistema i-1 até a interseção do
eixo Z^_j com o eixo Xj ao longo do eixo Z- j.

a£: a distancia da interseção do eixo Z^_l com o eixo X¿ até
a origem do sistema i ao longo do eixo Xj ( ou a menor
distancia entre os eixos Zj_^ e Z^)

oi£: o ângulo entre o eixo Z^_j e o eixo Z£ em volta do eixo Xj-

Uma vez fixados estes valores para cada junta, a matriz homo
gênea de transformação pode ser obtida facilmente, executando-se
as quatro transformações discriminadas abaixo:

a) Rotação em volta do eixo Z¿_x de um ângulo 8. , a fim de
alinhar o eixo X£_j com o eixo Xj. x

b) Translaçãc ao longo do eixo Z¿_x de uma distância di, pa-
ra fazer os eixos X¿_j e X¿ coincidentes.

c) Translação ao longo do eixo X¿ de uma distância a¿, para
fazer coincidir suas origens.

d) Rotação em volta do eixo X¿ de um ângulo 6̂  para fazer os
sistemas coincidentes.

Cada transformação pode ser expressa por uma matriz homogênea de
rotação-translação e o produto das quatro matrizes resulta numa
matriz i~lA¡, conhecida como a matriz de transformação de D-H pja
ra o sistema de coordenadas adjacentes. Assim

ROT
z,e

TRANS z,d TRANS
x,a

ROT
x.ct

1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 1 d.
i

0 0 0 1

r
cos6. - sen6. 0 0
sent

0

0

cose, o o

o

o

1 0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

a

0

0

1

i

0 cosa - sena. 0

0 sena. cosa. 0

(1)
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cose. -

;sen6.

! 0

0

cosa. seno.
i i

cosa. cos8.

sena-

sena. sen6. a.cosG.¡
i i ij

sena. coso. a.senÔ. ¡
i i i i

cos d.
i

Finalmente podemos concluir que sendo a posição e a orienta-
ção do atuador fixas em relação ao sistema de coordenadas n basea
do nele, e sua posição e orientação em relação ao sistema de co-
ordenadas da base uma função das variáveis das juntas, podemos
escrever:

BASE ATUADOR (2)
'ATOADOR "n

onde ATUADOR i a matriz que expressa a posição do atuador.

VELOCIDADE

A velocidade do atuador é uma função das variáveis das jun-
tas, sendo seu cálculo semelhante ao cálculo da posição. As velo
cidades angular e linear do sistema de coordenadas i+1 sao dadas
por:

(o. .
1 + 1

. + Z.
i i '1 + 1

Vi onde (3)

" Pi
Estas equações podem ser expandidas e os componentes relati-

vos ã velocidade de cada junta podem ser obtidos especificamente.

= J(q)q onde

onde: J(q) = \~ 1
(p6 -

(5)

ACELERAÇÃO DAS JUNTAS

Da mesma forma que as velocidades, as acelerações do sistema
í+1 são facilmente calculadas a partir do sistema coordenado an
teríor i. Portanto:

zi

(6)
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Especificamente para o sistema coordenado do atuador:

v6 • J(q) q • 3(q) q
 í 7 )

onde Vf, e JCq) foram anteriormente definidos.

CINEMÁTICA INVERSA

A questão da cinemática inversa no cálculo dos ângulos das
juntas, necessários para que o atuador atinja urna determinada si_
tuação final, isto é, posição e orientação desejadas.

Seja a matriz 4x4 que expressa a posição desejada do atuador.
Vamos chamá-la de deseJadaATUADOR.

0 objetivo e levar o atuador a esta posição, de modo que:

BASEATÜADOR = DESEJADAATÜADOR (8)

Para resolver esta equação podemos substituir, na equação (2),
o valor de DESEJADAATUADOR

Ass im:

°A, = DESEJADAATüADOR nATUADOR¡ = Transformada» (9)
i_ -J

VELOCIDADE E ACELERAÇÃO DAS JUNTAS

A velocidade das juntas pode ser obtida através da equação
(4), quando substitui-se o dado de entrada, que agora passa a
ser a velocidade do atuador:

q - [j (q)I l V6 (10)
1— — '

Procedendo de forma anãlcga podemos obter as acelerações a
partir da equação (7)

r
L J L6

q * -<q> ¡v- - J(q) q¡ d i )
L J L6

DINÂMICA

A parte dinâmica do controle matemático lida com os proble-
mas relativos às equações de movimento do manipulador. Sao consj_
derados, agora, os efeitos mecânicos das diversas forças envolví_
das no movimento, a saber: o efeito da inércia, as forças no a-
coplamento das juntas (Coriolis e centriíuga) e a força da graví_
dade que age tanto sobre a carga quanto sobre as juntas do mani-
pulador.

Escolhemos implementar o método de Lagrange-Euler na formula
ção matemática que trata da dinâmica do movimento, devido a sua
estrutura simples e sistemática.

As equações gerais de movimento do manipulador podem ser cori
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venientemente expressas através da aplicação direta da fórmula
de L-E para sistemas nao-conservativos.

A seguir, descreve-se sumaiiamente o método de Lagrange-
Euler:

- Representa o comportamento dinâmico de uni sistema de cor-
pos rígidos, tendo a seguinte forma:

r •»

" — - T. (i - 1,2 6) (12)
3q.

onde q. * coordenadas generalizadas que descrevem as posições do
sistema mecânico.

L - Lagrangeano (Diferença entre as energias cinéticas e
potencial dos segmentos)

T. = Força generalizada: binario de articulação ou força
que deve ser aplicada.

As coordenadas gerais q. representam o deslocamento &s da articu
lação i. O LagTangeano também é definido por:

L - Wc - Wp (13)

A formulação de Lagrange num braço articulado fornece:

. •

6 6
V y D. .. q.q. + D.
/ / 1 1 If T It í

n
onde: D.. * £ Tr . .

1J p=max(i,j) |_pj

r T!
D. .. - Y Tr U .. J (U .)
i^ p-í»(i.j.k) L p 3 k p pl J

n T
D. - - Y m (g) U - i ,
1 píi P P1 P

T. « Força generalizada para a articulação i;

m 3 massa da junta p;
P
r • vetor que descreve centro de massa da junta p con res-
^ peito ao p-ésimo sistema de eixos coordenados;
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g = Vetor de aceleração gravi tacional = [7);9,8;üj m/s2;

J «Matriz inercial para a junta p.
P

Donde obtemos a forn»a final da equação modeladora:

Tjít) = D(q (t)) q (t) •» h(q(t),q(t)+C <q <t)>

PLANEJAMENTO DA TRAJETÓRIA

(15)

Consiste na determinação de um percurso (expresso em coorde-
nadas cartesianas) o qual deverá ser seguido pelo manipulador,p£
ra deslocar-se entre dois pontos. Este percurso é aproximado a
traves de un polinomio de interpelação de j_,agrange de 3? grau a
plicado a intervalos do caminho considerado de modo a suavizar a
forma de deslocamento na trajetória, evitando descontinuidades no
movimento.

0 planejamento leva em conta a existência tantode restrições
ao movimento para a execução do percurso quanto a existencia de
obstáculos neste percurso.

Para determinar a matriz de transformação homogênea, observa
-se a descrita pelo vetor posição do atuador p(t) e a orienta"
ção descrita por três vetores ortogonais n(t), s(t) e a(t), defí_
nidos, em referência às coordenadas da base, num instante t:

H(t)

Sendo t»t.

n(t)
O

temos

s(t)
0

a(t)
0 r] (16)

s(tQ) e

Através de algumas notações, superpõe-se sistemas de eixos
coordenados do atuador com o sistema da base, gerando os ângu-
los a para Z , 0 para Y e y para Z e alinhado ao [x ,Y ,Z I .
Esta relação é portanto:

n(t) =

s(t)

a(t)

L
cosa
cosa

cosB cosy - sena
cos0 cosy + sena

-cosa senB

H-sena
-sena

cos (5
cosfS

COSY ~ cosa
sena + cosa
sena senB

seny~]
cosY j

j
senY!
cosy j

J
senB cosy
senB seny

cosB

(17)

(18)

(19)

Sabemos que n(t) * s(t) x a(t). Desta forma, podemos determinar
a posíçãc? e orientação do atuador pela matriz [p(t)T 8(t)Tj 011
. r-,,,.. ,T Qa B Y 3 • Como a movimentação do atuador I diri-de ̂ _ |_ 3
gida pelas articulações, temoá que
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rI P (t)1 e(t)
'i (20)

Com o conhecimento da transformação entre os dois sistemas de co
ordenadas, poderemos controlar c atuador e fazê-lo percorrer um
caminho cartesiano gerado por coordenadas das articulações. Por
fim, após realizar as interpoiações necessárias para encontrar a
função que definira os trajetos possíveis, minimiza-se o tempo to
tal de transcurso ao longo dos [.onto; com vistas as velocidades
das juntas, aceleração, turbulências e restrições de torque.

CONTROLE

Partindo-se da modelagem matemática da dinâmica do manipulji
dor, o controle propoe-se a i n i c i a r , manter, alternar ou cessar
um estado de movimento do braço, seguindo-se alguns c r i t é r i o s pré
estabelecidos a executar. 0 controle do manipulador es tá dividi_
do em duas fases d i s t i n t a s , sendo a primeira o movimento de des-
locamento do atuador pelo intervalo desejado no espaço e a segunda a intera
çao do braço com o objeto manipulado. Este é o módulo que passa as informa
ções calculadas e obtidas no programa supervisor para os dispositivos eletrõ-
mecânicos do manipulador.

Considerando a fórmula de Lagran^e-Euler para uma função lja
grangeana de um braço obtivemos (15):

T(t) = D(q(t)) q(t) + h ( q ( t ) , q(t)) + C(q(t)) ,

portanto, com as variáveis já definidas na parte da dinâmica. A
representação no espaço de estados do movimento do manipulador
pode ser obtida da equação L-E. Tomamos o vetor de estado do ma
nipulador como tendo z n dimensões. Então:

XT(t) = fqT(t), qT(t) ¡,

e para n dimensões:

UT(t) =

(21)

(22)

A equação de Lagrange-Euler de movimento para uma configuração
com seis juntas pode ser escrito como:

D (6) 6 + h(6,9) + C (6) - U(t)

Explicitamente:

(23)

fDu . . . D16
I .

"e

¡ *'

i

6

(t)"|

: 1*
(t)J

h

h

1

6

(6

•

(0

c i (6)

m

( 9 )

• L'^t)

'.

u6(t)

onde:

U(t) - vetor de torque na junta
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6(t) « posição angular

ê(t) * velocidade angular

9(t) = aceleração angular t
I

C(t) = vetor da força gravitacional

h(6,6) « vetor das forças de Coriolis e centrífugas ;
I

Na equação anterior, podemos notar que o controlador U.(t), para ',
a junta i depende somente das variáveis dinâmicas correntes e •
dos dados W(t) de entrada.

Desta feita, o manipulador pode ser considerado um sistema
temporal-invariante, de segunda ordem, decomposto e onde o con-
trolador U(t) pode ser eficientemente computado baseado na dinâ-
mica do manipulador.

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO

A linguagem de programação escolhida para se implementar o
programa que irá gerenciar toda a informação necessária ao fund
onamento do manipulador foi a linguagem PASCAL.

Baseamos esta escolha no fato dt que, dentre as linguagens
disponíveis, PASCAL é a que melhor atende as funções básicas exi_
gidas do programa, a saber:

- Facilidade de cálculos matemáticos !

Apresentar um conjunto completo de operações aritméticas, ¡
cálculo de raiz quadrada, funções trigonométricas e possibilida-
de de construção de estruturas matriciais de armazenamento de d£
dos, para executar:

a) As soluções diretas e inversa do braço,

b) Operações com sistema de eixos coordenados e representa- >
ções de posição (composição de posições relativas e mudan
ça de coordenadas)

c) Operações vetoriais (produto escalar, produto vetorial,
comprimento, vetores unitários, combinação linear de veto
res) .

- Comunicação

Possibilidade de interface eficiente com os mais variados
periféricos, principalmente teclado e terminal de vídeo.

- Decisão

Apresentar estruturas de decisão do tipo se/então/se não
e outras similares, capazes de permitir ao manipulador decidir
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qual *çío a tomar dentre um conjunto de ações possíveis, para re
alizar uma tarefa especificada pelo operador.

Além desses itens, a linguagem PASCAL, possui outra» carac-
terísticas que foram consideradas adequadas:

- Clareza do programa;
- Fácil manutenção e boa documentação;
- Portabilidade entre varias maquinas (micros);
- Programação estruturada;
- Possibilidade de interação com outras linguagens (por

exemplo PROLOG).

Encontra-se ainda, em fase inicial de desenvolvimento, a im
plantação de um módulo de decisão e outro de comunicação que es-
critos em PROLOG, permitam a utilização de Técnicas de lnteligên_
cia Artificial, na implementação de um algoritmo heurístico para
decisão de ações e trajetórias otimizadas e para utilização de
interface em linguagem natural com o operador.

IV. CRONOGRAMA DE P1ANEJANENTO E PROJETO

0 cronograma apresentado abaixo, tem como objetivo definir as
várias etapas da realização do projeto.

FA
SE

1

2

3

4

5

D E S C R I Ç Ã O

ANTE PROJETO

AVALIAÇÃO DE DADOS E
VIABILIDADE TÉCNICA

SELEÇÃO E DEFINIÇÃO
DO PROJETO

ENGENHARIA

CONSTRUÇÃO DO PROJETO

M E S E S

^J3

1•
_•

4 3

1

6

a
7

•IV

8

•VI

9

•ãVI

10

• •

11 12

mmim
1. ANTE PROJETO

Significa o estudo generalizado para a solicitação e a justi^
ficativa do objetivc-fim.
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2. AVALIAÇÃO DE DADOS E VIABILIDADE TÉCNICA

Compreende a especificação dos valores técnicos necessários
entre o projeto e a solicitação, justificando todos os fatores
que o determinaras.

3. SELEÇÃO E DEFINIÇÃO DO PROJETO

£ quando o projeto entra com todos os parâmetros internos e
externos catalogados e ajustados para definir o processo.

4. ENGENHARIA

Determina as alternativas necessárias para a implantação do
modelo selecionado, construindo soluções e predeterminando os
cálculos reais e precisos.

5. CONSTRUÇÃO DO PROJETO

Construção de dados no modelo.

V. CONCLUSÃO

Kão obstante o esforço necessário no sentido da simplifica-
ção dos cálculos exigidos da estação remota de supervisão (mi-
croprocessadores), conclui-se do exposto, que é possível a im-
plementação, com sucesso, do sistema descrito, de modo a que
atinja aos objetivos inicialmente propostos.

Observa-se, ainda que, no desenvolvimento dos modelos mate-
máticos, abrem-se inúmeras possibilidades de escolha de mito -
dos de solução aos problemas envolvidos no controle e movimen-
to do manipulador, tendo em vista que as equações são plenameii
te exeqüíveis de fabricação e o detalhamento de todo o sisteaa
será objeto da fase seguinte do cronograma.
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RESUMO

Apresenta-se um procedimento para a recuperação e concentração

de elementos transurãnieos de rejeitos sólidos de baixa ativi-

dade. 0 método consiste de uma lixiviaçâo ácida seguida de fil

tração e ajuste do estado de oxidação, para posterior fixação

em coluna de alumina, em meio HNO. - HF.

Os resultados mostraram a viabilidade do processo, indicando -

se ao controle ambiental e a minimização de rejeitos.

ABSTRACT

A procedure for recovery transuranium elements from lab scale

solid waste i« presented. As a first step acid leaching is '

used. For the concentration step, valence state adjustment is

required in order to get the best condition for the sorption '

on chromatographic Aft.O. column in HNO. - HF medium.

The process is safe, reliable and useful for environmental and

waste treatment applications.
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INTRODUÇÃO

0 controle de emissores alfa em rejeitos provenientes de laborató-

rios que manuseiam materiais irradiados ê de çrande importância ,

especialmente, do ponto de vista de minimização destes nuclídeos *

nos processos de tratamento e disposição final dos rejeitos. Esta

tendência visa a redução dos riscos de contaminação ambiental e a

recuperação de emissores alfa para reutilização em novos experimen_

tos.

Normalmente, os rejeitos sólidos provenientes de laboratórios con¿

tituem-se de pequenas peças, materiais de laboratório e materiais

absorventes utilizados na manutenção e limpeza. Há diversas técni-

cas, descritas ca literatura, cuja finalidade ê a recuperação de

traços e o seu controle. Dentre as mais aplicadas, a lixiviaçâo *

ácida é a mais indicada ã solubiliraça dos nuclídeos. Para a con-

centração dispõe-se de métodos por troca iónica , extração com

solventes orgânicos e adsorção em sólidos ' .

Neste trabalho apresenta-se um procedimento para a recuperação e

concentração de plutonio, presente em papéis de filtros ou outros

tipos de papéis absorventes. 0 método baseia-se na lixiviaçâo áci-

da, seguida de sorpção em coluna de alumina em meio HNO. - HF.

PARTE EXPERIMENTAL

1 - Reagentes e Materiais

- óxido de alumínio cromatografico, Merck.

- solução padrão de nitrato de plutônio-239, 30yg Pu/mL, ampo-

la de 5mL. Amersham, Inglaterra.

- solução de sulfamato ferroso 1M. Dissolver a quente 0,547g

de Fe0 e 2,844g de ácido sulfãmico com água destilada (isen-

to de 0.) e completar o volume a 10mL.

- nitrato de sódio p.A. Merck.

- hidrato de hidrazina p.A. Merck.

- tenoiltrifluoracetona (TTA) 0,5M/xileno. Dissolver 5,558g de

TTA em 50mL de xileno.

- coluna cromatográfi ca de vidro de 22cm de comprimento por

0,6cm de diâmetro interno, provida de alitnentador.
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2 - Procedimento

2.1. Solubiiização do plutonio

Realizaram-se estudos de solubi1 ização , impregnando-se , era ma_

teriais absorventes (papel de filtro, papel yes, algodão), uma

quantidade de ceres de 4ug de plutonio. Em seguida, esse material

foi colocado em bequer e recoberto com 4mL de solução de lixivia -

ção. Em todos os experimentos raanteve-se constante a quantidade de

hidrazina (0,2N), variando-se a concentração de HNO. entre 0,2 e

1M. Verificou-se, também, o tempo de lixiviação.

2.2. Sorpção seletiva de plutonio em coluna de alumina

2.2.1. preparação da coluna de alumina

A alumina foi previamente lavada com água e HNO-, eliminan-

do-se os finos. Em seguida, preparou-se a coluna com 0,8mL de alu-

mina condicionada em HNO- 0,8M.

2.2.2. Ajuste da solução de alimentação, retenção e eluição do Pu

A solução resultante da lixiviaçáo foi filtrada, e, em se -

guida, ajustada âs condições de retenção de Pu, segundo o procedi-

mento desenvolvido por ARAÚJO . Este baseia-se no ajuste de va -

lência do Pu a Pu-IV, mediante redução de todo Pn a Pu-III com so-

lução de sulfamato ferroso (0.005M em Fe + +), seguida de reoxidação

a Pu-IV com nitrito de sódio (0.05M).

0 Pu-IV é complexado pela adição de HF (0,09M). Percolou-se

esta solução com uma vazão de 0,6mL min. 1. 0 plutonio retido na

coluna foi eluído com solução de HNO. 3M - (NH SO ) Fe 0.005M.

3 - Controle analítico do plutonio: espectrometría alfa

Fez-se uma separação prévia do plutonio por extração com

TTA 0,5M/xileno. Apôs a sua reversão com HN>. 8M, foram preparadaB

fontes para medição pela técnica de eveporacão. Esta técnica con -

siste em se colocar uma alíquota da solução sobre um disco de aço

inoxidável e evaporar até a secura, lentamente coir uma lâmpada de

infravermelho. Em seguida, calcina-se a 500 - 600°C e determina-se

o plutonio por espectrometría alfa. Utilizou-se, nas medidas, um

espectrómetro alfa constituído de um detector de superfície, analj,

sador tnulticanal modelo 6240 (1024 canais), da Ortec Incorporated

Company, USA.
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4 - Aplicação ao tratamento e recuperação de plutonio de rejeitos

sólidos de baixa atividade

Neste experimento utilizou-se uma coluna cromatogrãfi ca de

30cm de comprimento por 1cm de diâmetro interno contendo 4mL de

alumina. Trataram-se 233g de rejeito sólido (papel yes) com i" da

solução de lixiviaçáo (HNO- O,SM - N.H^ 0,2M), deixando-se a mistti

ra em repouso, durante um dia. Após este período, filtrou-se a so-

lução e, em seguida, lavou-se o resíduo com 200mL de HNO. 0,5M. A

solução resultante ( -1200mL ) apresentou a seguinte composição:

[ B + ] - 0.4M

[1! ] = 9,6g/L

[ Pu ] « O,27yg/mL

Fez-se o ajuste da solução em [ H ] « 0,8M e do plutonio a

Pu—IV, seguida de complexaçto com HF. Percolou-se a solução resul-

tante na coluna de alumina com uma vazão de 0,6mL min. . Após a

lavagem da coluna, o plutonio foi recuperado usando-se como eluen-

te a mistura constituida por HNO- 3M - (NH.SO ) Fe 0.005M.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

1 - Solubilizaçao de plutonio de rejeito sólido

Os resultados obtidos, varíando-se a concentração de HNO. '

(0,2N; 0,5M; 1,0M) para uma concentração fixa de hidrazina (0,2M),

e tempos de lixiviacâo de 1,2,3,4,5,7 e 24 horas,encontram-se na

Tabela I. Pelos dados verifica-se que há solubilizaçao total do

plutonio impregnado no papel absorvedor, a partir de 1 hora de li-

xiviação, tanto em meio HNO. mais diluído quanto no mais concentra^

do (1M). A escolha da concentração do ácido, dependerá da quantída_

de de Pu a ser lixiviado, a fim de se evitar problemas de hidróli-

se. Como medida de segurança, recomenda-se o HNO. 0,5M.
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Tabela I: Influência da concentração de HNO, e o tempo de lixi

viação na solubilizacão do plutonio

( [N2H4 í - 0.2M; Pu - 3,98ug )

Tesspo
lixivi

( h

1

2

3

5

7

24

de
ação
) HNO, 0.2M

3,99

4,06

4,21

4,21

3,81

3,74

Pu (

HNO3

4

4

4

4

4

3

Mg )

0.5M

,24

,02

.35

.74

,09

.91

HNO 1,0M

4,26

4,43

4,36

4,34

3,84

4,09

2 - Sorpção em coluna cromatogrãfica de alumina

Os experimentos realizados, para determinação da capacidade da

coluna, mostraram que uma coluna com 0,8mL de alumina retêm 353ug

de plutonio. Mas condições experimentais, verificou-se que com es-

sa massa não se atinge o ponto de break-through, indicando que a

coluna representa ume capacidade de retenção superior â massa de

353pg. Não se prosseguiu até a saturação da coluna, pois foge â

finalidade proposta.

Na fase posterior de lavagem, estudaram-se diversas soluções '

de composições diferentes. Os dados encontram-se na Tabela II.

Tabela II: Porcentagem de perda na fase de lavagem da coluna

Solução de

HN0 3 0,1M

HN0 3 0,1M

HN0 3 0.1M

HN0 3 0,1M

lavagem

- HF 0.05M

- HF 0,1M

- HF 0,1M - Na

- HF 0.05M - N

N02 0,4M

aNO 0.004N

Z de perda

0,41

0,81

2,4

0,34
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Feios dados da Tabela II, verifica-se que com a mistura

HNO 0,1M - HF 0,05M - NaNO2 0.004M, obtêm-se menor porcentagem '

de perda durante a lavagem da coluna. Entretanto, selecionou-se *

como solução de lavagem, a misturi HNO 0.1M - BF 0.05M, pois, a

adição de nitrito provoca a formação de bolhas, dificultando a

operação da coluna.

0 plutonio retido na coluna foi eluído com uma solução consti-

tuída de HNO 3M - (NH.SO.^Fe 0.005M, obtendo-se uma recuperação

de 96Z. A curva de eluição está ilustrada na Figura 1.

3 - Recuperação do plutonio de rejeito sólido

0 tratamento do rejeito sólido de baixa atividade (233g de pa_

pel yes) resultante dos trabalhos desenvolvidos na MQR, segundo o

procedimento proposto, mostrou uma recuperação do plutonio da or-

dem de 94Z a partir de uma lixivia nítrica contendo 9,6g U/L e

0,27iig Fu/mL.

CONCLUSÃO

Os resultados experimentais mostraram que o procedimento de lixi-

viação nítrica, seguida da complexação do Pu com HF e sorpção se-

letiva em coluna cromatogrãfica de alumina é uma técnica eficaz.

Esta pode ser usada em laboratórios que manuseiam transurãnicos,

com segurança e facilidade de operação, reduzindo-se os riscos de

contaminação ambiental.
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SUMÁRIO

Estudou-se a separação do neptunio, ao nível de traços, no sistema A£o^3 "*

HNO. - HP - UO,(1KM.. Verificou-se, pela variação da valencia, que o nep-

tunio é retido na coluna de alumina sob a forma reduzida de Np(IV). Nas

condições utilizadas, o ion uranilo não é retido, possibilitando a sua se-

paração. A eluição do neptunio £ obtida por reoxidação ã Np(V) utilizando-

se o Ion nitrito. Este procedimento aplica-se ã obtenças de traçadores de
7**Hp para acompanhamentos analíticos e de processos, assim como, ã recupe_

ração de neptunio de efluentes radioativos e a purificação do urânio no 39

ciclo do reprocessamento do combustível nuclear.

ABSTRACT

The neptunium separation, in tracer level, in the Al2O3-HNO3-HP-ÜO2(NO3)2

system has been studied. By the valence variation, it *** verified, that

neptunium is retained in the alumina column as Np(IV). In the fixed experi

mental conditions, the uranyl ion is not retained, making possible its se-

paration from neptunium. The neptunium elution was obtained by its reoxid¿

tion to Np(V), using the nitrite ion. This procedure is useful for analyti

cal and process RAD, using as a tracer for neptunium the gamma-emitter

"*Np. In the recovery of neptunium from LAW and the 3r— uranium purifica-

tion cycle of spent fuel treatment this procedure can be also used.
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ÍNTROPIÇÀO

O presente trabalho ¿ um prosseguimento dos estudos realizados no

IPEN/CNEN-SP sobre a sorpçâo do tôrio e terras raras (1) e do plu-

tonio (2) em coluna cromatográfica de alumina.

0 procedimento aplicado baseia-se na formação de um complexo do

actinídeo de interesse com o íon fluoreto. que sob esta forma é re

tido ei alumina.

A estabilidade dos actinídeos em solução decresce na seqüência:

M(IV) > M(III) 2 H(VI) > M(V). Em outras palavras, os actinídeos '

tetravalentes formam complexos mais estáveis que os demais (3). No

caso do Np(IV), formam-se as seguintes espécies em soluções conten

do o íon fluoreto: NpFs+, NpF_2* , NpF + e NpF., sendo que o pr£

meiro apresenta a maior constante de estabilidade (3).

Como o plutonio, o neptunio aparece em solução sob vários estados

de valencia, principalmente como Np(V). Portanto, para a sua fixa-

ção em alumina ê necessário levá-lo a Np(IV) por meio de um agente

redutor e, depois, complexá-lo com o íon fluoreto.

Nesta primeira parte do estudo, determinaram-se as melhores condi-

ções para a separação do neptunio de soluções de nitrato de urani-

lo, utilizando o Z37Np, ao nível de traços.

Este procedimento pode ser aplicado i separação do neptunio de '

efluentes de baixa atividade e na purificação das soluções de urâ-

nio no 39 ciclo do tratamento do combustível nuclear irradiado.

PARTE EXPERIMENTAL

1. Equipamentos e reagentes

- coluna cromatogrâfica de vidro, 6mm de diâmetro interno por

220mm de comprimento

- espectrómetro alfa com detector de barreira de superfície, c£

mara de vácuo e analisador multicanal

- solução de 237Np: 2000 yg/mL em HN03 1M

procedência: Amersham/Searle Co, Illinois, USA.

- solução estoque de UO_(NO_)2

procedência: IPEN/CNEN-SP

concentração: 242,39g U/L

acidez livre: 1,6M
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- alumina cronatogrãf i ci (ALO )

procedencia: E. Merck, Darmstadt, Alemanha Ocidental

- sultanato ferroso [Fe(NH2.SO,),]

preparação: reacio entre o ferro metálico e o acido sulfácico,

ã quente

concentração: 1M.

2. Métodos analíticos

Fez-se o controle analítico dos experimentos por espectrometría

alfa do 2>7Np, medindo-se sua energia de decaimento no pico de

4780 KeV (4) .

Determinou-se a acidez livre por titulação potenciométrica (5).

3. Técnica experimental

Utilizou-se o seguinte procedimento no estudo do comportamento

de sorpeão do neptunio em alumina:

a) preparação da coluna cromatogrãfica de alumina: lavou-se uma

determinada quantidade de alumina com vários volumes de HNO.

(na mesma concentração da solução influente) para a retirada

dos finos; em seguida, condicionou-se a alumina preenchendo-

se a coluna até uma altura correspondente ao volume de 1mL.

b) sorpeão de nept uni o: prepararam-se as soluções influentes de

neptunio de modo a obter a melhor retenção do neptunio; vari_

aram-se at concentrações dos ácidos nítrico e fluorídrico e

do agente redutor; percolaram-se as soluções com vazão de '

cerca de 1mL/mÍD.cma.

c) lavagem da coluna: variaram-se as concentrações dos ácidos '

nítrico e fluorídrico e do agente redutor; utilizaram-se de

3 a 5mL de solução, com vazão de aproximadamente 1mL/min.cm2.

d) eluição do neptunio: fez-se a eluicáo percolando-se uma solti

cão de HNO. 3 a 5(1 - NaNO. 0,005M; variou-se o volume do

eluente de 10 a 30mL, com uma vazão aproximada de '

imL/min.cm2.
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PADOS EXPERIMENTAIS

1. Retenção do neptunio no sistema Ai.O. - HNO - HF

1.1. Sorpcão do neptunio

Verificou-se, inicialmente, o comportamento do neptunio em;

alumina em meio HNO - HF. Este experimento desenvolveu-se por per \

colação de lOmL de solução de 237Np em HNO 0,8M - HF 0.05M. Houve '

retenção de somente 19,5Z do neptunio alimentado. ,
i

Adicionou-se, então, FeSO, 0,005M ã solução influente e fez- ,

se a percolação, obtendo-se uma retenção de 32,2Z.

Mudou-se o agente redutor para o sulfamato ferroso na concen-

tração de 0.005M e diminuiu-se a concentração do HNO. para 0,5M

Foi obtida uma retenção de 99,72 do neptunio.

1.2. Lavagem da coluna

Inicialmente, lavou-se a coluna com uma solução HNO, 0,5M -

0,05M, isto é nas mesmas condições da solução de alimentação. Hou-

ve uma perda de cerca de 852 do neptunio influente.

Retirando-se o HF e reduzindo-se a acidez para 0,1M, chegou -

se a uma perda de 77,6Z em Np.

Entretanto, mantendo-se a solução inicial HNO 0,5M - HF 0.05M

e adicionando-se sulfamato ferroso 0,005H, obteve-se uma perda de

neptunio inferior a 1Z.

1.3. Eluição do ntptúnio

A eluição procedeu variando-se o volume da solução '

HNO 3M - NaNO2 0,005M de 10 a 30mL. Nestas condições obteve-se '

uma eluição de 93Z do Np retido.

Aumentando-se a concentração do HNO. para 5M, chegou-se a 95Z

de eluição.

2. Retenção do neptunio no sistema A¿20, - HN0_ - HF - ÜO2(NO.)2

2.1. Sorpção do neptunio

Preparou-se uma solução influente do neptunio em

HN03 0.5M - HF 0.05M - F e W - . S O ^ 0.005M contendo A5g U/L. .

0 urânio não foi retido na coluna, mas houve a retenção de so

mente 87% do neptunio.

Para melhorar a sua sorpção aumentou-se a concentração do HF
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para 0,3M. Obteve-se uma retenção de 99,52 do neptunio.

2.2. Lavagem da coluna

Lavou-se a coluna com 3mL de solução de HNO 0,5M - HF 0,3M -

Fe(NH .S0,)_ 0.005M, observando-se uma perda de somente 0,5Z do

neptunio.

2.3. Eluição do neptunio

Fez-se a eluição com 25mL de solução de HNO. 5M-NaNO_ 0,005M,

obtendo-se uma eluição de 93,4Z do neptunio.

CONCLUSÃO

Nos experimentos de retenção do neptunio verificou-se a necessidade

da utilização de um agente fortemente redutor, como o sulfamato fej_

roso, para levá-lo totalmente ao estado de valencia IV. Obteve-se '

uma retenção de praticamente 1002 do neptunio influente.

Na lavagem da coluna, devido ã elevada perda do neptunio, concluiu-

se que estava ocorrendo uma reoxidação, a qual se dá em meio nítri-

co. Decidiu-se, portanto, manter os mesmos reagentes presentes na

solução influente de neptunio.

Para a eluição do neptunio da coluna utilizou-se o ion nitrito como

agente oxidante. Este leva o neptunio ao estado de valencia V, for-

ma não retida na coluna. 0 aumento da acidez do eluente mostrou uma

maior eficiência na eluição.

Nos estudos em presença de urânio verificou-se que a concentração '

do ácido fluorídrico precisava ser aumentada, devido â menor reten-

ção do neptunio. Isto não alterou o comportamento do urânio. 0 au -

mento do ácido fluorídrico para 0,3H reteve cerca de 100% do neptu-

nio.

Nas Tabelas I, II e III encontram-se as condições e resultados obti_

dos nos experimentos de sorpção, lavagem e eluição, respectivamente.

A coluna utilizada, contendo um volume de alumina correspondente a

1mL, possui uma alta capacidade, pois até uma massa de Img de neptú

nio, observou-se retenção total. Como o objetivo é a retenção de

traços de neptunio, não se determinou a sua capacidade total (curva

de "break-through").

Calcularam-se o fator de descontatninação (F.D.), a porcentagem de

retenção ( ZR ) e a porcentagem de eluição ( %E ) segundo as exprés
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soes:

F.D. influente
C • C
efluente lavagem

ZR influente ~ efluente * lavagem
r
influente

x 100

eluido

influente ~ efluente + lavagem

x 100

onde C ê a concentração do neptunio na solução em pg/mL.

Na Tabela IV estão os valores calculados.

Tabela I - Sorpção do neptunio em coluna cromatográfica

de alumina

Número do

Experimento

1

2

3

4

5

6

7

S

9

2 "Np
influente
( ug )

30,0

31,2

57,*

123,0

81,1

89,8

103,3

82,5

92 ,4

U0 (HO,),
í i *•

( g/L )

-

-

-

-

-

-

45 ,0

45,0

HNO 3

( M )

0,8

0,8

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

HF

( M )

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,30

Sulfato
Ferroso
( M )

0,005

-

-

-

-

-

-

-

Sulfamato
Ferroso
( M )

_

-

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

i 3 7Np
Retido

( Z )

19,5

32,2

99,7

99,2

98,5

98,8

99,5

37,1

J9,í

-256-



Tabela II - Lavagem da coluna

Dücero do

Lxperincuto

1

2

3

4

5

b

7

8

9

HIiO3

< H )

0.8

0.»

0.5

0,5

o.t
0,5

0,5

0,5

0,5

BF

( H >

0,05

0,05

0,05

-

-

0,05

0,05

0.05

0,30

Sulfaaato
fcrroto
( M )

_

-
-
-
-

0.005

0,005

0,005

0,005

Voluat de
LavagtB
( B/I )

5.0

5,0

5,0

5.0

5,0

5.0

3,0

3,0

3,0

'"Hp oo
Efluente
( U| )

5.0

3.9

4.8

«3,5

62.1

0.8

0

0,5

0.5

Z Perda
de

»P

«5.*

38,7

8.3

" . 0

77.6

0.9

0

0.8

0.5

Tabela III - Eluição do neptunio

Nüaero do

Experimento

1

2

3

4

5

6

7

8

9

HHO3

<M)

3.0

3,0

3.0

3,0

3,0

5,0

3.0

3,0

5,0

HaHO2

( M )

0,005

0.005

0.005

0,005

0,005

0,005

0,005

0.005

P.P05

Volune do
Eluente
< BL )

20.0

20,0

10,0

30,0

12.0

15,0

30,0

25,0

25.0

'"Np n.'
Coluna
( PS >

0,8

Í.2

52.6

108,5

17.8

87.8

(02,8

63.6

91,*

"'Up no
Eluído
( VE )

0,2

1,3

13,3

101.1

4,8

83,5

«5,0

46,3

B5.3

Tabela IV - Eficiência da coluna de alumina

Número do

Experiacnto
r. D. X B X E

1.0

1.3

11,6

B.S

1.3

*B,5

230,0

4.4

91,5

2,7

19,7

91,4

88,2

22,0

97,9

99.6

77,1

98,9

25,0

21,0

25,3

93,2

27,0

95,1

43,8

72,8

93,4
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SUMARIO

Nos processos de separação de actinídeos por extração com TBP/

diluente observam-se, as vezes, fases orgánicas pesadas, conhe

cidas como "red oils". Estes ocasionam disturbios nas fases fi

nais de concentração ou de disposição. Desta forma, é n» osa-

rio que se conheça o teor de orgânicos nessas soluções.

0 método proposto envolve uma primeira fase de separação dos

orgânicos com clorofórmio, purificação por retenção em coluna

de silica e, finalmente, análise do TBP e seu produto de degra

dação (DBP) por cromatografía a gás.

ABSTRACT

Heavy organic phases have been observed on some occasions du-

ring TBP extraction process. These products, described as red

oils, were considered as the main cause for.process failures,

specially in evaporators and concentrators. In view of safety

aspects it is necessary to control organic concentration in

product and waste solutions.

The proposed method involves the organic removal by chloroform

as a first step, followed by purification onto a silica gel

column. The results are given from analysing TBP and its degra

dation product (DBP) by gas chromatogriphy.
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INTRODUÇÃO

Nas operações do ciclo do combustível utiliza-se, coa freqüência, '

a técnica de extração com TBP/diluente para a obtenção de actiní- '

deos com pureza nuclear. Esse processo, seja no processamento ou 1

no zeprocessamento, representa fases internediárias para a obten- t

cão dos produtos. Portanto, as soluções resultantes dos processos !

de separação com TBP serão submetidas, necessariamente, a outros I

processos químicos e físicos para a fabricação dos combustíveis. j

Ae soluções do processo de extração, produtos ou rejeitos, devem '

ser controladas de modo a evitar danos nas operações posteriores. :

Alem do controle de impurezas nos produtos e de emissores alfa

nos rejeitos, ê necessário que se conheça o teor de orgânicos. E£

tes, em algumas fases como a de desnitração ou concentração por '

evaporação, tem a tendencia de se acumularem nos evaporadores e

concentradores sob a forma de uma fase orgânica pesada, conmínente

designada "red oil", dificultando as operações * 2 ' 3 ' . ,

Considerando-se os riscos decorrentes dessas reações exotérmicas

e para aumentar a segurança das operações, é fundamental o contro

le de orgânicos nas fases aquosas nítricas dos processos de sepa-

ração de actinídeos com TBF. ,

Neste trabalho, propõe-se uma técnica para o controle de traeos \

de TBF e DBP nas fases aquosas do processo. 0 método baseia-se na

extração dessas espécies para uma fase de clorofórmio, purifica -

cão adicional em coluna de silica para retenção de emissores alfa

e determinação por cromatografía gasosa

PARTE EXPERIMENTAL

1. Reagentes

- fosfato de tri-n-butila (TBP), p.a. Merck

- solução contendo mistura de ácidos di-n-butí1-fosfórico

- (HDBP) e mono-buti1-fosfórico (H.MBP), p.a. Merck

- solução de padrão interno: - solução de fosfato de tri-n-pro

pila (TPP) obtida por síntese

- solução de diazometano obtida por síntese

- solução de nitrato de uranilo (70g U/L) obtida por dissolu -

cão de U.0 nuclearmente puro.
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2. Procedimento

2.1. Separação de TBP e DBP por extração com clorofõrmio

Ajusta-se a acidez da solução a 3-4M com HCÍ. e faz-se a

- v/ í
extração com clorofõrmio, numa relação volumétrica de 1:1 v, '

com agitação vigorosa por dois minutos. Repete-se esta operação ,

por duas vezes. Juntam-se as duas fases orgânicas e, antes de se

prosseguir COB a analise por cromatografía gasosa, deve-se verifi -

car a presença de emissores alfa. Este ensaio é feito por espec - I

trometria alfa. Caso seja constatada a presença desses nuclídeos, i

faz-se uma purificação adicional, passando-se a solução clorofôr-

mica por uma coluna de sílica-gel. Após esta fase, deve-se repe -

tir o controle de emissores alfa.

2.2. Preparação da amostra e determinação por cromatografi a ga_

sosa

A preparação da amostra para análise de DBP foi feita se-

gundo o procedimento desenvolvido por Kuada . No caso do TBP,

adiciona-se diretamente ã solução.clorofórmica, o padrão interno

de concentração adequada (30 ou 100yg/mL de TPP) numa relação vo-
v/

lumetrica de 1:1 v. Injeta-se 1yL da solução resultante e faz-se

a análise cromatografica. 0 esquema da separação e preparação da j

amostra encontra-se na Figura 1.

Em todas as determinações utilizou-se cromatógrafo a gás

modelo 2440, marca Varían, provido de duplo detector de ionização

de chama, um integrador modelo CDS—111 e um registrador gráfico. As

condições operacionais foram: - temperatura do injetor de 240 C e

do detector 250 C; coluna de vidro de 4m por 1/8" de diâmetro ex-

terno usando como fase estacionaria Chromosorb W impregnado com 3%

de OV-22S; temperatura da coluna estabelecida em 140°C constante '

por 2 minutos e programada com aumento de 2°C min.' até 180°C. Co

mo "ás de arraste utilizou-se hélio com fluxo de 30mL min."

Na Figura 2 tem-se o cromatograma onde se vê os tempos de

retenção do TBP, DBP e do TPP. As determinações basearam-se nas m«_

didas das áreas sob os picos do TBP(A ) ou do DBP(A___) relacio-
1 Br UD"

nadas com a área padrão interno (Ap ).
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RESULTADOS £ DISCUSSÃO

1. Separação de TBP e OBP

Os estudos de separação de TBP e DBP foram realizados, utilizan

do-se solução padrão de nitrato de uranilo (70g U/L) e adicionan -

do-se quantidade conhecidas de TBP e de DBP. Verificou-se a influ-

êiicia do tempo de agitação na extração de TBP com clorof õrmio, se-

gundo as condições estabelecidas para DBP . Os dados das Tabelas

I e II mostram que a partir de 2 minutos de agitação, as relações

de área mantêm-se constantes, indicando extração total tanto para

TBP quanto para DBP.

2. Reprodutividade e curva de calibração

Estabelecidas as condições de extração, determinou-se a preci -

são de medidas para o intervalo de concentração de 10 a SOOjjg TBP/mL

Na Tabela III tem-se os dados correspondentes ã media de 5 análises,

onde pode-se observar que as medidas apresentam um desvio padrão

relativo variando de 2 a 6Z, dependendo da concentração.

As curvas de calibração estão representadas nas Figuras 3 e U,

para intervalos de concentração de 5 a 50yg TBP/mL e de 50

a 500pg TBP/mL, respectivamente.

Condiderou-se como limite inferior de análise a concentração de

1Oyg TBP/mL ( erro relativo de 10% ). Por outro lado, para medidas

por cromatografía gasosa, recomenda-se um limite máximo de

500vig/mL ( erro relativo de 2Z ).

3. Aplicação ã determinação de TBF e DBP em soluç." 6 aquosas de

processo

Realizaram-se análises de TBP e DBP em diverts soluções aquo -

sas de processo, contendo quantidades variadas de urânio. Nas Tabe

Ias IV e V encontram-se os resultados de algumas determinações de

TBP e de DBP, respectivamente.

CONCLUSÃO

Os resultados mostraram que o procedimento de separação de orgâni-

cos de soluções nítricas é eficaz, como também a determinação fi -

nal por cromatografía a gás i eficiente, dentro dos intervalos de

concentração estudados. £ conveniente ressaltar que, quando aplica
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dos às scluçccs ¿t reprocessar.ento, e ensaio prévio dos emissores

alfa ¿ fundamental, a fim de evitar problemas de contaminação da

coluna e garantir a segurança operacional.
¡
i
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Tabela 1 - Influência do tcspe de agitação na extração do TBP

Concentração

de TBP

(ug/mL)

23,33

145,83

Tempo de

agitação

(min.)

1

2

3

4

1

2

3

4

Concentração

do PI

(ME/BL)

30,14

100,47

[A T B p/A p I]

0,69432

0,77312

0,78754

0,77754

1 ,30193

1 ,45348

1 ,44688

1 ,45021

Tabela II - Influência do tempo de agitação na separação de DBF (7)

Concentração

de DBP

(Ug/mL)

9,76

325,38

Tempo de

agitação

(min.)

1

2

3

4

1

2

3

4

Concentração

do FI

(jjg/mL)

25,12

100,47

l ADBP / AFI ]

0,18953

0,23150

0,23389

0,21706

1 ,51442

1,57319

1,55578

1 ,56438
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Tabela 111 - ReproduCi vidade das medidas de IBP

Concentração

de TBP

(Ug/mL)

11 ,67

29,17

83,33

291,66

520,65

Concentração

do PI

(Ug/mL)

30,14

30,14

100,47

100,47

100,47

Relação de

áreas

^TBP^PI 1

0,47259

0,44253

0,52890

0,49552

0,48373

0,83181

0,80936

0,84338

0,80519

0,82743

0,85409

0,78625

0,82309

0,86261

0,77625

2,76496

2,80121

2,69251

2,71090

2,75017

4,97257

5,08210

4,94021

4,92932

4,98941

o (Z)

3,16

1,59

3,88

4,33

6,06
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Tabela IV - Análise cromatogrãfi ca de T3P em soluções aquosas

de processo

no

1

2

3

4

Amostra

Concentração

de urânio

( B/L )

53,46

42,75

61 ,00

1,87

Concentração

do PI

C Vg/mL )

100,47

100,47

30,14

100,47

[ATBp/ApI]

1 ,65664

1 ,35587

1 ,04966

3,68881

TBP

encontrado

( Wg/»L )

171,91

139,43

39,31

391,36

Tabela V - Análise cromatográfi ca de DBP em soluções aquosas

de processo

..

1

2

3

Amostra

Concentração

de urânio

( g/L )

53,46

61 ,00

53,46

Concentração

do PI

( Wg/mL )

25,12

25,12

25, U

0

0

0

,798239

,499580

,16695

DBP

encontrado

( Vg/mL )

27,13

18,08

7,99
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CHCIj

T i P

FIGURA 1 - ESQUEMA OA SEPARAÇÃO 00 TBP E DO HDBP E PREPARAÇÃO DA AMOSTRA PARA ANALISE

CROMATOGRÀFICA

«0.0

TENSÃO Imv)

TPP

CHCIj

DBP

TEMP DO INJETO» 2 4 0 *C
TEMP DA COLUNA: MO *C

TBP

S 20 *p tjâ íõ icSS ñy> Up
TEMPO DE RETENÇÃO I min I

FIGURA 2 - CROMATOGRAMA DA SOLUÇÃO CLOROFORMICA
DE TBP E DBP



FIGURA 3 - CURVA DE CALIBRAÇAO PARA DETERMINAÇÃO DE TBP DE
5 A D 0 M 9 / m l

200 4 0 0 • 0 0

FIGURA 4 - JURVA DE CALIBRAÇAO PARA DETERMINAÇÃO DE TBP DE
50 A 5 0 0 * g / m l
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SUMARIO

Na dissolução de óxido de urânio com solução de ácido nítrico há a foj_

nação de gases nitrosos, de diversas estequiometrias, que recombinados re -

tornam ao sistema ou são removidos, conforme as especificações da solução '

final. Apresenta-se um processo de captação de gases nitrosos por absorção

em colunas especiais, contendo água ou solução de ácido nítrico. A quanti

ficação dos NO , antes e apôs a passagem pelas colunas lavadoras, foi real¿

zada por quimiluminescência. Os parâmetros tempo de residência e vazão de

ar ou oxigênio durante o processo de dissolução, são fatores determinantes

na eficiência de retenção dos gases. Observou-se que para se aumentar a ef¿

ciência do sistema é necessário que se introduza, durante a dissolução de

lOOg de Ü0- com ácidw nítrico 8M, um fluxo nidio de 6NL/h de oxigênio, para

uma retenção máxima de gases formados, havendo uma transformação total de

NO em N02.

ABSTRACT

During the ÜO, dissolution in nitric acid, some different species of N0x

are released. The off gas can either be rçfluxed to the dissolver or be re-

leased and retained on special columns. The final composition of the solu -

tion is the main parameter to take in account. A process for nitrous gaseŝ

retention using scrubber column» containing H20 or diluted HNO3 i« presen -

ted. Chfcmiluminescence measurement was employed to N0y evaluation before and

after scrubbing. Gas flow, temperature, residence time are the main parame

ters considered in this paper. For the dissolution of lOOg IK>2 in 8M nitric

acid, a 6NL/h 0_ flow was the best condition for the NO/NO2 oxidation with

maximum absorption in the scrubber columns.
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INTRODUÇÃO

Durante a dissolução de U0. com HNO formam-se gases nitrosos

(NO ) que se recombinam e permanecem no sistema. Entretanto, há

necessidade de um sistema especial de retenção dos gases, seja co

mo medida de segurança seja para reter aqueles gases não condensa

dos.

As reações mais importantes que ocorrem durante a dissolução

são <i'2'3):

+ 2,66 HNO3 -<• UO2<NO3)2 «• 1,33 H20 + 0,66 NO (1)

U02 + 4,00 HN03 •+ UO2(NO3)2 + 2,00 H20 + 2,00 N02 (2)

Para efeito de cálculos práticos utiliza-se a seguinte reação:

ÜO2 • 3 HN03 •+ UO2(NO3)2 • 1,5 H20 «• 0,5 NO + 0,5 NO2 (3)

As estequimetrias representadas nas reações (k>s' ^ dependem da

concentração de HNO., da temperatura, da adição de 0. e da geome-

tria do dissolvedor. Tal dependência decorre da complexidade das

reações de óxido-redução ocorridas durante o processo de dissolu-

ção. Neste trabalho, variando-se o gás para agitação e arraste e

as condições de aquecimento durante a dissolução, estudou-se a

absorção de NO em colunas contendo água ou ácido nítrico.

PARTE EXPERIMENTAL

Sistema de Dissolução; constituído de dissolvedor de vidro (500mL)

com sistema de condensação do tipo Friedrichs, termômetro de

-20 C a 150°C, alimentação de gás de agitação e dispositivo pa-

ra retirada de amostra. A temperatura, durante o processo, foi

controlada por manta de aquecimento provida de termostato. A re-

presentação esquemática tAcontra-se na Figura 1.

Sistema de Retenção: constituído de duas colunas de vidro, com re

cheio de anéis de Raschig em vidro, solução absorvedora, dispôs -

tas em série, com as seguintes dimensões: 3,5cm de diâmetro por

30cm de altura (Figura 1).
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Sistema de Controle e de Medição dos Gases: utilizaram-se rotãme

tros especiais para gases corrosivos, de 0 a 25 NL/h, marca Ornei. 0

controle qualitativo dos NO e quantitativo de NO e NO. liberados ,

durante os experiment>s, foram executados pelo método de quimilumi-

nescência, usando-se um analisador, modelo 951A, marca Beckman, ca-

librado com nitrogênio super seco e mistura padreo de NO em N_.

Reagentes:

- Pastilhas de U0. sinterizadas: diâmetro médio- 9,6mm; altura mé -

dia« 14,3mm; massa aproximada» 10,3g; densidade» 10,8g/cm3.

Procedência: IPEN/CNEN-SP

- Gases: oxigênio, procedência White Martins; ar sintético, proce -

dência White Martins; nitrogênio super-sêco, procedência White

Martins; mistura padrão de NO em N_, com 2250 ppm de NO, proceden

cia Oxigênio do Brasil.

Procedimento;

Dissolveram-se lOOg de U0_ em 330mL de HN0_ 8M, com aquecimento até

100 C, durante 6 horas, sob condições de agitação, variando-se os

• seguintes parâmetros:

- aquecimento: rápido até 100°C ou progressivo (2h a 60°C, 2 h a

80°C 2 2h a 100°C)

- gás para agitação, arraste e transformação de NO em NO.: ar sinté

tico e oxigênio

- soluções absorvedoras: água e ácido nítrico 3M.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

1) Dissolução com aquecimento rápido, fluxo de ar (20NL/h) e absor-

ção em colunas de água.

Os resultados representados na Figura 2 mostram a liberação de

grande quantidade de NO , logi na primeira hora de dissolução

(3400 ppm no pico). As demais curvas expressam a composição em

N02 e NO dos NO liberados durante a dissolução e aqueles NO

não absorvidos nas colunas d'água. Observa-se que, praticamente,

todo o NO liberado na dissolução não sofreu absorção nas colu-

nas d'água, conforme a curva da Figura 3. Este comportamento de-

ve-se â evolução enérgica dos gases produzidos na dissolução que
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promove um arraste violento, com redução do tempo de residência,

resultando em baixo fator de conversão do NO a NO. e, consequen

temente, baixa eficiência de retenção.

2) Dissolução com aquecimento progressivo, fluxo de ar (20NL/h) e

absorção am colunas de água e ecl.;ras de ácido nítrico 3M.

Nestes experimentos houve, também, liberação de NO durante a

dissolução com um pico acentuado (3300 ppm) na Ia hora e COB 1¿

beração gradual até a 59 hora (1600 ppm), Entretanto, a libera-

ção dos gases não foi tão enérgica quanto ao experimento ante -

rior, possibilitando maior oxidacão do NO a NO (Figura 4), com

uma absorção variando de 80 a 952 em água e de 70 a 98Z em áci-

do nítrico, durante as 6 horas de dissolução (Figuras 5 e 6).Es_

te desempenho demonstra que a utilização de ar para a agitação,

arraste de NO e conversão de NO a NO. não é suficientemente '

produtiva. Na Figura 7 observam-se as curvas de NO e N0_ após a

passagem pelas colunas de água e de ácido nítrico. Nota-se que

em ambos os casos a quantidade de NO é superior â de NO., mos -

trando novamente a necessidade de maior eficiência de conversão

durante a dissolução.

3) Dissolução com aquecimento rápido, fluxo gasoso de oxigênio '

(6NL/h) e absorção em colunas de água e colunas de ácido nítri-

co 3M.

Pela substituição do ar pelo oxigênio, obtiveram-se resultados

mais efetivos, havendo uma liberação de 200 ppm de NO durante

a dissolução, que foram totalmente absorvidos tanto em água '

quanto em ácido nítrico 3M. Entretanto, a reação também se de -

senvolve de maneira violenta, dificultando o controle do siste-

ma.

4) Dissolução com aquecimento progressivo, fluxo gasoso de oxigê -

nio (6 a 25NL/h) e absorção em colunas de água e colunas de áci_

do nítrico 3M.

Neste experimento não ocorreu liberação de NO durante a disso-

lução, mostrando que o 0_ é mais eficiente que o ar. Concluí-se,

então, que todo o NO foi oxidado a NO, e este a N.0,, retornan-

do sob a forma de ácido nítrico ao díssolvedor. Neste caso, o

controle do sistema é facilitado, pois a reação desenvolve-se

de maneira menos vigorosa.
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CONCLUSÃO

Os resultados mostraram que a utilização de aquecimento progressi-

vo e de 0. como gás de agitação, arraste e conversão ê mais efici-

ente que o ar. Entretanto, a utilização de 0_ implica em reações

com outras espécies presentes nos combustíveis irradiados, demons-

trando que a decisão final serã função da composição do embustí -

vel, da geometria do sistema de dissolução e da qualidade dos pro-

dutos ao final do processamento dos combustíveis irradiados.
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SUMARIO

A maioria dos processos de enriquecimento isotópico utiliza como gás de processo o he

xafluoreto de urânio (UFg) puro ou misturado a um gás auxiliar.

A operação das instalações por ura período longo faz com que produtos sólidos de decom
9

posição do UFfc, como UO2F2 e ^5» sejam acumulados nos recipientes.

Este trabalho descreve a remoção dos produtos sólidos de decomposição do UFg de um

dos tanques (V « 620 í) dos laboratórios onde se estuda o processo de enriquecimento

por Jato Centrífugo no Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear - CDTN/BeIo Ho_

rizonte. Para isto foi utilizada a mistura gasosa CBrF3 e ?2 cuja grande vantagem é

realizar a limpeza do recipiente sem necessidade de desmontagem. Os produtos formados

são todos gasosos e são retirados por bombeamento da instalação.

ABSTRAT

Uranium hexafluoride (UF^), either pure or mixed to other gases, is widely used as a

process gas in the great majority of the known uranium isotopic enrichment processes.

Due to along terra operation of the enrichment facilities there is a decomposition of

the UF6,which solid products like UO2F2 and UF5,deposit on the walls of the reservoirs.

This work describes a cleaning process used to remove the Folid products of the UFg

decomposition from one of the reservoirs (V « 620 i) of the Jet Nozzle enrichment

project facilities of the Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, CDTN/Belo

Horizonte. It was used a gaseous mixture which presented the advantage of cleaning up

the reservoir without dismounting the equipment. The yielded products are all gaseous

and can be easily pumped out.
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INTRODUÇÃO

A maioria dos processos de enriquecimento isotópico de uri

nio utiliza o hexafluoreto de uranio (UF¿) puro ou junto a un gas

auxiliar como gâs de processo.

Devido às propriedades físico-químicas do UF¿, as instalações

utilizadas no processo ficam contaminadas com compostos sólidos

de urânio resultantes da decomposição do UFfc.

Pesquisas foram realizadas no Centro de Pesquisas Nucleares

de Karlsruhe, KfK/RFA, onde se desenvolveram técnicas para limpe

za gasosa das instalações de enriquecimento de urânio. Estas téç_

nicas foram dominadas pelo grupo de tecnologia de UF6 do Centro

de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear (CDTN) da NUCLEBRÂS, já

são empregadas nos seus diversos laboratórios e serão utilizadas

na Usina de Enriquecimento Isotópico de Resende, no estado do Rio

de Janeiro.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Os produtos sólidos de decomposição do hexafluoreto de uri

nio são o pentafluoreto de urânio (UF5), o tetrafluoreto de urâ

nio (UF4) e o fluoreto de uranilo (UO2F2>-

0 UF5 é produzido pela redução do UFfe, o UO2F2 pela sua hi

drólise e o UF4 pela redução do UFg e posterior hidrólise do UF5.

A causa mais comum de hidrólise do UF$ e formação de UO2F2 ê

a penetração de umidade do ar no sistema. Também a água adsorvida

nas superfícies metálicas ou absorvida em óxido metálicos produ

zem a hidrólise [1].

A redução do UF¿ ocorre principalmente [1]:

- nas proximidades de superfícies metálicas aquecidas: altas tem

peraturas catalisam a reação entre o UFg e diversos metais foj_

mando UF5 e o fluoreto metálico correspondente;

- na decomposição radíolítica do UF¿ por partículas alfa resultan

tes do decaimento do urânio;

- na reação do UFg com o gás auxiliar H2; o sistema UF6-H2 é cine

ticamente estável até temperaturas de 250°C, mas catalisadores
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podem orientar a ocorrência da reação a temperaturas mais baixas.

Um dos processos de remoção dos produtos sólidos de decompo

sição do UF¿, acumulados ao longo do tempo, ê a fluoração destes

com a mistura gasosa bromo-triflúor-metano (CBrF3> e flúor (F2) a

uma pressão total abaixo da atmosférica.

A principal reação ê:

CBrF3 + F2 + produtos de decomposição -» UF5 + CF4 + BrF5 (1)

Na ausência de produtos de decomposição do UF¿, o CBrF3 rea

ge com o F2 conforme a equação:

CBrF3 + 3 F2 * CF4 • BrF5 (2)

Estequiometricamente, três moles de F2 são necessários para

decomposição de um mol de CBrF3.

A Figura 1 mostra uma reação com excesso de flúor (20 mbar

de CBrF-j e 80 mbar de F2) . Nesta se observa que a concentração de

CErF3 diminui com o tempo e que CF/, e BrF5 são formados simult£

neamente como produtos da reação [2].

Se o flúor é aplicado com uma estequiometria deficiente,

observa-se a formação de um produto intermediário da reação: o

BrF3 (Figura 2). Além disso, vê-se que o CF^ e o BrF5 não são fo£

nados na mesma taxa.

Após vários experimentos, concluiu-se que a reação entre

CBrF3 e F2 ocorre em três etapas [2]:

CBrF3 + F2 •*• CF4 + BrF (3)

¿rF + F2 •* BrF3 (4)

BrF3 + F2 •* BrF5 (5)

A etapa 1 mostra a formação de BrF e as etapas 2 e 3 a fluo

ração de BrF para BrF5 via BrF3.

A existência do BrF na reação não foi comprovada ainda pelas

técnicas de análise, porém sua formação parece evidente.

A reação entre o fluoreto de uranilo e a mistura CBrF3/F2 ¿

mostrada na Figura 3. 0 diagrama (a) mostra a reação com excesso

de ?2 (80 mbar de F2 e 20 mbar de CBrF3> e o diagrama (b), mostra

a reação com escassez de flúor em relação ao CBrF3 (10 mbar de ?2
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e 90 mbar de CBrFj). Pela análise destes gráficos observa-se que

[2]:

- houve formação de UF^ ao lado dos produtos da reação CF4 e BrF5

em ambos os casos;

- houve formação de BrF5 em quantidade consideravelmente menor do

que CF4;

- a mistura com conteúdo menor de F2 é mais efetiva com respeito

â formação de UF5 proveniente do UO2F2: o aumento da reativida

de foi devido â maior concentração de fluoretos de bromo com

baixa valencia;

- nenhum BrF3 pode ser detectado em presença de fluoreto de urani

Io.

Pelos gráficos apresentados vi-se que o Fj ê necessário para

iniciar e manter a atividade de fluoração. Porém um excesso de F2

dificulta a reação por reduzir a concentração de fluoretos de ba_i

xa valênc ia [3].

Na prática, apresenta-se como vantagem a utilização de mistv

ras de CBrF3/F2 com baf.xo conteúdo de F2 por aumentar a ef iciincia

da fluoração. Entretanto, deve-se evitar o consumo de todo flúor,

pois nesta condição, o CBrF3 pode reagir com o UF¿ e produzir no

vãmente produtos sólidos de decomposição [3].

DESCRIÇÃO DO EXPERIMENTO

A eficiência da limpeza gasosa com a mistura CBrF3/Fj foi

testada no CDTN, em várias instalações e recipientes. Aqui '•erão

descritos somente os resultados obtidos na limpeza de um dos tail

quês (V = 620 t) de um laboratório, onde se realizara testes de se_

paração isotópica pelo processo de enriquecimento por Jato Centrai

fugo.

Para a realização do experimento, foi feito vácuo no recj_

piente até a pressão de aproximadamente 10 mbar. Adicionou-se leti

táñente 13 mraHg de CBrF3. Retirou-se todo o CBrF3 das tubulações

e adicionou-se, também lentamente, 52 mniHg de F2 ao tanque. Aten

ção deve ser dada ã introdução dos gases para que não ocorra uma

reação espontânea entre o CBrF3 e o F2, o que inviabiliza a re£
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ção de formação do UF&.

A mistura permaneceu no tanque durante uma semana. A forma

ção de CF4, BrF5 e UF6 foi observada através de análises no espec

trofotõmetro de infravernleho. 0 término do experimento ocorreu

quando a concentração do UF&, produzido na reação, manteve-se cons

tatite.

0 bombeamento dos gases foi efetuado por uma central de vá_

cuo específica para fl*'or e outros gafes fluorados. 0 UF¿ e BrF5

ficaram retidos em um recipiente refrigerado com C02/acetona, o

CF4 e CBrF3 retidos em outro recipiente refrigerado com N2 (g). 0

flúor, devido às suas propriedades físicas, passou através das

armadilhas frias, sendo retido em um absorvedor de Fj.

Cuidados especiais fcram tomados na separação entre CBrF3 e

Fj, pois quantidades pequenas de CBTF3 em contato com o Vy dentro

da bomba causam uma reação violenta que pode levar â destruição

do equipamento.

RESULTADOS

A Tabela 1 mostra as concentrações de CBrF3, C?^ e BrF5 e a

quantidade de UFg produzida no recipiente durante o experimento.A

partir destes dados foi feito o cálculo da massa de UF$ produzida

no tanque:

Pfinal UF6 - 0,62 mbar

mUF6 - 5,5 g

CONCLUSÃO

Verificou-se a eficiência do processo de limpeza g&bosa com

a fluoração dos produtos de decomposição sólidos e formação de

5,5 g de UF5 no reservatório.

É importante salientar, que a grande vantagem do método é

rua aplicação sem necessitar qualquer desmontagem do equipamento,

pois todos os produtos formatos aa reaçáo se encontram na fase g£

sosa, permitindo botnbeamento através de recipientes criogénicos.
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Tabela 1 . Amostras retirados durante a limpeza gasosa.

i

A M O S T R A S A N A L I S A D A S

A M O S T H A

t

S

4

D A T A

SO.MM

Ot.O» M

otoiw

0S.O1M

H O M A

I « ' S O

1 0 S O

1 0 S O

1 0 S O

A»

0

• •

• 0

I S *

RESULTADO DA «NÁLISE

HF

AMOftÇAO

(SITTei»'1»

0,010

0,0 IS

0,0 IS

PMSSAO

b«k«i)

s,s

«,s

T.O

c»rr,
AlSOtplO

(llltMi'1)

0,I«

O.T 1

0,70

O.T 0

Ma tie
linkir)

r.s

tO,4

tO,4

10,4

cr4

AMONÇAO

IIMt tx-'l

0,14
l l t l l l l l ' l

0,14

0, IT

0,11

P K C S S A O

Into 1

0,11

I.SS

I ,»»

8,50

» " 8

AISOKCAO

( • 4 T c m ' ' l

0,««S

0,778

0,100

PftESSiO

(mk«rl

> , t r

I.SS

1.77

ur«
AttMCAO

(•19 en'1)

0,990

0,*«S

0,4$0

I* Mr)

O.BOB

0.S7»

O.MO



BIBLIOGRAFIA

1. BACHER, V. et alii. "Fluorination of uranium residues in

isotope enrichment plants". In INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON

FLUORINE CHEMISTRY, 10. Vancouver, Canada, Aug. 1982. s.n.t.

2. BACHER, V.et alii. "Auffluorierurg von UFfc - Zersetzungs

produkten mit einen gasfBrmigen Omisch aus Bromtr i fluorine than

und Fluor". Karlsruhe, Kernforschungszentrura Karlsruhe, 1983.

3. BACHER, W. et alii. "Fluorination of solid UFg - decomposition

products by gaseous mixtures oí CBrF3 and F2- In: EUROPEAN

SYMPOSIUM ON FLUORINE CHEMISTRY, Jerusalem, 25 Aug.1983. s.n.t.

-287-



CONGRESSO
GERAL DE
ENERGIA NUCLEAR

24 A 29 DE ABRIL DE 1968

ANAIS - PROCEEDINGS

QUALIFICAÇÃO DE uMA EMBALAGEM TIPO A PARA TRANS-
' PORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE AGULHAS DE RÂDIO-226

Demerval Leónidas Rodrigues
Roberto Vicente

. Departamento de Ciclo de Combustível
, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares

Comissão Nacional de Energia Nuclear-SP
São Paulo

SUMÃRip

O Departamento de Ciclo de Combustível tem como um de seus objetivos o desenvolvi-
mento de embalagens para acondicionamento de rejeitos radioativos, inclusive fon-
tes industriais e 4e radioterapia que sejam descartada*.

lio presente trabalho, apresenta-se de forma detalhada, os testes de integridade da
blindagem e do sistema de contenção em uma embalagem, após a realização de ensaio
de queda livre, visando qualificá-la para transporte e disposição final de agulhas
de Rãdic-226. 0 ensaio de queda livre foi realizado conforme reconendações da
AIEA para embalagens de transportes Tipo A - forma não especial.

A integridade da blindager. foi verificada por meio de radiometría gama na superfí-
cie da embalagem, antes e apôs a queda, utilizando-se irna fonte de cobalto-60 e uni
detetor Geiger-MUller com resposta analógica calibrado em taxa de exposição.

A integridade do sistema de contenção foi verificada por meio de um detetor de va-
zamento VEECO-LEAK DETECT0R-MS18, com sensibilidade de 3 x IO"10 atm x cm3/s equi-
valente em ar.

Seste trabalho apresenta-se tanbém una descrição da embalagem e do conjunto de dis_
positivos que foi construído para possibilitar o manuseio das fontes de forma sê u_
ra, durante o processo de encapsulamento.

ABSTRACT

One of the objectives of the Fuel Cycle Department is to develop packages for
radioactive wastes, including discarded industrial and radiotherapy sources.

This paper describe* the work undertaken to qualify a package for transport
and final disposal of radiun needles, and gives a detailed description of the
tests carried out to verify shielding integrity and containment system before and
after free drop test according to IAEA recomendations for Type A, non-especial
form packages.

Shielding integrity was verified by gamma field scanning over the package surface,
using a Geiger-MUller detector and a Co garama S O U T C C

Containment system was verified by pressurizing the specimen with helium and by
searching for leaks with a He-leak detector, with sensitivity of 3 x 10"1" atm x
cm3/s, air equivalent.

The package is described in detail along with the apparatus for the safe handling
and packing of Che radium needles.
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1. INTRODUÇÃO

O rádio-226 é un saterial qua apresenta alto risco radiológico, estando

classificado entre os radionuclídeos de radiotoxicidade muito alta» pois apre-

senta uma energia potencial de decaimento alfa elevada (29,2 MeV) e una meia-vi

da muito longa (1620 anos). Além disso os elementos filhos es sua cadeia de 4e

cainento são metais pesados (ã excessão do radónio), a maioria emissora de par-

tículas alfa, e em conjunto com o rádio apresentas, apôs ingestão, meia-vida bl

ológica elevada, ficando depositados na estrutura Óssea como fontes permanentes

de radiRção. 0 radônio-222, primeiro elemento na linha de sucessão do radio ,

representa um aumento do risco radiológico quando a fonte da radio está na for-

ma não selada ou quando, na forma de fonte selada, eata apresenta vazamentos que

permitem a dispersão atmosférica do radónio que i um gás nobre que difunde fa-

cilmente. Os elementos seguintes na cadeia de decaimento ficarão então na for

ma de aerodispersóides apresentando um risco de incorporação por inalação.

Apesar disto, o rádio-226 vinha sendo utilisado largamente, e «in¿* o é,eo

ms fonte radioativa para radioterapia, ma forma de agulha e aplicadores molda -

dos, como fonte para gamagrafia industrial, e na composição de tintas luminosas

para mostradores de relógio, interruptores elétricos etc.

A substituição do rádio por outros produtos ou técnicas naquelas aplica-

ções descritas tem dado origem a uma quantidade apreciável de rejeitos radioati

vos que precisam ser acondicionados convenientemente para o transynrte e para

disposição final.

0 objetivo do presente trabalho í descrever uma embalagem desenvolvida pa-

ra o acondicionamento seguro e duradouro de fontes de rádio descartadas e os

procedimentos para se verificar a qualidade do acondicionamento, tendo-se en

vista que esta enbalagem serve para o transptrte, estocas-tn temporária e dispo-

sição final do rejeito.

2. DESCRIÇÃO DA EMBALAGEM

A enbalagem para as fontes de rádio á constituída por três estruturas qua

desempenham as funçõss de encapsulamento estanque das fontes, blindagem contra a

radiação e "container", como mostra a figura 1.

A primeira é constituída de uma cápsula cilíndrica em aço inoxidável AISI

304, com capacidade para dois litros, com tampa flanteada e vedação por disco

da cobre recosido. A função da cápsula a limitar a liberação do radônie para o

ambiente ̂ . 0 uso do cobre coa» elemento vedante foi decidido «pós uma sele-

ção realizada entre três materiaist borracha, alumínio e cobre. A borracha foi

descartada devido ã vida útil pequena que esta material apresenta comparada
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o teopo de estocagea previsto. 0 Aluminio quando en contato coa o concreto so-

fre ataque químico e por isdo foi taabéa descartado. 0 cobre é usado coa» jun-

ta de vedação quando se requer taxas de vazamento baixas, í durável e apresenta

inércia química aceitável e por isso foi o material selecionado. A estrutura

que serve de blindagem é constituída de uma camada de chumbo ao redor da cápsu-

la de aço e de um bloco de concreto armado de alta densidade, fabricado com bii

ta e areia de barita, cuja densidade varia de 3,0 a 3,4 g.caT3. dependendo da

qualidade de barita e de proporção ou traço do concreto. A última camada, que

é o exterior de embalagem, é constituída de um tambor comercial de ferro galva-

nizado, com capacidade para duzentos (200) litros.

0 bloco de concreto é fabricado em duas etepas, como mostra a figura 2. Ia

priueira o bloco á moldado com um poço central cuja finalidade é servir de alo-

jamento para a cápsula. Huma segunda etapa, já com a capsula devidamente eloja_

da, o poço í preenchido cem concreto. Utiliza-se um aordente para concreto que

executa uma ligação mecânica entre o concreto já curado a o concreto freaco, de

modo a resultar mm bloco monolítico de concreto.

3 . PROCESSO M EHCAPSuLáWMTO DAS ICIITES

Para o encapsulamento utiliza-se um conjunto de dispositivos, que permite o

manuseio das fontes de forma segura. Mesta conjunto de dispositivos a cápsula

apõe ser colocada dentro de uma blindagem de chumbo cilíndrica com furo central

passante é fixada pala parta inferior por meio de uma nona de bancada; eoloca-

-se carvão ativo granulado dentro da cápsula até matada de sua capacidade, co-

loca-se aa fontaa e completa-se o enchimento da cápsula com carvão. Por maio

de flange e do disco de cobra lacra-se a cápaula. A fuução do carvão é retar-

dar o escape do radóuio para que este decaia dentro da cápsula.

4 . REAUZACiO DO CTSAIO Dl QPIPA LITC

Da acordo com as recomendações da International Atomic Energy Agency* ', os

testes necessários para aprovação da uma embalagem Tipo A forma não espacial

sãos Teste da coapraaaão, testa de asperaão de água, teste da penetração a tes-

te de queda livre. Devido às características da projeto e construção apresenta

da por esta embalagem, faz-se necessária a realização apenas do teste de queda

livre por aer este ensaio o mala severo para verificação da integridade da blin

dagem a do sistema de contenção. A integridade da blindagem á verificada por

radiometría gama a a integridade da contenção é verificada por meio da técnica

do "detetor de vazamentos de hélio". lata técnica apresenta eenaibilidada

patível com aa taxas de vazamento aaparadaa.
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Para a verificação da integridade de blindagea no ensaio ds queda foi u t i -

lizada uma fonte de Co-60 de 25 oCi. A fonte foi colocada no centro da cápsula

com o auxí l io de ua tarugo da madeira que serviu da suporta a alojamento da fon

t e . Na tampa flangeada da cápsula foi instalado um tubo da cobra, mostrado aa

figura 3 , para permitir a pressuricação da cápsula com Ba apôs o fechamento.

Com ezcessão desças dois detalha» a embalagem nt i l i sada para o ensaio ê igual

i s que serão uti l izadas para o transporta a armazenamento das agulhas de rádio.

A seguir descreve-se detalhadamente toda a seqüência de preparação e real i

seção do ensaio de queda l ivre da uma altura da 1,2 a , f e i t o nas instalações do

Sueleo de Embalagens e «condicionamento do Inst i tuto da Pesquisas Tecnológicas

do Estado de São Paulo S/A - IPT.

PBEPA1AC&) PAEMnAIACm

- A fonte de Co-60 fo i colocada no centro da cápsula;

- a cápsula fo i fachada a aerarás do tubo de cobra foi injetado He a 20 atmos-

feras . Pinçou-se o tubo em dose posições e depois soldou-se a ponta;

- para verif icar a e f i c i ênc ia do sistema da contenção, veri f icou-se a ex is tên-

c ia de vazamento na f lange, nas sóidas a no tubo da cobra por meio de um de-

tetor de vazamento VEBCO-LEAK DCTECT0R-MS18 com sensibi l idade igual a

3 x 10 atm x ear/» equivalente em ar;

- a cápsula fo i alojada dentro da embalagem de concreto • o espaço disponível

fo i preenchido com concreto da barita;

- a superfície lateral a a tampa da embalagem foram mapeadas como mostra a figu

ra 4 , num total da 153 pontos. Aquela figura í a superfície la tera l desenvol

vida da embalagem;

- os pontos foram monitorados por trás vezes, usando-se ua detetor Geiger-

MBUer.

EEALI2ACAO DO EBSAIO

- Com o auxí l io da uma ponta rolante a enbalagea fo i levantada a uma altura de

1,2 s , direcionada de foram a receber o inpacto da queda na posição do facho

que prende a tampa da embalagem;

- a cabalagea foi so l ta a caiu aa queda livra sobra uma base sísmica;

- amitorou-M novansats todos os pontos asneados;

• verif icou-se a ex is tência de vazamentos na superfície da embalagem próxima ao

lacre , lenoveu-se a taapa da cnbalagen a fez-se nova veri f icação, inclusive

ao tubo de cobra. Esta fo i então ronpido para sa constatar a liberação do
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5 . APRESEKfACAO E OISCUSSÃO DOS RESULT

A integridade de blii.dagem foi verificada por meio de radiometría

superfície da eabalagea, antes e após a queda.
• * —1 —1Os valores das taxas de exposição (X) %a uC-Kg .h obtidos nas leituras

anteriores e posteriores ã queda estão indicados na tabela 1 e 2.

As variações nas leituras antes e após a queda se deve» a flutuações alea-

tórias da taxa de exposição quando os valores estão próximos da radiação de fun

do ou se devem a flutuações de leitura ligadas ã precisão do aparelho, estando

nesta caso abaixo de 20X.

A integridade de contenção foi verificada por aeio de an detetor de vaza-

mento com sensibilidade igual a 3 x IO"10 ata x ca'/eejt. As leituras efetuadas

antes e após a queda indicaran a inexistência de taxas de vazamento superiores

ao Unite de sensibilidade do aparelho.

6. COaCLPSAO

Oa resultados obtidos dentro do Unite de sensibilidade dos equipamentos u

tilisados e despresaado-se as diferenças oriundas de flutuações aleatórias da

taxa de exposição, indican que as condições de blindagem e contenção se mentiv±

raa inalteradas após a queda da eabalagea.

A eabalagea descrita, satisfas as condições exigidas para cabalagna de

transporte Tipo A-forma não especial e apresenta características que a qualifi-

cas como eabalagea paro disposição final de fontes radioativas coa asia-vida

longa e que liberan gases radioativos.
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Tabela 1 - Valorei das taxas de exposição (i) na superficie lateral da embala-

gea, obtidos nas leituras anteriores e posteriores ã queda.

Ptos

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

t antes da queda

[jiC.Kg .b J

0.17
0,22
0.31
0.54
0,82
1,20
1,60
1,70
1.80
1,80
1,40
0,73
0,53
0,30
0,22
0,14
1.30
1,80
2,10
2.20
2,00
1,50
1,60
2,10
2,30
2,40
2,20
1.80
0,20
0,24
0,34
0,51
0,85
1,40
1,90
2,20
2,10
1,80
1,50
0,91
0,65
0,40
0,22
0.14
1,00
1,40
1,70
1.80
1.50
1,20

t apôs a queda

0,17
0.22
0,30
0.57
0,85
1.20
1.60
1,70
1.70
1.70
1,40
0,70
0,50
0,30
0,22
0,16
1,20
1,80
2,00
2.00
2.00
1,40
1,60
2,00
2,40
2,40
2,00
1,70
0,20
0,25
0,34
0,57
0,92
1,20
1.90
2,20
2,10
1.80
1,40
0,85
o,6a
0,40
0,24
0,17
0,98
1.40
1.60
1,80
1.50
1,30

Ptos

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

t antes da queda

fyC.Kg .b J

0,90
1.50
1,60
1,50
1.40
1.10
0.23
0.78
0,40
0,72
1,30
1,90
2.40
2.20
2.40
2.30
1,70
1,00
0,79
0,39
0.27
0,19
1,70
2,30
2,60
2,50
2,20
1,80
1,30
2,10
2,50
2,40
2.20
1.60
0,17
0,22
0,28
0,41
0,67
0,84
1,40
1.50
1,50
1,30
1,10
0,72
0,50
0,31
0,22
0,15

t apó* a queda

0.90
i.*o
1,50
1.50
1.30
1.00
0,20
0.25
0,35
0,65
1,20
1,70
2,20
2.20
2,10
2,20
1.60
0,98
0,70
0,25
0,18
0,16
1,60
2,20
2.60
2,40
2,10
1.70
1,20
2,00
2.50
2.40
2,10
1.60
0.14
0,21
0.26
0.42
0,60
0,78
1,30
1,60
1,50
1,30
1,10
0,72
0.42
0,33
0,22
0,13
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Ptos

101
102
103
104
105
106

t antes da
[uC.Kg .1

0,92
1,30
1,40
1.50
1,20
1,10

queda
I ]

ft após a queda

0,85
1,30

i.*o
1,20
1,10

Ptos

107
108
109
110
111
112

it antes da

i.oo
1.50
1,60
1.50
1,30
i.io

queda
1 ]

t. apôs a queda

1,00
1.50
1,60
1,60
1,20
1.10

Tabela 2 - Valores das taxas de exposição (X) na tanpa da enbelagem,

nas leituras anteriores e posteriores ã queda.

obtidos

Ptos

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

1

X antes da
[ttC.Kg .1

1,70
1,80
1.00
1,70
1,50
1,80
1,30
1,60
1.30
1,00
0,49
0,57
0,92
0,85
0,59
0,90
0,48
0,29
0,44
0,38
0,38

queda X apos a queda
fuC.Kg .b J

1.60

i

\

]
]

]

1,80
L.10
1,60
1,30
Í.00
L,00
L.60
L,10
1.20
0,45
0,58
0,90
0,80
0,56
1,00
0,42
0,26
0,48
0,40
0,40

Ptos

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37*
38
39*
40
41

X antes da queda

[vC.Kg .b J

0,39
0,28
0,47
0,27
0,24
0,24
0,29
0,22
0,27
0,23
0,30
0,24
0,22
0,23
0,24
0,21
0,24
0,20
0,24
0,21

X após a queda
[MCJLT1..-1]

0,45
0.28
0.45
0,26
0,26
0,24
0,28
0,22
0,32
0,24
0,30
0,25
0.22
0,21
0,23
0,13
0,22
0,14
0,24
0,21

(•) local cade ocorreu detonação na tasca da embalagea.
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ANAIS - PROCEEDINGS

REAPROVEITAMENTO DE VALORES NOS EFLUENTES LÍQUIDOS DAS UNIDADES-PILOTO DE URANIO E TORIO

Elaine Arantes Jardim c Alcídio Abrão
Diretoria de Materiais Nucleares, Instituto de Pesquisas Energéticas e
Nucleares - IPEN-CNEN/SP.

RESUMO

Apresenta-se um e tudo para o reaproveitamento de valores nas soluções efluentes de
rejeitos geradas nas unidades de purificação do uranio e de torio em operação no IPEN-
CNEN/SP .

Dá-se ênfase ao aproveitamento do ácido nítrico livre e do ácido resultante dos nî
tratos nas soluções aquosas de refugo da coluna de extração do nitrato de uranilo com
solventes orgânicos, bem como do reaproveitamento do urânio nelas contido.

Igualmente procura-se aproveitar todo o ácido nítrico livre e o ácido obtido pelo
tratamento dos nitratos no efluente aquoso da coluna de extração de torio, bem como a re
cuperação de torio residual e terras raras.

Estudou-se o reaproveitamento do filtrado de diuranato de amonio nuclearmente puro,
o qual se constitui de nitrato de amonio com baixo teor de uranio e virtualmente livre
de contaminação de descendentes naturais, especialmente o Rádio-226. Procurou-se adequar
este níirato de amonio para uso como fertilizante.

ABSTRACT

IPEN-CNEN/SP has being very active in refining yellowcake to pure ammonium cUuranate
which is converted to uranium trioxide, uranium dioxide, uranium tetra- and hexafluoride
in a sequential way. The technology of the thorium purification and its conversion to mi
clear grade products has been a practice since several years- as well. For both elements
the major waste to be worked is the refinate from the solvent extraction column where
uranium and thorium are purified via TBP-varsol in pulsed columns.

In this paper the actual processing technology is reviewed with special emphasis on
the recovery of valuable products, mainly nitric acid and ammonium nitrate. Distilled
nitric acid and the final sulfuric acid as residue are recycled. Ammonium nitrate from
the precipitation of uranium diuranate is of good quality, being radioactivity and ura-
nium-free, and recommended to be applied as fertilizer.

In conclusion the main effort is to maximise the recycle and reuse of the abovemen
tioned chemicals.
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I. INTRODUÇÃO

O IPEN-CNEN/SP vem trabalhando para o estabelecimento de uma tecnologia pró
pria para urânio desde o final dos anos 50. Já no início dos anos 60 entrava em
operação uma unidade piloto para a purificação de urânio l\l. Alguns anos mais
tarde iniciavam-se também os trabalhos de pesquisa para a tecnologia de purifica^
ção de cõrio 111.k matéria prima nos dois casos era proveniente da industrializa
ção das areias monazíticas brasileiras, iniciada ainda pelas Indústrias Químicas
Orquima, então uma organização particular. Alguns anos mais tarde o encargo des_
ta industrialização passava para a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e
hoje a empresa, com o nome de NUCLEM0N, é uma das subsidiárias das Empresas Nu-
cleares Brasileiras S.A. (NUCLEBRÂS).

Os primeiros trabalhos no IPEN iniciaram-se então com um concentrado de
uranio na forma de diuranato de sódio (DUS), o qual foi até pouco tempo o único
yellowcake disponível no Brasil. 0 IPEN virtualmente usou todo o concentrado de
urânio produzido a partir de monazita, transformando-o em outros produtos de ele_
vada pureza. Atualmente o concentrado de urânio aqui purificado é um diuranato
de amonio (DUA) produzido pela NUCLEBRÂS em seu complexo industrial de Poços de
Caldas. Este DUA apresenta-se também com ótimas qualidades químicas e de pureza
muito boa, dentro das especificações internacionais como yellowcake. Da areia mo
nazítica provém também o concentrado de torio, na forma de um hidróxido impuro,
conhecido localmente como Torta-II e também, um produto de melhor qualidade, na
forma de oxohidrõxidj de tório (OCTO). Ha dois anos passou o IPEN a transformar
uma terceira matéria prima de tõrio, um sulfato de torio cristalizado, de quali-
dades ruímicas e pureza muito boas.

Para qualquer dos dois elementos, os trabalhos de purificação iniciaram-se
com a transformação em seus correspondentes nitratos. Dispõe hoje o IPEN de uma
unidade de demonstração para a purificação do urânio e uma unidade piloto para a
purificação do torio, os dois processos químicos baseados na tecnologia de extra
çâo com solvente, usando-se como fase orgânica a mistura fosfato de tri-n-butila
(TBP)- diluente este, nos dois casos, é o varsol. A tecnologia é a de colunas
pulsadas, com discos perfurados. Tanto na extração do nitrato de uranilo como na
do nitrato de tório, na primeira coluna, conhecida como coluna de extração, rç_
sulta uma fase aquosa contendo as impurezas e algum urânio e tõrio. Estas solti
ções são conhecidas como refugado (refinate) e contém ainda virtualmente todo o
ácido nítrico inicial, como ácido livre e como nitratos, além de apresentarem ra
dioatividade pela presença de alguns descendentes das famílias naturais do tório
e do urânio.

No caso da tecnologia do urânio, um dos produtos intermediários é o diurana
to de amonio (DUA) de ¿levada pureza química, obtido pele tratamento da solução
de nitrato de uranilo com amônia. A separação do DUA é feita por filtração. 0
filtrado é um nitrato de amonio contendo apenas traços de urânio e muito debij^
mente radioativo.

Este trabalho tem como finalidade principal a adequação e a resolução final
para o reaproveitamento dos constituintes de valor contidos nos refugados e no
filtrado de DUA e a deposição segura de resíduos radioativos.

II. O PROCESSO ATUAL DE PURIFICAÇÃO DE URÍNIO

Atualmente a unidade de demonstração de purificação de concentrado de urâ
nio até elevado grau de pureza química tem suas operações iniciadas com o. recebi_
mento do yellowcake e terminadas com a produção do trióxido de urânio. As princi^
pais operações são:

1. recebimento, pesagem, amostragem e análise do concentrado;
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2. dissolução e digestão do concentrado com acido nítrico, a quente;

3. filtração e acerto da concentração de urânio e da acidez do nitrato de
uranilo;

4. purificação por extração com TBP-varsol em colunas pulsadas;

5. precipitação do urânio como diuranato de amonio (DM)

6. filtração e secagem do DUA, seguida de calcinação a U0,.

Assim, na primeira fase do ciclo do combustível, da purificação do conceit
trado de urânio até a produção do trióxido, resultan três rejeitos. 0 primeiro
é sólido e constituido pela torta residual gerada durante a digestão ácida. Este
resíduo contêm principalmente silício na forma de SiO2 deshidratado e algum mate_
rial insolúvel. Esta torta, após lavagem com água para a eliminação do urânio e
do ácido nítrico, não constitui prob1ema, sendo seu teor de uranio muito baixo
(menor que 0.05Z) e seu nível de radioatividade também baixo, sendo a principal
contribuição o tõrio-234 (24,1 d de meia vida), um descendente do urãnio-238.

0 segundo rejeito, considerado o mais sério, quer do ponto de vista econõmi_
co quer do ponto de vista ambiental, é o refugado da coluna de extração. Este re
jeito contém algum urânio, todas as impurezas originalmente contidas no conceii
trado de urânio, entre elas ferro, sódio, amonio, terras raras e tório, cloreto,
sulíato, fosfato e algum silício residual. 0 urânio aparece especialmente no iní_
cio da operação da coluna de extração, quando o sistema de extração não atingiu
ainda o equilíbrio e no momento em que se interrompem as operações de extração.
Este refugado contém ainda virtualmente todos os descendentes da família natural
do urânio, especialmente o primeiro descendente do 238u, ou seja, o 234xh.

No momento, enquanto nao se tem o estudo completado para o reaproveitamento
do ácido nítrico e do urânio, bem como o fluxograma para confinamento e deposi_
ção segura deste refugado, ele vem sendo tratado de maneira global. Isto signify
ca que todo o refugado é tratado com hidróxido de sódio, precipitando-se as imp£
rezas e o urânio, com prejuízo do ácido nítrico, o qual ê deposto agora na forma
de nitrato de sódio. Esta situação será completamente revertida quando o flux£
grama de aproveitamento do ácido nítrico e do uranio estiver pronto.

0 terceiro rejeito é líquido e se constitui no filtrado do diuranato de ^
nio e sua composição é virtualmente só nitrato de amônio com leve contaminação
de urânio (tienor que 20 mg U/L). Neste não se encontraram outros descendentes do
urânio, pois estes ficam no rejeito (refugado) da coluna de extração. A preocupa^
ção maior é o rádio-226, não detectado no filtrado do DUA, o que significa segû
rança no seu uso como fertilizante.

III. PURIFICAÇÃO DE TÕRIO

A unidade de purificação de torio opeía com o mesmo principio da unidade de
purificação de urânio, isto é, sistema nítrico e extração com TBP-diluente, Aqui
também o diluente é varsol e a concentração do TBP é de 45% (v/v). Esta unidade
trabalha também com colunas pulsadas, sendo a primeira uma coluna composta /3/f
fazendo as operações de extração e de lavagem; a segunda coluna faz a reversão
do tório como nitrato. 0 refugado da primeira coluna contém principalmente o ác¿
do nítrico em excesso, nitrato de tório não extraído e, principalmente, as ter-
ras raras que acompanham o tõrio. Este refugado está sendo trabalhado para-o re£
proveitamento do tório e das terras raras. Ele deve ser condicionado para ser
submetido a nova extração com TBP-varsol. No momento há duas opções, enquanto
não se tem o estudo definitivamente terminado. Na primeira o refugado é evapor¿
do, com condensação do ácido nítrico para reaproveitamento, sendo o material con
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centrado por evaporação estocado para uso posterior. Na segunda opção o refugado
é tratado com hidróxido de sódio e os hidróxidos de torio e terras raras armaze-
nados, para posterior redissolução com ácido nítrico e reacerto para nova extra
çao.

IV. PARTE EXPERIMENTAL

IV.1. Equipamento

Roto-evaperador modelo IKA, Janke & Kunkel, GmbH & Co.-Kg.

IV.2. Determinação da Concentração Total de Nitrato Ibl

Coluna de vidro de 10 mm diâmetro, contendo 10 mL resina Dowex 5OWX12
totalmente na forma H+. Pipetam-se 5 mL de refugado e diluem-se a 20 mL com água,
percolando-se na resina e recolhendo-se o efluente diretamente em balão volumé-
trica de 100 mL. Lava-se a coluna até eliminação completa do ácido liberado e
completa-se o volume. Titula-se uma alíquota do efluente com NaOH padronizado.

0 ácido titulado corresponde â soma do ácido nítrico livre e dos nitratos.

IV.3. Determinação complexométrica de Torio

0 método baseia-se na complexaçáo do torio com ácido etileno diamino-
tetraacético (EDTA) a pH 8,2, usando-se indicador misto de alizarina vermelha e
azul de metileno /A/.

IV.4. Determinação voltamêtrica de Urânio

Pipetam-se 10 mL da solução de urânio e extrai-se com TBP/éter de pe_
tróleo para separar o urânio das impurezas. Reverte-se o urânio com carbonato de
sódio, neutraliza-se a solução com ácido sulfúrico, adiciona-se hidroxilamina pa_
ra redução ferro-III e registra-se o voltamograma Ibl.

IV.5. Recuperação do Acido Nítrico

IV.5.1. Tabela 1.

Composição da Solução de Alimentação da Coluna de Extração de
Uranio.

Nitrato de uranilo (U g/L) 270 a 286
HNO3 livre (M) 0,7 a 1,5
Nitrato total (NO3, M) 4,7 a 5,0
Densidade (g/cm3) 1,470-1,480

IV.5.2. Tabela 2.

Composição da Solução de Rejeito (Refugado) após a Extração do
Uranio.

Nitrato de uranilo (U g/».) 0,04 a 2,00
HNO3 livre (M) 0,60 a 1,40
Nitrato total (NO^, M) ,.... 3,0 a 3,5
Densidade (g/cm3) 1,105 a 1,110

IV.5.3. Modelo A de destilaçâo

Neste modelo faz-se a destilaçâo apôs a adição de ácido sulfií
rico concentrado ao refugado. Na tabela 3 está a evolução da destilaçâo, procu-
rando-se recuperar inicialmente a água (solução diluída de ácido nítrico) e em
seguida obter o ácido nítrico de maior concentração possível.
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Tabela 3 - Modelo A de destilaçao

Fração

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10*

Vol. (mL)

50
50
100
100
61 696
100
91
107
37
81

Temp. (°C)

133
125
117
115
115
179
191
200
230
200

Tempo (min)

5
8
15
30
15
15
8
16
55
20

HNOj recuperado

Cone. (N)

0,12
0,09
0,11
0,21
0,39
1,67
4,34
5,67
0,76
0,07

n° mols

0,006
0,004
0,011
0,021
0,024
0,167
0,395
0,607
0,028
0,006

1,269

Volume inicial: 500 mL refugado
H2SO4: 100 mL, adicionados anees da destilaçao
* apôs adição de 100 mL água
Ácido total recuperado: 2,54 mols/L refugado
Teste de nitrato no resíduo sulfúrico:< 100 mg/L

IV.5.4. Modelo B de destilaçao

Neste modelo faz-se a destilaçao como no modelo A, porém reco
lhendo-se apenas duas frações. No experimento da tabela 4 tem-se os dados.

Fração

1
2

500

Tabela 4-

Vol. (mL)

113
380

mL refugado +

Modelo

100

IV.5.5. Modelo

B de destilaçao

Temp. ( C) Tempo

mL

C

179
230

H2SO4

de destilaçao

(min)

15
45

HNO3

Cone.

0,45
3,28

recuperado

(M) n9

0
1

1

mols '

,051
,245

,296

Neste modelo faz-se a destilaçao do ácido diluido sem a adição
de ácido sulfúrico, o qual ê adicionado após recolher a primeira fração. Um exem
pio deste modelo esta na tabela 5.
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Tabela 5 - Modelo C de destilação

Fração

1
2

Vol. (mL)

250
74

Temp. (°C)

98-125
147

Tempo (Min.)

60
60

HNO

Cone.

0,
10,

, recuperado

(M) n° mols

2 0,05
7 . 0,79

0,84

350 mL refugado
50 mL H2SO4 adicionados após a primeira fração
Acido nítrico total recuperado: 2,4 mols/L refugado
Resíduo sulfúrico totalmente isento de nitrato
Massa residual de sulfatos: 137 g, removidos com 30 mL água

Estes resultados para o modelo C foram confirmados pelo experimento da Ta_
bela 6.

Tabela 6 - Modelo C de destilação

Fração

1
2

Vol. (mL)

385
118

Temp. (°C)

120
120

Tempo (Min.)

70
125-140

HNO, recuperado

Cone. (M)

0,17
11,87

n° mols

0,07
1,40

1,47

500 mL refugado
50 mL H2SO4 adicionados apôs a primeira fração
Acido nítrico total recuperado: 2,94 mols/L refugado
Resíduo sulfúrico isento de nitrato
massa residual de sulfatos: 138 g, removidos cum 70 mL água, dando vol.
final de 100 mL, dos quais 50 tnL sólidos e 50 mL solução. Nesta há 3 g U/L
correspondendo a 0,30 g U/L no refugado.

IV.5.'. Resíduo sulfúrico

Este resíduo aparece após a destilação com ácido sulfúrico e
pode ser removido com água, podendo-se adicionar apenas o suficiente para redis_
solver seletivamente o sulfato de uranilo ou então dissolvê-lo quase totalmente
e reciclá-lo â usina de concentrado de urânio para lixiviar o minério.

A massa do resíduo sulfúrico (276 g) corresponde, portanto, a um litro de
refugado ou a 270 g de urânio purificado, i.e., uma relação mássica de U: resí
duo sulfúrico de 1:1.

IV.6. Unidade Piloto de Purificação de Torio

Esta unidade trabalha com sistema químico parecido ao da purificação
de urânio, fazendo-se a extração seletiva do nitrato de tório com uma fase orgâ_
nica constituída por TBP-varsol. A principal diferença é a coluna de extração"
composta, na qual se fazem seqüencialmente as operações de extração e de lav£
gem.
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A solução de alimentação tem a composição indicada na tabela 7, além de con
ter, em menor concentração, impurezas como ferro, titânio, zircônio e urânio. ~

Tabela 7 - Composição da solução de Alimentação de Tôrio

Nitrato de Torio (Th, g/L) 300
HNO3 livre (M) 0,8 a 1,2
Kitrato total (NO3, M) B a 9
Densidade (g/cm1) 1 , 4 5 0 - 1 , 7 0 0

IV.7. Reaproveitamento de Valores na Solução Residual de Torio

Trata-se da solução residual (refugado) da coluna de extração de nitra_
to de tórioeotn TBP-varsol. A composição típica deste rejeito está na tabela 8.

Tabela 8 - Composição do Refugado de Tono

Nitrato de tõrio e de terras raras (R_0_,g/L).. 5 a 10
Acido Nítrico livre (M) 0,3 a 1,0
Nitrato total (N0~3, M) 3 a 3,5
Densidade (r'an1) 1,120 - 1,144
Outros componentes: nitratos de sódio, ferro, titânio, zircônio e

urânio.
Radioatividade. A solução é radioativa, contendo os descendentes na

turáis da família do tõrio, Rádío-228 (mesotório,
6,7 anos) ê o contribuinte mais preocupante.

'Como para o urânio o objetivo aqui também é recuperar todo o ácido nítrico
livre, converter todos os outros nitratos em acido nítrico pela adição de ácido
sulfúrico, reaproveitar o torio residual e as terras raras e confinar o residuo
último, radioativo pela presença do próprio torio e de seus descendentes, de ma
neira segura.

IV.8. Modelo de Destiiação

Aproveitando-se agora da experiencia adquirida com os estudos de recu
peração do ácido nítrico no refugado de uranio o modelo mais conveniente é riesti^
lar uma fração maior, com muito pouco ácido nela contido, a qual poderá ser usada
como água de alta pureza no processo e a destilação de uma segunda fração conten-
do o ácido nítrico. Esta é obtida após a adição suficiente de ácido sulfúrico. O
resíduo final, sólido, na forma de sulfatos de tório, terras raras, sódio e ou
tras impurezas, pode ser retirado com auxílio de pouca água, embalado e armazena-
do (dependendo da decisão de se aproveitar mais tarde o tôrio e as terras raras)
ou entãc depósito defínitívawente em sítio especial.

Os resultados de um experimento modelo acham-se na Tabela 9,

Tabela 9 - Destilação de Acido Nítrico no Refugado de Tório

Fração

1
2

Vol. (mL)

350
145

Agua para retirar
do resíduo sólido

Temp,(°C)

25-118
130-133

0 resíduo:
: 50 mL

Tempo(Min)

120
120

HNO, recuperado

Conc.(M)

0,037
9,35

70 ml.. Volume sólidos

nV mols

0,13
1.36
1,49

+ solução

Resíduo

Vol(mL) massa(S

50 . 114

» 120 mL, volume
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IV.9. Reaproveitanento do Filtrado do Diuranato de Amonio

0 filtrado do diuranato de amonio representa uma solução de nitrato de
amonio de elevada pureza, contendo uma concentração de urânio muito baixa e virtu
almente sem outros contaminantes radioativos, especialmente rádio. Este radioisõ^
topo está abaixo de 1 pCi/L tendo sido removido durante a extração do urânio para
a produção do yellowcake.

Estuda-se o uso deste efluente como fertilizante, tfa tabela 10 está a sua
composição.

Tabela 10 - Composição do Filtrado da Diuranato de Amonio

Nitrato de Amonio (g/L) 67 a 70
Alcalinidade (M) 0,017
Densidade (g/cm3, 28°C) 1,023
Urânio (mg/L) 2 a 10
Rãdio-226 (pCi) 1

A destilação deste efluente, até a temperatura de 13O°C, resultou num volume
de 960 mL de destilado por litro de filtrado. 0 resíduo, após cristalizar, tem
massa de 67,6 g por litro de filtrado.

CONCLUSÃO E DISCUSSÃO

0 refugado das colunas de extração, no caso do urânio e no caso do tõrio, ê
o principal rejeito a ser considerado e reciclado. Apôs o tratamento com ácido
sulfúrico para destilação do ácido nítrico, o refugado do urânio, agora na forma
de sulfatos, poderá retornar ã lixiviação do minério de urânio. Esta recomenda-
ção ainda não está em prática mas deverá ser a resolução adotada, com a qual não
haverá resíduos a serem depositados.

0 IPEN-CNEN/SP vem trabalhando ativamente, em escala laboratorial, para d£
senvolver o processo químico para a deposição de rejeitos na primeira parte do c¿
cio do combustível. Exige-se cada vez mais um melhor gerencijmento para reduzir
sua produção, diminuir a quantidade de resíduo a ser depositado e tornar máxima a
reciclagem e reuso de materiais e reagentes, como é o caso típico do ácido nítri-
co. Esta iniciativa deverá ser transferida para as unidades piloto e mais tarde
para as unidades industriais. !

Da purificação do concentrado de urânio até a produção de UO3 o refugado de
maior importância é o da coluna de extração, no qual deverá ser recuperado todo o
ácido nítrico livre e transformados os nitratos em ácido nítrico com o uso de ãĉ _
do sulfúrico. Este resíduo sulfúrico deverá ser reciclado e usado diretamente na
lixiviação do minério de urânio. Com este processo fica virtualmente eliminado o
resíduo da coluna de extração de urânio.

Demonstrou-se que a recuperação do ácido nítrico no refugado é virtualmente
completa, podendo-se recuperar 185 gramas de ácido nítrico na concentração de 10
a 11M por litro de refugado às custas de 50 mL de ácido sulfúrico cone. (90 g
H2SO4). 0 consumo otimizado de ácido é de um litro H2SO4 cone. para 10 litros de
refugados.

0 segundo rejeito líquido proveniente da purificação do urânio é o filtrado
do diuranato de amonio, o qual não apresenta maiores dificuldades, 0 nível.de ra
dioatividade é muito baixo e a concentração de urânio também, permitindo seja o
mesmo usado para fins agriculturais, como fertilizantes, dependendo apenas de uma
concentração por evaporação para se atingir uma concentração de aproximadamente
200 g NH4NO3/L ou então cristalizá-lo. Neste rejeito a preocupação maior seria a
presença de rãdio-226 (1600 a), mas praticamente este radioisótopo natural está
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ausente, tendo sidu removido durante o tratamento da lixivia sulfúrica para a ob
tenção de concentrado na forma de diuranato de amonio, i.e., o radio é confinado"
na própria usina de produção do concentrado. No filtrado do diuranato de amonio
nuclearmente puro, obtiUo apôs a purificação do uranio por extração com solven- i
tes, a atividade específica é menor que t pCi/L. Este valor permite o uso deste i
rejeito com toda a segurança. O uso econômico deste rejeito é altamente recomend± '
vel, sendo sua produção estimada em 700 gramas para cada quilo de uranio purifica i
do. ~ i

0 rejeito da coluna de extração de torio conten ácido nítrico livre, nitra
tos alcalinos e nitrato de torio. Procura-se aquí, como no caso do uranio, apro- ¡
veitar todo o ácido livre e transformar os nitratos em ácido livre e também reci •
ciar o torio residual e reaproveitar as terras raras que se concentram neste refü"
gado. No momento, embora os primeiros ensaios de laboratorio estimulem a introdu~
ção desta tecnologia para a rectperação econômica dos valores, o rejeito de torio
está sendo alcalinizado com hidróxido de sódio e os hidróxidos de torio e terras
raras armazenados para futuro aproveitamento, com prejuízo do ácido nítrico nele
contido.

Em resumo, o IPEN-CNEN/SP vem trabalhando com a filosofia, em todos os pr£
cessos envolvendo urânio e tório, de tratar os efluentes radioativos gerenciados
dentro dos requisitos mais rígidos e procurando manter a exposição ã radiação em
níveis tão baixos quanto razoavelmente possíveis. O programa de laboratório para
estes experimentos tem sido tão bem sucedido que se espera em futuro próximo to- •
dos os rejeitos líquidos sejam tratados convenientemente para a recuperação econõ_
mica de seus valores, especialmente ácido nítrico livre e cs nitratos, estes con !
vertidos também em ácido nítrico livre, bem como devolver os resíduos de urânio" '
na forma de sulfatos e ácido sulfúrico para o «aproveitamento na mina. Este últi •
mo rejeito é reciclado para o tratamento de minério no próprio local de produção
do yellowcakc.
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SUMARIO

0 propósito deste trabalho consiste na descrição de um processo de tratamen
to do efluente gerado na Unidade Piloto de Tricarbonato de Amonio e Uranilo-
TCAU IPEN/CNEN-SP.

Este procedimento engloba a recuperação do urânio (200mgU/l) por meio de
sua precipitação com peróxido de hidrogênio a 50°C, pH 8,5 no qual obtém-se um
precipitado amarelo suposto ser UO22NH32HF, e uma solução de N1UF com teor de
urânio da ordem de 6-7 ragU/1.

0 precipitado obtido foi caracterizado por análises químicas e por difração
de Raios-X.

ABSTRACT

The purpose of this study is to provide a description for the treatment
of generating effluent from Ammonium Uranyl Carbonate-AUC IPEN/CNEN-SP.

This procedure describes the uranium recovery (200 mlU/1) by means of its
precipitation with hidrogen peroxide at 50°C, pH 8,5 where results a yellow
powder thought to be U0i,2NH32HF and a NH»F solution with an uranium concentra
tion of 6-7mgU/l. \

The powder resulted was characterized by chemical analysis and X- Ray
diffaction techniques.
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INTRODUÇÃO:

Foram desenvolvidos diferentes métodos para a conversão de UFt ao pó de ÜOj
(1). Atualmente no IPEN/CNEN-SP desenvolve-se um extenso programa de estudos ex
perimentais objetivando a obtenção de pastilhas de V03 » partir do tricarbonato
de amonio e uranilo - TCAU.

0 processo de fabricação do TCAU foi desenvolvido pela NUKEM - República Fe
deral da Alemanha (2,3)> sendo numerosos trabalhos publicados sobre este proces
so (4,5).

Como em todas as instalações convencionais nas diversas fases do ciclo do
combustível nuclear, do processo de conversão UFS a TCAd resulta um efluente con
tendo 200-300 mgU/1 e uma radioatividade da ordem de 200.000 p Ci/ml. Visando
reduzir esta atividade da solução para 500pCi/ml existe basicamente dos proces-
sos:

- separação do urânio e radionuclídeos como Th-234 e Pa 234 da solução atra
vês de um processo de precipitação ou troca iónica.

- diluição da solução até os níveis de atividade desejada.

A recuperação de pequenas quantidades de urânio e soluções aquosas através
da precipitação com peróxido de hidrogênio é uma tecnologia bastante conhecida
(6). Nes.te estudo será investigado a recuperação de urânio no efluente provenien
te do processo de conversão UFS a TCAU.

EXPERIMENTAL

(A) Material: 0 efluente utilizado foi proveniente do processo de conversão
UF& a TCAU contendo aproximadamente 0,2 gU/1; 73,3g NH3/1, 60gF/l e 0,44M de car
bonato e tendo pH 9.0. A quantidade total de impurezas foi considerada menor do
que 50mg/l.

Foram utilizados como reagentes, peróxido de hidrogênio 30%, gás de amonio
e floculante separar AP-30C 1Z.

(B) Equipamento: 0 precipitador usado foi um reator de aço inox com capaci-
dade de 20 L provido de um sistema de agitação. Um pHmetro foi acoplado ao rea
tor p/ indicar e controlar o pH da solução.

Os testes de filtração foram realizados a vacuo em um filtro de aço inox cotr
diâmetro de 150mm e tela de polipropileno.

(C) Procedimento: Após ter sido liberado os íons carbonato no efluente, so
bre a forma de COi, a precipitação foi iniciada a uma temperatura de 50°C fazen
do a solução reagir com peróxido de hidrogênio 30Z, amonio para controlar o pH
de precipitação e ar visando a não redução do urânio. Uma solução amarelo- aver;
melhado foi obtida e agitada vigorosamente até aparecer a primeira turbidez. A
precipitação io urânio ocorre na forma de APOFU (amonio peroxoflururanato
UQ,2NH32HF). Como o material obtido possui baixa granulometria foi feito o uso
de um agente floculante, separan AP-30C para proporcionar uma maior agregação de
partículas.A solução foi deixada em repouso por algumas horas, e em seguida a so
lução sobrenadante, que é basicamente NH*F com cerca de 6-7mgU/l foi filtrada .
A lama de APOFU foi retirada e levada eji um filtro de sucção, lavada com água
destilada até que o precipitado esteja livre de amonio e fluoreto. 0 precipita-
do é seco a temperatura ambiente durante toda a noite.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Como no efluente usado para recuperação de urânio estão ainda presente em
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alta concentração ions carbonato, amõnia e flúor, fez-se necessário um tratamen
to do efluente. Isto foi feito através de aquecimento objetivando a .-liainação
dos íons carbonato, na forma de COj, pois em soluções que contenham urânio, car
bonato e flúor eto, a ligação urãnio-carbonato ¿ mais forte e como a recuperação
do amonio se darã na forma de APOFU (UOu2NH32HF), a " gação urãnio-fluoreto de
vera ser facilitada. Cotí o aquecimento da descarbonatação ocorre também uma re-
dução na concentração de amônia e água.

0 efluente foi submetido a várias temperaturas e uma agitação vigorosa. Re
sultados do efeito da temperatura sobre os ions carbonato, fluoreto, amõniaebi
carbonato estão na tabela 1 e Figura 1.

TABELA 1

EFEITO DA TEMPERATURA NOS IONS CARBONATO BICARBONATO, FLUORETO AMÕN1A

Temperatura

32
40
45
50
55
60
65
70
75
78
85
90
92
95

«WO

0,54
0,54
0,54
0,54
0,52
0,51
0,47
0,41
0,38
0,19
0,10
0,08
-
-

HCO3(M)

1,29
1,00
0,90
0,83
0,75
0,72
0,68
0,65
0,63
0,60
0,60
0,60
0,60
0,40

FC./1)

41,0
42,0
42,2
43,0
43,8
46,0
46,0
47,0
50,0
54,0
57,6
61,7
63,0
64,7

NMg/1)

59,22
59,30
59,30
60,0
62,2
61,0
62,0
63,6
65,8
67,0
67,8
74,6
76,07
78,01

CO3(M)

0.5

0.4

0.3

0.2

01

30 40 80 60 70 80 90 TC»C)

Fig. I. Influencio da temperatura na elimaçáo dos

íons corbonofo.
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CO3(M)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 K ) T(min)

Fig. 2 Influência do tempo de permanência a 92°C no

eliminação dos ions corbonoto.

(OA)

60

SO

40

30 40 50 60 70 80 90 100 T PC)

Fig 3. influencio do temperoturo nos ions fluoreto
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HCO* , •
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Fig.4. Efeito do temperoturo nos ions bicar bonoto-

NH 3
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Tig. 5. Influência do temperoturo «obre o concentração de

amonio.



Para a otimização da precipitação de urânio com peróxido de hidrogênio pro-
grcimou-se unía serie de ensaios envolvendo as seguintes variáveis: pH de precipi-
tação, tempo de digestão e concentração de peróxido de hidrogênio. Estabeleceu-se
com tempo de adição de peróxido de hidrogênio e manteve-se fixo o fluxo de gás
de amõnla. Os resultados estão realacionados a seguir.

TABELA 2

INFLUENCIA DO pH NA RECUPERAÇÃO DE URÂNIO POR PRECIPITAÇÃO COM H202 302

Efluente TCAU PH . . Urânio no Filtrado
U, g/l precipitação g / 1

0,19 7,0 0,10
0,19 8,0 0,009
0,19 8,5 0,007
0,19 9,0 0,0068

Condições de precipitação:
Volume efluente: 201, T= 50°C, H202 30% - 60 ml
Separan AP/30 C 1Z 10 ml

A reação de precipitação com peróxido de hidrogênio é muito conhecida a pH
entre 1 e pH 3,5 (7). Para valores de pH mais elevados podem ocorrer a interfe
rência por coprecipitaçaode peruranatosMe2U20 8 (7) e diurantos MeU20e (8).

TABELA 3

EFEITO DA CONCENTRAÇÃO DE H202 30Z E TEMPO DE DIGESTÃO SOBRE A
RECUPERAÇÃO DE URÂNIO

Concentração de
H202(ml)

18,0
30,0
40,0
60,0
100,0

10

0,035
0,035
0,028
0,028
0,020

Qte. de Urânio no filtrado
tempo de

20

0,030
0,032
0,028
0,016
0,018

digestão (min)

30

0,020
0,016
0,016
0,007
0,0065

(R/D

40

0,021
0,018
0,016
0,068
0,07

Condições de precipitação:
Volume efluente: 201, T- 50°C, pH 8,5, Separan 1% - 10 ml
Uno efluente * 0,2 g/l

Observou-se na tabela 3 que usando-se uma quantidade de 60 nil de H202 30% a
reação foi quantitativa, mais de 90% do urânio contido no efluente foi precipita
do e isto BO foi completo com um tempo de digestão de 30 minutos.

£ evidente que o peróxido está envolvido em mais de uma reação, existirá uma
quantidade suficiente de H202 30 % para reagir com todo urânio existente em solu
ção e mais para reagir com outros materiais existente na solução capazes de rea-
gir com H202.

0 sólido seco foi caracterizado por análises químicas e por difração de Raios-X
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TABELA 4

ANALISES QUÍMICAS PARA O APOFU (UO 2NH32HF)

% esperado X obtido

u
NH
F
H20

63,3
9 ,6

10,1
—

61,13
9,27

12,02
0,8

Condições de precipitação:
T = 50°C; volume do efluente: 20 L ; H202 302 - 60 mi

conc.de uranio: 0,2 g/1 pH - 8,5; separa AP 30 1Z - 10 mi

0 solido seco foi caracterizado por análises químicas e por difração de
Raios-X, na qual revela que o composto praticamente não contêm água, mas apa -
rentemente apresenta quantidades equimolares de amõnia e fluoreto.
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SUMARIO

0 enriquecimento do urânio para a -fabricação de pastilhas de
Angra-1 gerou ceres de 792 ton de urânio empobrecido, que esta
sendo estocado pela URENCO.

A possível remessa deste composto para o Brasil, acrescido
ao fato de que, no -futuro, a própria NUCLEI vai gerá-lo, reabre a
discussão sobre o que -fazer com este composto.

Neste contexto, os aspectos da necessidade, do interesse e
da viabilidade de algum tipo de Usina de Reconversão deste UF* no
País ganham destaque e são abordados, brevemente.

STORAGE AND USES ALTERNATIVES OF DEPLETED UF*

The U-enrichment o-f the Angra—1 pellets (Brazil) have
generated about 792 ton o-f depleted-U, which is nowadays beeing
stored by URENCO.

The possible sending o-f this compound to Brazil, added to
the -fact that in *the -future, NUCLEI (Nuclebrás Enriquecimento
Isotópico) itsel-f will generate it, reopens the discussion of the
destination o-f this compound.

In this context, the necessity, interest and viability
aspects of a reconvertion plant o-f UF«, in Brazil are getting

'• important and are, in what -follows, brea-fly discussed.
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I-DA XECESSIDADE

A Figura 1 mostra a diagrama de -fase do UF*.

as .aoo LIQUIDO

LHUCMZ COMEM»

VAPOR

ra no its
TEMPERATURA(*C)

- MA8RAMA OC FASE DO UF(

As l i n h a s
três regiões:

•fortes deste diagrama são os limites de

a. a de SOLIDO. onde a -fase estável da substância é a sólida;

b. a de LÍQUIDO, onde a fase estável da substância é a líquida e

c. a de GAS, onde a fase estaval é a gasosa.
Se as condições de pressão e temperatura forem tais que

coincidam sobre alguma linha, então as fases adjacentes a ela
coexistirão em equilíbrio.

O UF*, em condições ambientais normais, é um crista] denso
< •« 5 g/cm3) e incolor. Sob pressão ambiente (1013 mbar), sublima
a 56,6 «*C. A partir de uma pressão de 15J7 mbar e de uma
temperatura de 64,0 "C, as quais podem ocorrer facilmente em
sistemas fechados (como em cilindros de armazenamento ou de
transporte), a fase líquida também é atingida, quando o UF«,
possui muita mobilidade e baixa densidade (3,6 g/cm3 a 64 °C).
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Os cilindros de contenção têitt que ser, portanto,
especialmente projetados para suportar as grandes variações de
volunte e pressão inerentes às mudanças de fase.

Quanto ao aspecto químico. o UFfc reage mesmo com traços de
água, de acordo com a reação

UFe, + 2 HzO — > UOZF2 + 4 HF (1),

formando uma nuvem de -fluoreto de uranila <UO2F=) e gás
fluorídrico (HF) .

A grande mobilidade do HF, aliada a suas propriedades
altamente corrosivas e a toxides química do urânio, aliada a
solubi 1 idade do UO3F2 em água, tornam a reação (1) muito
indesejável, implicando em cuidados especiais contra vazamentos
nos cilindros ou em quaisquer outros recipientes, especialmente
nas válvulas e em possíveis pontos dani-ficados, como rachaduras
ou corrosões.

D UFfc, com este diagrama de fase onde as linhas de
equilíbrio se cruzam nas condições de manuseio do produto,
causando enormes variações de volume e tendendo a liberar
produtos (tóxicos), sob forma de gás ou em solução parece,
portanto, bastante inadequado sob ponto de vista de estocagem.

Outros compostos, de obtenção industrial exeqüível a partir
do UFc e que possuam maior estabilidade físico-química,
permitindo uma armazenagem em recipientes mais simples e
disponíveis a baixo custo no mercado <e liberando, inclusive, os
cilindros especiais de UF& para nova utilização), merecem,
portanto, considerações e são abordados no item III deste.

II. DO INTERESSE

AUMUELLER e HERMANN Cl] dão um destaque significative ao
aspecto da reserva estratégica de U-235 que o urânio empobrecido
pode apresentar no futuro, quando possivelmente as reservas
naturais estarão se esgotando e o preço do Urânio natural
atingindo valores muitos altos. Neste caso, e considerando a
evolução tecnológica quanto a possibilidade de um novo
enriquecimento do Urânio empobrecido (que passaria de 0,25 a
0,107.), os autores previram a completa reutilização deste
composto, já no primeiro quarto do ano 2000, na Alemanha
Ocidental.

Estas previsões parecem não retratar a realidade do Brasil,
uma vez que, aqui, as reservas de urânio são grandes e que nossa
tecnologia para o enriquecimento talvez não avance com a mesma
velocidade prevista na Alemanha.

Entretanto, há que se considfrar ainda outras utilizações
do urânio empobrecido, que poderão enobrecê-lo muito no
futuro Cl 3, graças, especialmente, a sua alta densidade
(18,9 g/cm3).

Esta propriedade faz com que, em algumas
aplicações, ele possa substituir com vantagens

- o tungstênio (19,3 g/cm3), que não apresenta, porém,as
possibilidade de formar estruturas grandes e
complexas, já que este só pode ser preparado como um pó e
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- o chumbo (11,3 g/cm*) que. além de apresentar um ponto de
•fusão bem menor*, também não possui as propriedades mecânicas tão
favoráveis conto as do urânio.

Os limites para as aplicações, alem do custo para a obtenção
do composto adequado dD urânio, estão principalmente na própria
legislação [13.

Na Alemanha, por exemplo, apenas 300 g de urânio empobrecido
podem ser manipulados sem uma autorização especial, enquanto que
nos EUA, esta quantidade sobe para 6,8 Kg, o que -facilita, em
muito, sua utilização para aplicações não nucleares, que podem
incluir:

l.UTILIZftÇfiO COMO LASTRO E CONTRA-PESO. quando limitações de
espaço -físico requerem um material de alta densidade;

2.UTILlZAÇflO COMO BLINDAGEM ft RADIAÇftO. utilizada, por
exemplo, em pequenos equipamentos de radiografia ou em submarinos
movidos a propulsão nuclear, onde as limitações de espaço -físico
e as facilidades de manuseio e transporte são muito importantes.

Outra aplicação, também como blindagem, se apresenta para os
containeres de transporte de elementos combustíveis já
irradiados, devido ao urânio apresentar valores mais favoráveis
de poder de blindagem e ponto de fusão, além de melhores
propriedades mecânicas;

S.UTILIZACflO BÉLICA. neste caso, em ligas de U-Mo, U-Ni. U-
l.r e U—Ti que, além de alta densidade, apresentam boas
características de dureza e integridade.

Estas propriedades sSo muito necessárias quando o ponto de
massa de um projétil deva ser considerado para o sucesso de uma
trajetória estável, ou ainda na construção de projéteis de
pequeno calibre;

4.COMO CATALIZADOR. na reação de propileno com amoníaco,
formando acrilonitrilo (CHaCHCN), cujo polímero é muito empregado
como íibra têxtil sintética;

5.NA COLQRACfiO DE CERÂMICAS. VERNIZES E VIDROS.
possibilitando tons de preto a verde e de amarelo a vermelho. Com
a introdução de compostos de urânio em vidros, pode—se obter a
fluorescencia na luz solar ou sob raios ultra-violeta.

é.EM LIGAS ESPECIAIS. NA ACIARIA, conferindo ao aço melhores
propriedades no que se refere à corrosão, ao seu ponto de fusão e
â resistência a tensões. A substituição de Niobio e de Tántalo,
utilizados como estabilizadores nos aços, poderia também ser
realizada com sucesso, de acordo com trabalhos dos anos 60,
citados também por AUMUELLER E HERMANN C13.

rONTO DE PUBAO DO LJf«ANIf3 — 1132 °C
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111.DA VIABILIDADE

A Tabela l mostra compostos de urânio que apresentam alguma
propriedade -f í si co—quí mica vantajosa, com relação ao UF*.

Tab. 1. PROPRIEDADES DE ALGUNS COMPOSTOS DE URANIO
(extraído de Aumüller e Hartmann Cl])

¡Composto

! UFe,
! U
: UF*

: uo=
: uo3
: u3o«,
; AUC

Ponto de Fusão
<°C)

(56.5)
1132
1036
2870
450
1450
100

Densidade
(g/cm3)

4.68
19,05
6,70

' 10,96
7,29
8,30
2,77

Sol ubi 1 idade
em água

+++
( + )

-

-

em ác i do

+
( + )
(-)
-

( + )
+

em base

+
-

(-)
-
+
-
+

- sem reação + reação ( ) moderadamente

Dentre os processos de conversão do UFA a compostos mais
desejáveis, a obtenção do UOz, via AUC (carbonato duplo de amônio
e uranila - (NH«)«[UO2<L'O3)3]) e do UF, (via redução direta do
liFe.) são destacados a seguir, já que apresentam as seguintes
vantagens:

a. U0 3 via AUC - este é o processo conhecido e empregado em es-
cala industrial para obtenção do pó para as pastilhas combustí-
veis de urânio;

b. UF« via redução direta do UFfc - uma técnica de elaboração de
pós metálicos a partir dos h^logenetos correspondentes C23, pode
servir de base para este processo, possibilitando, inclusive, a
obtenção do urânio metálico..

OBTENÇÃO DE U0 3 VIA AUC

A conversão do UF«, (urânio empobrecido) a U0 3 por este pro-
cesso, pode contribuir bastante na aquisição de "know-how" para
implementação da 3* etapa de FEC, já que as reações envolvidas
são as mesmas da 'fabricação de pó para pastilhas combustíveis (só
não se aplicam as exigencias quanto a massa e geometria críticas,
o que símpli-fica bastante o projeto).

Além disso, pode-se implantar um longo trabalho de coopera-
ção com a CNEA, da Argentina, que possui esta linha de conversão
do UFÍ, (urânio enriquecido) a U0 a, onde só falta a autoclave para
vaporização de UF*.

Aqui, são necessários, básicamente, os seguintes investi-
mentos:

-uma autoclave para cilindros de 48''(semelhante aquelas
existentes na NUCLEI), onde o UF« ê aquecido a aproximada-
mente 110 °C e arrastado pelo COa para a reaeao

UFÍ,+ 3 COz + W NH 3 + 5 HaO — > (NH«) »CUOa (C03) + 6 NH.F
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-um recipiente de precipitação e, como não há exigencias
relativas à massa e geometria criticas, o projeto é grandemente
simpli ficado

--dois filtros a vácuo secadores rotativos (vale aqui a mesma
observação anterior quanto a criticalidade).

0 flúoreto de amonio (NH»F> pode ser diretamente comercia-
lizado ou transformado em fluorita <CaF2), produto de grande
aceitação no mercado, especialmente na indústria extrativa do
alumínio.

Sob ponto de vista da estocagem, o AUC (<NH«)«CUO2(CO3)3})
nao é muito apropriado, já que é solúvel em água (Tab. I) e apre-
senta uma baixa densidade aparente* (1,16 g/cm3), ocupando por—
tanto quase o dobro do espaço do UOz <2.28 g/cm3).

Portanto, a instalação adicional dos seguintes equipamentos:
-um -forno de leito fluidizado, para as reações

»»] — > U03 + 3 C0= + 4 NH= + 2 H20

U0s + H 2 — > 3 U0 2 • 2 H20 e

-uma câmara de passivacão**, acoplada ao forno, que estabi-
liza o U02, impededindo sua oxidacao completa a U 30 B, que poderia
ocorrer na presença de ar,

possibilitam a obtenção de U02, cuja estocagem pode ser re-
alizada em toneis facilmente encontráveis no mercado, os quais
podem acondicionar, cada um, cerca de uma tonelada de U0 3 [13.
Este tipo de estocagem é bastante seguro, exigindo apenas a cons-
trução de galpões que abriguem os toneis de intempéries.

OBTENÇÃO DE UF* E UM.*, VIA REDUÇÃO DIRETA

0 processo de obtenção de UF» a partir de UFb parece não ter
sido ainda experimentado em escala industrial.

S.A.MARQUES C23 pesquisou a redução de halogenetos metálicos
em fase gasosa, cuja técnica poderia ser aplicada
para a reação***

UF* + H 2 — > UF» + 2 HF

m\ m obt ida

* * • pndvaiels Oo UOjr aova ••t«r- ««asgurada, j *

«or-mosSo am U3O0 fmmtm v o l «_.mo»o > . o i-me t p, l mr> *. m p a d a r l * nSe rmmtm—
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O investimento para este processo exigiria, basicamente:
- a mesma autoclave já referenciada anteriormente

(semelhante às da NUCLEI)» para a evaporacSoo de UF»;
- um restar de paredes quentes, que consiste de três tubos

verticais de materiais apropriados, posicionados coaxi ai mente,
por ond<? correm os reagentes. Dando continuidade a estes tubos,
encontra-se a câmara de reação, envolvida por um -forno, e uma
bandeja coletora do produto sólido (UF«);

—filtros e condensador para coleta de HF.
0 UF«, obtido por este processo, pode:
a. ser estocado 'facilmente, como o U0=, em toneis (ou mesmo

em silos);
b. sofrer nova redução a urânio metálico (ver Item II deste,

sobre as aplicações do urânio), num recipiente de inox com
cadinho refratário e em atmosfera inerte (argonio):

UF« + Mg — > U + 2 MgFa

Esta reação é grandemente 'avorccida do ponto de vista ter—
modinâmico e cinético < é altamente exotérmica e rápida). O MgF=

é escorificado»

c. ser convertido a U02, segundo a reação

UF« + 2 H20 — > U0 2 + 4 HF ,

interessante do ponto de vista de tecnologia alternativa
para a obtenção de pó de urânio, porém não necessária do ponto de
vista de estocagem.

Com a bibliografia disponível, sabe-se apenas que esta rea-
ção é possível, mas não se tem maiores informações a respeito.

CONCLUSSO

Os aspectos da insegurança e do alto custo, associados à
estocagem do UF« em cilindros especiais, podem ser grandemente
reduzidos se o UF<, for convertido a compostos mais estáveis (tais
como UF» ou \30z).

A participação de entidades de pesquisa para o desenvolvi-
mento do processo de conversão a UF* pode ser muito importante
para a viabilização industrial desta alternativa, a qual pode es-
tar associada, ainda, a obtenção do urânio metálico, cujas pro-
priedades podem vir a ser valiosas no futuro.

Já a conversão a U0 2 via AUC é bastante conhecida, sendo
empregada em alguns países e estando em vias de ser implementada
também no Brasil.

Uma frente de exploração científica estreitamente relacio-
nada com necessidades atuais e práticas da tecnologia industrial
nuclear fica, assim, aberta, e poderá ser vista à luz do recente
acordo celebrado entre o Brasil e a Argentina.
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SUMARIO

Fez-se uma avaliação do desempenho de quatro concepções de mis-

turadores-decantadoTes, utilizados para a purificação e recupe-

ração de actinídeos. A avaliação foi realizada pela análise dos

perfis de concentração de uranio nas fases aquosa e orgânica ,

correspondentes a cada um dos contactores. :

O estudo destina-se ã obtenção de dados, de forma a adequar os i

diferentes tipos de contactores às fases de tratamento de actí- ¡

nídeos, pela técnica de extração liquido-líquido. '

i
ABSTRACT

This paper deals with four conceptions of mixer-settlers used

for actinide purification and recovery. By means of the uranium

concentration profiles in the organic and aqueous phases, the

evaluation of each mixer-settler vas made.

The main purpose of this work is the data acquisition, for ada£

ting the different contactor types to actinide recovery by

liquid-liquid extraction, in the nuclear fuel cycle.
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INTRODUÇÃO

Dentre as técnicas utilizadas -para a recuperação e separação de

actinídeos, a extração por solventes empregando TBP (fosfato de

tri-n-butiIa) como agente extrator vem sendo amplamente adotada de_

vido à segurança, flexibilidade e confiabilidade das operações.

Vários tipos de equipamentos podem ser utilizados em extração por

solventes. Basicamente, tem-se quatro tipos de contactores: colu -

nas de recheio, colunas pulsadas, misturadores-decantadores e ex -

tratores centrífugos.

Os principais fatores que definem a escolha do equipamento são o

elemento a ser recuperado, a perda máxima permissível, a capacida-

de e finalidade da instalação, o custo global do processo e a faci

lidade de manutenção e operação.

No Departamento de Engenharia Química do IPEN/CNEN-SP há instala -

ções do ciclo do combustível tanto com colunas pulsadas quanto com

misturadores-decantadores. Estes apresentam a vantagem de permane-

cer em equilíbrio mesmo durante as interrupções do processo.

Neste trabalho faz-se uma avaliação de desempenho das diferentes

concepções de misturadores-decantadores, considerando-se a eficíên

cia desses contactores na recuperação de actinídeos em instalações

de pesquisa e desenvolvimento.

CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE MISTURADORES-DECANTADORES

Os misturadores-decantadores avaliados neste estudo são classifica^

dos como de pequena capacidade, tendo todos 16 estágios dispostos

para escoamento em contra-corrente e o controle das interfaces é

realizado por um único nivelador, conectado â saída da fase aquo -

sã, externo ao M.D.

No funcionamento básico de um M.D. os líquidos são levados a um

contacto íntimo na câmara de mistura e passam juntos, sob a forma

de uma emu1 são, para a câmara de decantação.

Na decantação as fases stparam-se por diferença de densidades: a

fase pesada (fase aquosa) passa para a cSmara de mistura do próxi-

mo estágio anterior, enquanto que a fase leve (fase orgânica) pas-

sa para a câmara de mistura do próximo estágio posterior.

Tem-se, então, um escoamento contínuo (corrente) em cada estágio e

um escoamento em contra-corrente no global.
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DIFERENÇAS ENTRE AS CONCEPÇÕES DE MISTURADORES-PECAKTADORES

As quatro concepções de misturadores-decantadores estudadas possuem

diferenças bem acentuadas, tais cono: a capacidade, o número de câ-

maras por estágio, a geometria das câmaras, o tipo de haste e de

agi taçâo.

Na Tabela 1 tem-se as dimensões e na Tabela 2 apresentam-se as ca -

racterísticas dos misturadores-decantadores.

Nas Figuras 1, 2, 3 e 4 apresentam-se os esquemas dos misturadores-

decantadores tipo 1, 2, 3 e 4, respectivamente.

Tabela 1 : Dimensões dos Misturadores-Decantadores

M.

Tipo

Tipo

Tipo

Tipo

D.

1

2

3

4

compr.

(mm)

396

530

489

404

larg.

(mm)

90

54

110

136

alt.

(mm)

90

135

110

117

(mL)

7.4

11,8

14.3

10,5

VD

(mL)

16,8

16,1

32,5

51,3

VT (*)

(L)

0,43

0,47

0,78

1,11

(*) o volume foi calculado sem levar em conta as passagens entre

as câmaras.
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Tabela 2 : Características dos Misluradores-Decantadores

Tipo 1 c 1

bloCO~ lucí t« ,

cabecotcraco inox

duraluainio

3 ci.ut. por

estagie

Separado «o

bloco do M.D.

do cabeçote de

agitação na part*

superior

ro.iiklii.il> o»

concrele indiví-

aivelador

«30

(Tipo I)

780

(Tipo 3)

Tipo 2 Tipo 4

1. Material Estrutural

2. Eatrutura

3. Cabr.Jte di

Agi tacâo

*. Motor de

Agi taçao

5. Control* da

Interfas»

e. Capacidade

bloco-luci te,

das

ao aloco

•i st ura

teflon

apenas

—

becote na extre-s

bloco-lucite

cabecote-aco inox

teflon

3 cãfliaras por

estagio

Fixado dir*ttsvstc

«o bloco 4o H.D.

Fixado lateralnente

ao cabeçote na extre

dade corresponden- midade corresponde*-

te • entrada da F.O.

Foasibllidade de con

«70 1110

PARTE EXPERIMENTAL

Para a avaliação do desempenho dos misturadores-decantadores procu

rou-se fixar um parâmetro que fosse independente da geometria e do

tipo de funcionamento de cada um deles. 0 parâmetro fixado neste

estudo foi o tempo de residência na câmara de mistura1, que é cal-

culado pela fórmula (1):

M x 3600 (1)

onde t

Qo • Qa

tempo de residencia da câmara de mistura (s)
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V « volume da câmara de mistura (ral)
M

Q = vazão volumétrica da F.O. (mL/h)

Q - vazão volumétrica da F.A. (mL/h)

As condições iniciais dos experimentos, podem ser vistas na

Ia 3.

Tabe-

Tabela 3 : Condições Iniciais dos Experimentos de cada Misturador

Decantador

t_ (s)
M

Qo (mL/h)

Qa (mL/h)

[U] (g/L)

[H+] (M)

[TBP] <Z v /v)

Tipo 1

74

1

180

180

102,28

0,38

30

Tipo 2

74

1

333

333

106,6

0,4

30

Tipo 3

73

1

354

354

102

0,39

30

Tipo 4

73

1

260

260

106,16

0,4

30

RESULTADOS E CONCLUSÃO

A avaliação dos misturadores-decantadores baseou-se na análise da

eficiência de extração, do comportamento hidrodinámico e na facili-

dade de operação.

Avaliou-se a eficiência de extração por meio dos perfis de concen -

tração de urânio para cada um dos misturadores-decantadores.

Nas Figuras 7 e 8 tem-se os perfis de concentração de urânio nas f¿

ses aquosa e orgânica, respectivamente.

Observando-se a inclinação das curvas em ambas as fases, concluiu -

se que o M.D. tipo 4 foi o que apresentou uma melhor eficiência de

extração, isto é, ele requer um número menor de estágios para alcan_

Car o me amo rendimento de extração1'. Em seguida, em ordem decrescen

te de eficiencias, estão os M.D. tipo 1, 3 e 2, respectivamente.

Quanto ao comportamento hidrodinámico, os M.D. tipo 3 e 4 apresen -
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(*} " Chalk River Undefined Deposit ", composto formado pelo HDBF

e o Zircônío, cuja composição varia entre Zr(N0,)_(DBPK

Zr(OH)(NO3)(DBP)2.
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tarao ótima estabilidade das interfaces, sendo que o M.D. tipo 1

também manteve um bom comportamento hidrodinámico nas condições es_

tudadas. O M.D. tipo 2 apresentou dificuldades para atingir o equi_

líbrio hidrodinámico, com sensível flutuação das interfaces. I

Em relação â retirada de amostras, o M.D. tipo 4 apresenta grande

vantagem sobre os demais pois possui dispositivos apropriados para

esta finalidade na câmara de decantação.

Com relação ã formação de "crud 3» 5, o M.D. tipo 2 ê o mais apro^

priado, tendo em vista que suas passage ;s internas para escoamento

das fases são maiores en relação aos outros. Sob este aspecto, o

M.D. tipo 4 seria o menos aconselhável, pois suas passagens inter -

nas são muito estreitas.

Nos processos onde se requer alta eficiência de extração e não há

possibilidade de formação de "crud", como por exemplo nos 29 e 39

ciclos de purificação de urânio, o M.D. tipo 4 é recomendável por

sua eficiência, estabilidade e facilidade de operação. Por outro la_

do, nos orocessos em que há a formação de "crud" em todas as etapas,

o M.D. tipo 2 pode ser utilizado2, apesar de sua baixa eficiência

de extração e da dificuldade de controle.

A tendência lógica seria o projeto de um contactor que englobasse

em sua concepção um número maior de vantagens. £ justamente com es-

ta finalidade que a Divisão de Reprocessamento vem dirigindo seus

estudos, compatibilirando processo com projeto, isto ê, adaptando

ou projetando novos contactores, conforme as necessidades de cada

processo.
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RESUMO

Este trabalho mostra os resultados obtidos no estudo do cinento Portland,

CPC-320, de fabricação nacional, como «atriz para a incorporação de rejeitos radi£

ativos nítricos. A prática do uso de cimento com esta finalidade é comum em outros

países .« demonstrou ser acessível e barata quando se deseja imobilizar rejeitos de

nível baixo e médio. Algumas das características físicas, como por exemplo: hooogs

neidade, resistência mecânica, tempo de pega e porosidade, são analisadas em fun-

ção da razão água-ciraento e quantidade de sais incorporados. Aquelas característi-

cas, què são próprias do produto final, devem ser controladas de maneira a poder

assegurar a integridade da matriz por tempos prolongados. Os critérios de controle

de processos e controle da qualidade, baseiam-se neste tipo de resultados.

ABSTRACT

This paper shows the results obtained in the study of the national Portland

cement, P32O, as matrix for radioactive nitric waste incorporation. Ceaent use

practice in other countries is common for this purposes and demonstrates to be

cheap and accessible when low and medium level wastes are immobilized. So» of

physical characteristics as: homogeneity, mechanical strenght, setting and porosj_

ty are analysed due to water-cement ratio and salt contents. Those characteristics

which are proper of the final product, must be controlled in such way to assure a

long time integrity of the wasteform. The establishment of process and quality

control criteria are based in such kind of data.
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INTRODUÇÃO

Os cimentos hidráulicos, nos quais se incluea os cimentos Portland comuns ,

têm aplicações potenciais no campo de gerenciamento de rejeitos radioativos. Os

cimentos todos ser usados como aatriz para incorporação de rejeitos, para produ-

ção de embalados, para preenchimento de espaços entre matrizes e embalados etc.

Durante todas as fases do gerenciamento, isto ê, desde a etapa de imobiliza^

ção, armazenamento temporário, transporte e deposição final um conjunto de carsx

teríscicas físicas e químicas ê exigido do produto imobilizado. Estas caracterís

ticas devem obedecer a certas especificações estabelecidas de modo a assegurar

a integridade do produto por períodos de tempo longos ate que com o decaimento

dos radionuclídeos presentes, M mesmos não apresentem mais risco «o homem.

Neste trabalho são analisadas algumas propriedades do cimento Portland na-

cional quanto ã sua capacidade de incorporar rejeitos nítricos bem como proprie-

dades relacionadas com o processo de imobilizaçao. Nestes estudos variou-se o

conteúdo de sais, em massa, entre 0 e 81 para valores da razão agua-cimento ,

(A/C), iguais a 0,30; 0,35 e 0,40.

Quando se imobiliza rejeitos radioativos, para qualquer que seja a matriz

ou processo de imobilizaçao, o primeiro requisito exigido é a homogeneidade da

mistura e da distribuição dos radionudldeos na matriz. Neste trabalho a confor-

midade com esse critério foi verificada medindo-se, pela técnica de neutrons a-

trasados , « distribuição de quantidades pequenas de um sal de urânio solúvel

e de oxido de tório dispersos na matriz de cimento. 0 sal de urânio simula os

sais de rejeitos solúveis e o oxido de tõrio simula os rejeitos insolúveis que

podem estar presentes na solução como precipitados ou partículas em suspensão.

Uma vez que o processo de imobilizaçao satisfaça a condição de homogeneida-

de, outro parâmetro importante no estabelecimento de critérios de projeto de unî

dades de imobilizaçao é o tempo de pega. Para uma mesma razão água-cimento é ob-

servado que o aumento do conteúdo de sais no rejeito causa um retardamento nos

tempos de pega inicial e final da mistura. A determinação desses valores como

função do conteúdo de sais e composição do cimento pode indicar a necessidade do

uso de certos aditivos químicos para ajustar os tempos de pega a valores compatí

veis com os sistemas de imobilizaçao.

Uma das propriedades mais importantes utilizadas na avaliação do produto fí

nal de ioobilização é a sua estabilidade mecânica usualmente medida pelo teste

de resistência ã compressão axial. Após o processo de imobilizaçao o produto so*

lidifiçado deve ser suficientemente resistente para suportar acidentes eventuais

e tensões durante a manipulação e transporte bem como durante a estocagem tempo-

rária e deposição final. Quaisquer danos provocados no monolito aumentam sua

área específica ampliando as possibilidades dos radionuclídeos incorporados vi-
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rem a atingir o hoEem através de diversos processos de escape tais como difusão,

dissolução, migração etc.

Os criterios de aceitabilidade do produto imobilizado, no repositório fi-

nal, quanto a resistência ã compressão varia para cada pais. Um valor prelimi-

nar adotado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) estabelece o limite

mínimo de resistência ã compressão axial igual a 17 MPa, medida aos 28 dias de eu

ra. Neste estudo, pastas com A/C - 0,40 e BZ, em massa, de NaNO. apresentam uma

resistência ã compressão da ordem de 20 MPa, isto ?, na situação mais adversa es_

tudada, o valor obtido, no ensaio de compressão, ainda está acima daquele valor

estabelecido pela CNEN.

A resistência mecânica está intimamente ligada ã porosidade da matriz de i-

mobilização. 0 aumento da porosidade tem um efeito drástico sobre a resistência

ã compressão. Da mesma forma, quanto maior é a porosidade da matriz maior será a

probabilidade de liberação de radionuclídeos pelos mecanismos de lixiviação. As-

sim, deve-se buscar obter sempre um produto menos poroso possível. Meste traba-

lho foram medidas as porosidades para corpos de prova obtidos para razões agua-*

cimento e conteúdo de sais diferentes.

Durante o processo de hidratação do cimento grande quantidade de calor é ge

rada, causando o desenvolvimento de temperaturas altas na matriz. A introdução de

sais como componentes dos rejeitos ou aditivos ao cimento tem o efeito de alte-

rar os valores das temperaturas máximas bem como deslocar no tempo a ocorrência

daqueles máximos. A determinação desses valores £ muito importante para o contro

le do processo, uma vez que temperaturas altas tendem, em massas grandes, provo-

car fissuras no monolito facilitando a liberação dos radionuclídeos incorpora-

dos. Alguns dos resultados obtidos, para valores de temperatura como função do

tempo decorrido, após a mistura do rejeito com o cimento, são apresentados.

PARTE EXPERIMENTAL

As pastas de cimento usadas neste trabalho foram preparadas con cimento

Portland nacional, tipo CPC-320, cuja composição química média é apresentada na

Tabela 1. A solução simulada de rejeitos nítricos compôs-se de água e nitrato de

sódio, NaNO,, nas proporções desejadas.

A mistura dos componentes da pasta foi feita conforme a norma ABNT-MB-

1/79^ tendo-se utilizado uma argamassadeira com pá de movimentos planetários e

duas velocidades.

Para os testes de homogeneidade foram usados o nitrato de uranila,U02(NO-),,

como simulador dos rejeitos radioativos solúveis e o oxido de torio,ThO., como

simulador dos rejeitos radioativos insolúveis. A fôrma cilíndrica para moldar os

corpos de prova tem dimensões de 0 "165 x 180 mn. Apôs a cura, a amostra foi co£
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tada radialmente em cinco fatias das quais foram extraídas dez amostras de cada '

uma e analisadas as concentrações de urânio e torio» utilizando a técnica de nêu

trons atrasados. ¡

0 tempo de pega foi determinado em pastas de cimento contidas em moldes trõn '

co-cônicos utilizando o aparelho de Vicat, contorne a norma ABNT-MB-1/79 '. 0

início e o fim de pega foram determinados ã partir do instante ea que se procedeu

a mistura.

A moldagem de corpos de prova para os testes de resistência mecânica por com

pressão axial seguiu as especificações da norma ABNT-MB-1/79* '. As amostras, com

dimensões de 0 50 x 100 ton, foram rompidas, apôs diferentes tempos de cura sela-

da, com uma velocidade de solicitação igual a 2,5 kgf/cm2/s.

A porosidade das matrizes de pasta de cimento foi determinada para diferen-

tes receitas em corpos de prova cilíndricos com cerca de 800 g conforme a norma

ASTM-C642/82(1>.

As medidas da temperatura de hidrataçao foram efetuadas em amostras cilín -

dricas com cerca de sete quilos e dimensões de 9 165 x 170 mm. Um termopar de

cromel-alumel ligado a um registrador gráfico foi colocado no eixo do cilindro ,

ã meia altura do bloco. 0 recipiente com a amostra foi mantido no ambiente ã tem

peratura de "23°C.

RESULTADOS

HOMOGENEIDADE

Aos resultados obtidos de concentração de urânio e tõrio nas amostras em

blocos de cimento, onde se manteve A/C - 0,35 e conteúdo de NaNO, em massa, i-

gual a 4Z, foram aplicados os testes estatísticos1 ' x2» de Kolmogorov, de Von-

Mises e estão apresentados na Tabela 2. Como pode ser visto na Tabela os resulta

dos se mostram satisfatórios, com um nível de confiabilidade de 95Z, demonstran-

do que o processo de mistura utilizado dá origem a uma distribuição homogênea de

radíonuclídeos na matriz de cimento.

TEMPO DE PEGA

O início de pega foi considerado como o intervalo de tempo decorrido entre

0 início da mistura da pasta e o instante em que a agulha de Vicat mantinha-se a

1 mm do fundo do recipiente tronco-cõnico. 0 final de pega foi determinado, quan-

do a agulha não penetrava além de 0,5 mn da superfície livre da pasta endurecida

tomando-se como na primeira medida o referencial de tempo o instante inicial da

mistura. A Tabela 3 mostra os resultados obtidos para várias receitas. Cada va-

lor é a média de três medidas para receitas iguais e o desvio padrão relativo ob

-340-



tido foi da ordem de 62.

RESISTÊNCIA Ã COMPRESSÃO

A relação entre a resistencia mecânica e a quantidade de sais, confoi

Figura 1, mostra que ã medida que se aumenta a quantidade de água na mistura, co

mo também a porcentagem de NaN03, a integridade do bloco Í mais afetada e a sua

resistência se avizinha do limite mínimo estabelecido pelos critérios da CNEN.

Em média, sete horas após a mistura, a resistência de uma matriz, com A/C

entre 0,3 e 0,4 e conteúdo de NalK>3 da ordem de 4X, é de -4 MPa. X medida que o

tempo de cura aumenta, a resistência é multiplicada por "10 aos 28 dias e por

"20 após um ano. For isso, àquelas misturas onde a razão água-cimento ê menor

sao preferidas porque desenvolvem resistência mecânica mais alta mesmo que se ir-

se uma carga de sais próxima aos 8Z.

A Figura 2 mostra o comportamento da resistência mecânica de pastas de ci-

mento com nitratos ao longo do tempo de cura.

ponto das Figuras 1 e 2 e resultante da média de cinco medidas.

POROSIDADE

A porosidade em blocos de cimento solidificado é a relação entre o volume

de vazios e o volume total, aparente. Quando se mistura água com cimento, as re£

çoes de hidrataçao provocam a formação de produtos de hidrataçao que vão ocupar

o espaço, por unidade de volume, anteriormente tomado pela água. Ocorre que, a

medida que se aumenta a quantidade de água, para uma mesma quantidade de cimento,

o volume de água é maior que o volume ocupado pelos produtos de hidrataçao. Todo

aquele volume que não for preenchido pela matéria sólida, dará origem ao sistema

de poros.

Como a hidrataçao do cimento é um processo que se desenvolve ao longo do

tempo, para a mesma receita, a porosidade tende a diminuir com o passar do tempo

de cura. Ao contrário, para a mesma idade, pastas com A/C maiores apresen_arão

um volume de poros mais elevado.

A Tabela 4 mostra os valores porcentuais de porosidade obtidos para A/C e

quantidades de sais diferentes, aos 28 dias de cura. A determinação da porosida-

de foi feita pelo método simples de imersão em água.

*Cada valor apresentado í uma média de três medidas e o desvio padrão relati_

vo é de 3Z.

TEMPERATURA DE HIDRATAÇAO

Como as reações de hidrataçao do cimento são exotérmicas, e a massa resultan
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te da mistura de cimento em põ e solução nítrica de rejeitos, S depositada era

recipientes selados imediatamente após o contacto, é importante conhecer os

valores das temperaturas nas 30 horas iniciais, quando se registram os máxi-

mos.

A medida da temperatura nas primeiras horas possibilita avaliar proble-

mas futuros de tensões internas que poden ser causadoras do enfraquecimen-

to da matriz.

A Figura 3 mostra curvas típicas de temperaturas observadas no ponto era

tral da matriz de cimento, ao longo do tempo, para alguns valores de conteúdo

de sais.

CONCLUSÕES

A análise, aqui exposta, de algumas das propriedades físicas permite qua

lificar o cimento Portland nacional, como adequado para servir de matriz de i

mobilização de rejeitos radioativos do tipo nítrico.

A Tabela 5 resume algunas das propriedades mais importantes que estão sea

do analisadas, em função da fase do gerenciamento de rejeitos radioativos in-

corporados em cimento.

Os resultados expostos neste trabalho para algumas das propriedades lis-

tadas na Tabela 5 e os estudos em andamento permitirão estabelecer os crite-

rios a serem aplicados ao processo de imobilização com o objetivo de garantir

a qualidade do produto final dentro das premissas rígidas do repositorio fi-

nal.
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TABELAS

Tabela 1 - Composição química media do cimento Portland CPC-320

usado neste trabalho

Composto Porcentagem (em massa)

SiO2 20,50

A12O3 5,46

Fe2O3 3,24

CaO 63,20

MgO 2,32

S03 1,86

Na2O 0,06

K20 0,68

Ti02 0,20

Perda ao fogo 2,48

Insolúveis 0,80

Cal livre (em CaO) 0,60

Teor de álcalis (em Na-O) 0,51

Tabela 2 - Testes estatísticos para avaliação da homogeneidade em
amostra contendo traçadores: U e Th.

Aaottra

A/C • 0 . 3 5 »

e
HâWOj - 4 1

IfidU 1 _
dov io padrão

(X í 0)
<PP«)

(«8,5 1 5 ,8) c

(1234 1 101)^

Teat* x2

«2 x2 <»«)
txpcriaantal liaitc caótico

1,068 3841

0,404 3841

luta

«xpariaaatal

0,63

0.S8

KolnogoroT

VR 0» (»H)
liaica tasriro i

1.33

1.3J

Taita 1

0.M

0,05

,0 , -Hi . . .

M»' (951)

Unite teorice

0.4*

0,4»
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Tauels 3 - Teiapo de pega em pas'..is de cincnto CPC-32Ü para A/C e porcen

tagem de r ais diferentes

2 NaNO3

(em massa)

0

2

5

8

A/C - 0
iniciil

175

226

275

351

.30
final

242

320

370

445

Tempo de pega (min)

A/C -
inicial

205

240

325

398

0,35
final

320

360

451

522

A/C -
inicial

232

288

375

460

0,40
final

390

430

500

620

Tabela 4 - Porosidade porcentual em pastas de cimento CPC-320

para A/C e porcentagem de sais diferentes

1 NaN03

(em massa)

0

2

4

7

A/C - 0,30

30,1

30,3

30,2

27,1

Porosidade

A/C - 0

33,7

35,1

33,0

29,2

(55)

,35 A/C - 0,40

36,0

37,2

36,2

34,0
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Tabela b - Característica» (traia de rejaitos radioativas inabilitados a o grau da impor-

tância duranta o gerenciamento

Caracter!*tica* , ..,. - Eetocagem Deposição

I - b l U " S * ° Te»por.rU * * • « •

Química*

. Compoeicão química do rejeito •

. Coapoaição química da matriz •

. Compatibilidade rejeito-aatriz •

. Estabilidade química • 0

. Compatibilidad* rajaito iaobilitado-reci
piente_ •

. Corrosão do recipient* •

. Ação da temperatura aaa propriedades quí
_: ~ • n. Ação da radiação mas propriedades quími-
cas O O * •

. Lixiviação
Com troca de lixiviante O O •
Sem troca da lixiviante O O •
Ação do pB O O •
Ação da temperatura _ O O *)
Forma química dos produto* d* lixiviação O O •
Forças iónica* 0 0 * )
Ação d* pressão O O •

. Separação da' fases durante o aquecimento O •> O
Fíaico-Químicaa

. Homogeneidade 0 •

físicas
. falação agua-cimento 9
. Densidad* do rejeito imobilixado 0 0 C
. Viscosidad* •
. Porosidad» O *
. Ab*e>rçào da água __ 0 O •
• Permeabilidade ã água a ã gaaes © O #
. Contração _ 0
. Agua da essudação _ 0 O * •
. tasietãncie mecânica ã compressão f) • •
. Integridade mecânica *ob isjersão O O •
. Expansibilidad* tánica •
. Ação da temperatura na* propriedades a c
cínicas _ ^ t O »

. Ação d* radiação nas propriedades necáo£
cas — »

. Calor da hldratação 0

. Condutividad* térmica O • •

. Temperatura dá hidrstação 0

. Atenuação da radiação 0 » • C>

. Geração de gaaaa *

. Corrosão - envelhecimento »

. Ulistência ao choque O « O

. Conteúdo de sSlídos * 0 O •

. Corrosão - ataque d* micro organismos *

. Tampo da pega •

Importante • " muito important*
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O 2 4 6

NaNOa <* MASSA I

Figura 1 - Resistencia ã compressão axial de pastas de cimento, aos

28 dias de cura, em função da quantidade de NaNC^:(1)A/O0,30

(2)A/O0,35 e (3)A/C-0,40.

0 100 200 300

TEMPO DE CURA (Dias)
Figura 2 - R e s i s t e n c i a ã compressão a x i a l en p a s t a s de c imento em função

do tempo de cura: A / 0 0 , 3 0 e (1) 0%,em massa , NaNO3;(2) 7Z,em

massa, N a N 0 , ; A / O 0 , 4 0 e (3) 07.,em massa , NaN0. ; (4 ) 7Z,em massa,

NaNO
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TEMPO (k)

Figura 3 - Temperatura de hidratação de pastas de cimento para

A/00,30 e

e (3) 7.5Z.

A/00,30 e X, em massa, de NaN<>3 de (1) OZ; (2) 3,6*
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SUMARIO

A adição de Gd£O3 (0,5 a 3,5% em peso) ao pó de dióxido de uranio foi es
tudada, monitorando-se a variação da densidade e da mi'roestrutura das pastT
lhas de (U,Gd)02 sinterizadas. Estas pastilhas foram fabricadas por meio dê
uma compactação uniaxial com matriz flutuante e posteriormente sinterizadas
a 1650 _+ 10°C durante três horas em atmosfera de hidrogênio.

DEVELOPMENT OF (U,Gd)02 PELLET FABRICATION PROCESS

ABSTRACT

The addition of Gd2O3 (0,5 - 3,5 wt%) to UO2 powder has been studied by
monitoring variations in the density and tnicrostructure of sintered
(U,Gd)02 pellets. These pellets were obtained by uniaxial compaction in a
floating die followed by sintering at 1650 _+ 10°C for 3 hours in hydrogen
atmosphere.
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DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE PASTILHAS DE
(U,Gd)O2

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos tem aumentado o interesse na aplicação do veneno queimâvel
no núcleo de reatores do tipo BWR e PWR /l/.

As principais vantagens em se utilizar veneno queimâvel no núcleo do reator

são 111:

a) controlar o excesso de reatividade do núcleo.

b) aumentar o período de operação do núcleo.

c) melhorar a distribuição de potência gerada.

d) aumentar a segurança de operação do reator.

0 veneno queimâvel é adicionado no núcleo <to reator, de tal forma, que a ta
xa de redução deste elemento e do combustível é aproximadamente igual. Desta fo£
ma a reatividade do núcleo se mantém relativamente constante. 0 principal requi-
sito nuclear do veneno queimâvel é possuir uma seção de choque extremamente alta
e os isótopos produtos de transmutação devem ter, ao contrário, uma seção de cho
que desprezível. A combinação destes dois fatores contribui para um rápido empo-
brecimento do elemento absorvedor de neutrons. Os elementos que preenchem estes
requisitos são: boro (B), gadolíneo (Gd) e samarlo (Sm).

0 veneno queimâvel pode ser adicionado: a) na forma homogênea (ou distribuí-
da) e b) na forma heterogênea (ou dispersa). Na forma homogênea, o veneno queircá
vel está ligado ou misturado com o combustível. Neste caso, o material absorvedor
de neutrons deve ser uniformemente distribuido para evitar a auto blindagem
(self-shielding); a concentração e homogeneidade devem ser rigorosamente contro-
ladas. Na forma heterogênea, o veneno queimâvel está separado do combustível ou
é utilizado como uma parte discreta do elemento combustível. Neste caso, a geome
tria do veneno queimâvel é uma característica muito importante. A relação super-
fície/volume pode afetar a auto-blindagem e, por decorrência, o empobrecimento do
veneno queimâvel.

Atualmente nos LWRs, o único veneno queimâvel homogêneo em uso, é a solução
sólida de Gd203 em U0 2, que é químicamente estável e para pequenas concentrações
de CdíOs tem propriedades semelhantes âs do U02-

Nas composições utilizadas para fabricação de veneno queimâvel homogêneo (na
faixa de 1 a 4% em peso de Gd 20 3), temos a formação de solução sólida (U,Gd)02,a
qual tem a estrutura fluorita, cubica de face centrada. A formação de solução só
lida começa a ocorrer em aproximadamente 1200 C por interdifusão de íons Gd+3 na
rede de ÜO2 e íons U

4i" na rede de Gd 20 3 /3/.

Aumentando-se o teor de Gd203 em relação ao U02, ocorrem as seguintes altera
çoes na solução sólida.

- o ponto de fusão diminui ligeiramente,

- o parâmetro da rede diminui,

- a condutividade térmica diminui,

- o coeficlene de expansão térmica diminui ligeiramente.

A fase da solução sólida pode ter uma variação no teor de U/Gd, dependendo da
homogeneidade alcançada no processo.
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Devido às diferenças de propriedades entre o U02tGd203, o nível mínimo de ho
mogeneidade aceitável para uma performance nuclear e termo-mecânica satisfatória
deve ser definido em uma especificação.Geralmente, os parâmetros fixados pelo fa
bricante são os seguintes 121:

- máximo tamanho de partículas de Gd203 permitido,

- máximo volume de partícula de Gd203 permitido,

- máxima X para fase de U02,

- homogeneidade do gadolíneo dentro da solução sólida,

- homogeneidade das fases de U02 e (U, Gd)02.

0 objetivo deste trabalho consiste no desenvolvimento do processo de fabrica
ção de pastilhas de (U,Gd)02 utilizando porcentagens variadas de Gd20a(0,5a3,5Z
em peso), bem como determinar parâmetros físicos e químicos dos pôs de U02
e Gd2Oa.

2. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Tendo como faixa de interesse tecnológico pastilhas de U02 com 2,0 a 3,52 em
peso de Gd203, nesta primeira etapa de experiências para a obtenção de pastilhas
de U02-Gd203, foi utilizado as seguintes porcentagens (J em peso de Gd203)namis
tura:

MISTURA %

A
B
C
D
E
F
G

EM PESO DE

0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3 ,0
3 ,5

Os trabalhos da etapa experimental, es:ão baseados no fluxograma apresentado
na Figura 1.

0 pó de U02 utilizado foi obtido da redução do tricarbonato de amonio e ura-
nilo - TCAU em um forno de carregamento intermitente e aquecimento elétrico.

0 equipamento disponível para a realização da redução do TCAU a UO2, no Pro-
jeto Combustível Nuclear do IPEN, é um forno tipo túnel, no qu*l são introduzi -
das, periódicamente, bandejas de aço inox 304 contendo o TCAU. Na redução, utili
zc ;-se uma atmosfera Hz/vapor d'água numa temperatura de 650 C /4/. Os principais
parâmetros físicos e químicos do pó de U02 são apresentados na Tabela 1.

TABELA 1 - Parâmetros físicos e químicos do pó de U02.

Densidade solta (g/ca3) - 1,9
Área de superfície específica (m2/g) = 6,6
Razão estequiométrica (O/U) * 2,15
Urânio total (% em peso) = 87,07

0 pó de Gd203 utilizado com um grau de pureza de 99,9% foi fornecido pela fir
ma Ventrón (Alfa Produkte, República Federal da Alemanha).

A figura 2 apresenta a caracterização do pó de U02 por microscopía eletrôni-
ca de varredura.
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KIGl'RA 1 - Fluxogr:i:n;i do processo de fabricação de pas t i lhas de (l',f:d)O2

Gd203 1 uo2

1
Secagem L

t ii

Mistura

Homogeneização

Compactação

'Sinterizaçâo

1
Retificação

Secagem

Controle

FIGURA 2 - Análise tnicroestrutural do pó de U02 (aumento 2090 X)

-352-



Objetivando a homogeneização dos pôs de l?Oj e Cd203 foi empregado um eonjun-
to-misturador, que consiste em um recipiente de lucita transparente com três ale
tas internas equidistantes de 120 . Para cada tipo de mistura, a massa total de
Gd2O3 com igual massa de U02 (1:1) foi introduzida no recipiente de lucita e ho
mogeneizada durante 30 minutos a uma velocidade de 80 rpm. Apôs esse tempo, foi
adicionado a mistura inicial o restante de UO2 necessário para completar as mis-
turas A, B, C...G previstas, e homogeneizado por um tempo de 210 minutos.

FIGURA 3 - Caracterização da mistura U02-Gd203 (aumento 2090 X)

3. RESULTADOS E DISCUS5Ã0

Para a compactação de pastilhas com diferentes porcentagens da mistura de
UC^-GdaOj, foi usada uma matriz flutuante com diâmetro de 12 mm e uma pressão de
compactação de 3,6 t/cm2. A matriz foi lubrificada com estearato de zinco. Após
a compactação as pastilhas foram sinterizadas a 1650+10 C durante tris horas nu
ma atmosfera de hidrogênio. A tabela 2 resume os resultados obtidos das pastilhas"
"verdes" para as diferentes misturas.

Na tabela 3 estão discriminados os resultados obtidos do controle dimensional
das pastilhas sinterizadas.

Um fator fundamental para o bom desempenho das pastilhas (U,Gd)02 consiste na
determinação da homogeneidade de distribuição do Gadolíneo dentro da solução só
lida. A técnica escolhida para esta determinação foi a análise por varredura me
canica em uma microssonda eletrônica /5/. As condições de análise utilizadas fõ
ram voltagem igual a 20KV, corrente da amostra 50nA. 0 urânio foi medido utili-
zando-se um cristal de difração PET, linha Mode primeira ordem e o Gadolíneo
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TABELA 2 - Densidade da pastilha "verde" para as diferentes misturas

Mistura

U02

A

B

C

D

E

F

G

Densidade teórica
g/cm3

10.96

30.94

10.92

10,90

10.88

10,86

10,84

10,82

Diâmetro

11,94

11.94

1.1,94

11.94

11,94

11.94

11.94

11,94

Altura
mm

4,84

4,85

4,83

4,86

4,84

4.89

4,85

4,93

Massa

g

3,00

3,01

3,01

3,00

3,01

3,01

3,00

3,00

Densidade geo
métrica

g/cm3 ZDT

6,61

6,62

6,65

6,59

6,64

6,57

6,60

6,51

60,3

60,5

60,9

60.5

61,0

60,5

60,9

60,2

TABELA 3 - Densidade geométrica das pastilhas sinterizadas para as diferen
tes misturas

Mistura

U02

A

CB

C

D

E

F

G

Densidade teórica
g/cm3

10,96

10,94

10,92

10,90

10,88

10,86

10,84

10,82

Diâmetro
nun

9,60

9,66

9,73

9,76

9,81

9,79

9,82

9,78

Altura
mm

3,88

3,91

3,91

3,92

3,93

3,94

3,94

3,98

Massa

g

2,95

2,97

2,96

2,96

2,97

2,96

2,97

2,97

Densidade geo
métrica

g/cm3 ZDT

10,51

10,48

10,22

10,16

10,07

10,00

9,98

9,99

95,9

95,8

93,6

93,2

92.7

92,1

92,1

92,4

com cristal de LiF 200, considerando-se a linha La de primeira ordem. Na figura
4 temos os perfis de concentração semi-quantitativos das pastilhas com diferentes
composições nominais.

Para a pastilha comcomposiçao nominal 99,5Z U0 2 - 0,5% Gd203, figura 4a, po-
demos observar uma distribuição relativamente homogênea. As poucas heterogenida-
des ricas em Gd 20 3 presentes tem um tamanho médio de 5 + 1,9 Vim.

Analisando-se a linha correspondente ã corrente da amostra, observa-se que a
superfície se apresenta pouco porosa e que as heterogeneidades presentes se eneon
tram geralmente» associadas a regiões de maior porosldade. Em geral eai qualquer
ponto do perfil, não consideradas as heterogeneidades, é possível obter-se semi-
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quantitativamente a concentração dos elementos presentes.

No caso da pastilha com composição nominal 99Z U02 - IX Gd203, figura 4b ,
mantidas as condições de análises, podemos observar uma distribuição bem mais va
riâvel do que no exemplo anterior. As heterogeneidades ricas em Gd203 são em
maior número e apresentam um tamanho médio da ordem de 7,3 +3,9 Um.

Devido a quantidade de heterogeneidades presentes é bem mais difícil deter-
minar-se por meio dos perfis, a concentração média dos elementos na amostra. Con
siderando-se a linha correspondente a corrente da amostra, constatou-se uma su-
perfície mais porosa, e, bem mais definido, a associação da presença de heteroge
neidade ã regiões mais porosas.

Finalmente para a pastilha com composição nominal 96,51 U02 -3,53Ed2O3> figu
ra 4c, observamos uma distribuição extremamente variável. Um maior número de he-
terogeneidades ricas em Gd 20 3 foi interceptado, rendo a maior delas uma dimensão
de aproximadamente 55 um. 0 tamanho médio da? heterogeneidades para esta pasti-
lha foi igual a 14,5 + 8,9 ym.

Outros estudos deverão ser realizados, com o objetivo de se determinar a reis»
ção entre o aumento da concentração de Gd2O3 na pastilha resultando numa distri-
buição menos homogênea com um aumento de poro?idade.
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560

1tt

a) Amostra 99,5ZU02-0,5%Gd2C>3 nominal

630 >w

b) Amostra 99,0ZUO2-l%Gd203 nominal

560 m

3<M
c) Amostra 96,5ZU02-3,5%Gd2O3 nominal

Figura A - Perfis de concentrações de ü,Gd para pastilhas com dif£
rentes composições nominais. ~
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SUMARIO

A proposta do presente trabalho, consiste na decomposição térmica de soluções de
nitrato de uranila pelo processo Spray-Dryer visando a produção de U0, altamente
reativo e com boa fluidizsbilidade, adequado a utilização em processos posterio-
res de redução ã UO» e flúoridretação ã UF, em leito fluidizado pr.ra obtenção de
UF, no ciclo do combustível nuclear.

t>

ABSTRACT

The proposal of this work consiste in the thermal decomposition of uranyl nitrate
solutions by the Spray-Dryer process aiming the production of highly reactivé
fluidized UC'3, ade quate for the use in posterior of reduction to UO, and hydro-
fluorination to UF, in a fluidized bed for the obtention of UF, in tne cicle of
nuclear fuels.
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INTRODUÇÃO

0 ciclo do combustível nuclear para a produção de urânio e_n

riquecido e composto de uma série de etapr.s que vao desde o cori

centrado de urânio ate a produção do hexafluoreto de urânio. 0

concentrado de urânio sofre uma digestão com ácido nítrico, e o

nitrato de uranila obtido, é purificado por extração per sol veri

tes. A partir dai seguem duas linhas distintas para a obtenção

do UO3; a primeira consiste em precipitar o urânio da solução na

forma de diuranato de amonio, secá-lo e calciná-lo a UO3; a s£

gunda linha consiste em decompor térmicamente o nitrato de uran^

la a UO3 e vapores nitrosos.

Ao analisar-se a utilização de leitos fluidizados para a

obtenção de UO2 e UF4, vê-se que o UO3 obtido via DUA, nao e ad£

quado para este processo pois apresenta má f luidizabi lidade (fo_r

te tendência ã compactação e agregação).

Já o UO3 obtido pela desnitraçao do nitrato de uranila em

leito fluidizado, não apresenta problemas relativos I compactação

e agregação (2, 3, 4, 5). Contudo o sistema c de operação deli

cada, ocorrendo problemas de ep,regaçao das partículas de UO3, em

bolotamentc ao redor de atomizador e arraste de grande quantidade

de finos (UOj) (3). Além disto, o UO3 obtido por este processo

apresenta baixa reatívidade, sendo necesrãrio adicionar-se sulf£

to (6, 7).

A Bowen Engineering Company (10) e a Carbide and Carbon Ch¿

micals Corporation (8, 9) obtiveram UO3 utilizando um "Spray -

Dryer". Partindo do UNH e utilizando um atomizador de dois

fluidos, produziram um UO3 extremamente fino (diâmetro médio 2v )

que não e adequado para as etapas posteriores de redução e fluor̂ _

dreraçao em leito fluidizado.

Aleksandrowicz (1) iniciou o estudo de obtenção de UO3 pelo

pro-esse de desnitraçao em Spray-Dryer, utilizando un atomizador

tipo pressão que permitiu obter UO3 com temanho de grãos adequ^

dos para fluidização (diâmetro médio 100p ).

Dando continuidade ao trabalho iniciado por Aleksandrowicz

(1), construiu-se um reator tipo Spray visando otimizar o pioces

so.
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PARTE EXPERIMENTAL

APARELHAGEM

O reator de desnitraçao (vide figura 1), foi construído em

aço carbono e metalizado com alumínio para diminuir a corrosão.

Ele é composto de um corpo principal de lOOcm de diâmetro e 80cm

de altura; de um corpo secundário para a entrada de ar formado

por dois cilindros concéntricos com una entrada lateral para o

ar aquecido. 0 ar penetra no reator por uma placa perfurada

localizada na parte inferior destes cilindros. 0 cilindro ijn

terno tem IOOCTE de diâmetro e o externo 120cm e uma altura de

200cm. A última parte do reator é formada por um cone com uma

salda inferior para a fixação do coletor do pó fermado. Este

cone tem 120cm de diâmetro superior, 7,5cm de diâmetro inferior

e uma altura de 85cm.

0 aquecimento do reatot é obtido por um fluxo de ar prov£

niente de uma ventoinha e aquecido em uma caixa de resistências

de 18KW e 220V. Duas cintas de resistências de 6KW e 220V ca

da, localizadas ao longo do reator ajudam no aquecimento.

0 sistema de injeção da solução consiste de duas seringas

de aço inoxidável munidas com um pistão interno de Teflon, de

3,51 cada, que trabalham alternadas. Pressurizando-se as se_

ringas injeta-se a solução no reator através de um bico de ato

mizaçao tipo pressão, fabricado pelas Máquinas Excelsior Ind. e

Com. S.A.. Fazendo-se vácuo introduz-se a selução dentro das

seringas.

Os gases deixando o reator de desnitraçao passam por un: cj_

clone de 16cm de. diâmetro e 69cm de altura que retém os finos e

por uma torre de absorção recheada com aperas de PVC e que fui»

cíona com um fluxo de água em contra corrente. Esta torre ten>

180cm de altura e 20cm de diâmetro.

OPERAÇÃO

A operação consiste em aquecê-lo a uma temperatura interna

de 400 a 470°C (região central do reator) t. a seguir, injeta-se

água pelo atomizador por aproximadamente 3 minutos afim de- se

esfriar a tubulação e evitar que o nitrato de uranila se decomp£

nha no atomizador. A seguir, introduz-se a solução de nitrato
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de uranila a vazão de aproximadamente 60ml/min. Terminando-se

a injeção do nitrato, limpa-se a linha de atomizaçao com ãgua

por mais 3 minutos. Os gases liberados na reação bem como os

finos (UO3) passam por um ciclone e pela torre de absorção. Os

dados de operação encontram-se na tabela 1.

RESULTADOS EXPERIMENTAIS

A concentração do nitrato de uranila variou de 130g U/l a

350g U/l. 0 limite inferior de 130g U/l foi escolhido por ser

a concentração aproximada que o nitrato de uranila sei das colu

nas de extiação por solvente existentes no IPEK-SP. A partir

dos resultados obtidos e dos trabalhos realizados por • Carbide

and Carbon Chemicals Corporation (8) com UNH, concluiu-se que a

desnitração independe da concentração do nitrato de uranila.

A vazão do ar de aquecimento foi otimizada em O^m^/min, le_

vando-se em conta o tempo g=»st._, para aquecer o reator versus cr

rastfc de finos.

0 UO3 preparado por decomposição em Spray variou de color£

ção indo do amarelo alararjado até o escuro, dependendo da temp^

ratura de operação e do tempo de secagem. Quanto maior a tem

peratura e o tempo de retenção, mais escuro fica o produto, ind_i

cando menor percentages) de ãgua e conversão parcial a U3Og.

A densidade batida do UO3 variou de 0,85 a I,5g/cm3. A

densidade V Í T Í O U pouco com a concentração de urânio na solução,

mas parece ser função da temperatura da câmara de spray. Este

resultado também foi obtido por Allen A.L. e outros (8).

A distribuição granulómetríCd do UO3 obtido independe da

concentração de alimentação e da temperatura de operação. Pela

figura (2), vê-se que todas as curvas compreendidas entre 40 e

menor aue 200 Mesh apresentam a m>.-sma forma. A variação obse£

vada nr> fração retida na peneira de 20 Mesh deve-se às crostas

de 10-, formadas nas paredes 00 reator. 0 diâmetro médio do

UO3 é de 150 \i que é adequado para utilização em leitos fluidj.

zado6.

0 ccnteúdo residual de ritrato variou de 0,8 t 1,6%; con ti»

do este valor pode ser reduzido aquecendo-se posteriormente o

produto conforme foi feito em (3).
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Como o reator foi construído em aço carbono, o produto ficou

contaminado com algumas impurezas. Assim, o conteúdo de urânio

no UO3 ¿ituou-se na faixa de 7B a 812. Esta contaminação sera

eliminada, construindo-se o reator em aço inoxidável.

As propriedades físicas do UO3 formado encontram-se na tabe_

la C2).

CONCLUSÃO

Pelos resultados encentrados concluiu-se que a desnitraçao

em Spray-Dryer independe da concentração usada de nitrato de- ura

nila. A concentração ou nao da solução de NUP que sai das c£

lunas de extração por solventes para ser usada no reator tipo

Spray, dependerá apenas do interesse de se recuperar o ácido n^

trico formado pelos vapores nitrosos, liberados na reação.

Confirmou-se que, utilizando um atomizador tipo pressão p£

ra a desnitraçao em Spray, obtém-se um UO3 com diâmetro médio

(150p ) dentro da faixa obtida pelo processo de desnitraçao em

leito fluidizado (150 - 200p (̂ )) a o passo que, o UO3 produzido

por Carbide and Carbon Chem. Corporation (8) era extremamente f_i

no (2u ) .

0 UO3 obtido pela decomporição térmica do nitrato de uran_i

la em Spray-Dryer apresentou ótima fluidizabilidade e suas c£

racterlsticas físicas são adequadas para o uso em leitos fluidj_

zados para as etapas de redução e fluoridretaçao.
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TABELA 1: SUMARIO DE ORERAÇAO DE DESNITRAÇAO DE NITRATO DE UfcANILA
SPRAY-DRYER

POR

CORRIDA

S-6

S-7

S-10

S-ll

S-12

S-13

S-14

S-15

CONC.DE U NA
SOL.G U/L

249

207

132

132,1

198,5

203,9

252,3

352,3

ACIDEZ LIVRE
DA SOL.(M)

0,26

0,24

0,07

0,02

0,03

0,18

0,3

0,3

TEMPERATURA (°C)

CENTRO DO
REATOR

455

405

445

470

455

455

435

460

TOPO DO
REATOR

385

390

390

390

385

380

385

390

GAS DE
ENTRADA |

530

560

560

470

450

¿50

470

470

TABEU 2; PROPRIEDADE DO U03 FORMADO

CORRIDA

S-6

S-7

S-10

S-ll

S-12

S-13

S-14

S-15

URXNIO NO
uo3 (z)

78,7

80,6

78,9

78,8

80,3

78,8

78,6

80,2

NITRATO NO

uo3 C%)

0.8

1.5

1.3

1,6

1,2

1,0

1,1

0,9

DENSIDADE
BATIDA (G/ML)

1,06

1,6

1.1

1,0

1.1

0,9

1,0

0.9

DIÂMETRO
MÉDIO
(y)

171

161

148,1

149

150,3

178,8

143,6

186,1
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LEGENDA-

OÍ reator
02 atomizador
03 janela
04 coletor
05 ciclone
06 seringa
07 compressor
08 ventoinha
09 aquecedor f
10 bomba centrifuga
I* reservatório
12 torre de absorção

Fl GURA' 1- Diagrama do equipamento de Spray-Dryer

- 3 * 4 -
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SUMARIO

Apresenta-se um forno protótipo de leito fluidizado onde se processa a pre -
paração de dióxido de urânio (U02), a partir da redução do tricarbonato de amo
nio e uranilo (TCAU). A reação ocorre em temperatura entre 500-550°C utilizando
como agente redutor o hidrogênio (H2) proveniente do craqueamentn da airônía
(NH3).

0 TCAU utilizado como matéria prima I obtido do hexafluoreto de urânio (UF6 )
e portanto apresenta considerável teor de f luoreto (-500ygF~/gTCAU). Como o fluo-
reto apresenta alto poder de corrosão, efetua-se a pirohidrólise do U02 em tem
peratura em torno de 650°C objetivando reduzir o teor desse elemento contaminan
te.

0 produto final (UO2) foi caracterizado química e fisicamente.

ABSTRACT

Laboratory development of Ammonium Uranyl Carbonate (AUC) reduction to
uranium dioxide (U02) using fluidized bed furnace technique is described.
The reaction is carried out at 500-550°C using hydrogen, liberated from
cracking of ammonia, as a reducing agent.

As the AUC used is obtained from uranium hexafluoride (UF6) it contains
considerable amounts of fluoride (-500pgF~/gTCAU) as contaminant. The presence
of fluoride lead' to high corrosion rates and hence the fluoride concentrations
is reduced by pyrohydrolisis of UO2.

Physical and Chemical proterties of the final product (U02) obtained were
characterized.
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DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE REDUÇÃO DE TRICARBONATO DE

AMONIO E URANILO A DIÓXIDO DE URÂNIO EM LEITO

FLUIDIZADO

1. INTRODUÇÃO

No ciclo do combustível nuclear a base de urânio inclui-se a prospecção, tra
tamento do minério, produção de concentrados (diuranatos de sódio ou amonio), pu
rificação de concentrado obtendo-se nitrato de uranilo, produção de diuranato de
amonio puro, trióxido de uranio, dióxido de urânio e hexafluoreto de uranio, en-
riquecimento em U-235, tricarbonato de amonio e uranilo e novamente dióxido de
uranio enriquecido.

Apresenta-se na figura 1 um diagrama de bloco simplificado da ciclo do com-
bustível nuclear que está sendo desenvolvido no Brasil.

IDENTIFICAÇÃO DOS COMPOSTOS DO DIAGRAMA DA FIG. 1

DUS - Diuranato de sodio
DUA - Diuranato de amonio
U0 2(N0 3) 2.6H 20 - Nitrato de uranilo hexahidratado
ÜO3 - Trióxido de uranio
U0 2 - Dióxido de uranio
UFi, - Tetrafluoreto de uranio
UF6 - Hexafluoreto de uranio
TCAU - Tricarbonato de amonio e uranilo

Na conversão de UF6 a U0 2 sao utilizados métodos diretos e indiretos. Os mé-
todos diretos utilizam o UF6 como materia prima obt--.ido-se como produto final o
U0 2.

Os métodos indiretos utilizam o UF6 como materia prima, mas antes de se produ
zir o U0 2, obtém-se um produto intermediário estável de uranio, que posteriormen
te é transformado em U0 2.

Na conversão direta em leito fluidizado ou forno rotativo o UF6 é vaporizado
no reator, onde é hídrolisado, transíormando-se em UÜ2F2 (Eq. 1) e posteriormen-
te reduzido pot meio de H 2 (Eq. 2 ) .

U0 2F 2 + 4HF Eq. 1
U0 2 + 2HF Eq. 2

Na conversão indireta o UF¿ é transformado num composto intermediário mais ess
tível que ele. Estes compostos normalmente escolhidos são o diuranato de amonio,
o tricarbonato de amonio e uranilo e o nitrato de uranilo. Posteriormente estes
compostos são reduzidos por meio de H 2 a U0 2 era fornos de leitos estático ou flui
dizado com temperatura em torno de 500 C.

No 1PEN/CNEN-SP efetua-se a conversão indireta do UF6 a ÜO 2. Primeiramente
efetua-se a produção em escala piloto doTCAU (capacidade de produção de - 22 kg
TCAU/batelada) (7) e posteriormente sua redução em forno de leito estático (ca-
pacidade de produção 35 kg U02/batelada) (6). Em paralelo desenvolveu-se a redu
ção em escala de laboratório do TCAU a U0 2 em leito fluidizado (capacidade de pro
dução de 2 kg U02/batelada) que é o objetivo deste trabalho.

2. DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL

2.1 Testes de fluidização a frio:
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Prospecçãc I

{Minério]

I
DUS ou DUA

Tratamento físico e químico

"Yellow Cake"

Purificação

U0 2 (N0 3 ) 2 . 6 H 2 0 I

NH,

DUA (PURIFICADO)

1 Calcínação (ar)

U03

Redução (H2)

U02

Fluorti-ação (HF)

DUA
H 2 0 , NH3

UF

f

UF6

'luoração (F2)

•<— Enriquecimento

enria.

H20, H2 -

" NH3,H20
C02 '

TCAU

•550°c

H2
U02

1
PASTILHAS

Combustível
Nuclear

FIG. 1 - Diagrama de b loco do c i c l o do combustível nuclear a base de urânio .
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Iniciou-se a parte experimental por meio de testes de fluidização a frio. Um
dos objetivos foi o de determinar qual a vazao mínima necessária de gás que pas-
sa pela placa porosa e faz com que o material (U02) se distribua através do tubo
cilindrico (leito fluidizado). Os outros foram de descobrir uma placa distribui-
dora ideal para os ensaios de fluidização e determinar qual a relação entre
sa de U02 fluidi-ante e a altura da coluna de leito fluidizado.

Para isso montou- se um sistema conforme a figura 2.

0 sistema apresentado pela figura 2 consiste basicamente de uma coluna em acrí
lico, contendo na parte inferior urna placa distribuidora (placa porosa)obtida da
prensagem de pedaços de tela de aço inoxidável e na parte superior camadas de fil
tro de papel para retenção das partículas finas de U02, que eram arrastadas pelo
agente fluidizante (ar comprimido). Abaixo da placa distribuidora junto a coluna
de fluidização, conectou-se um pedaço de acrílico na forma cónica por onde o gás
é inserido e acima do filtro um tubo para saída de gás para o lavador.

Como o gás utilizado como agente fluidizante (ar comprimido) apresentava al̂
to teor de umidade que interferia nos testes, construíu-se uma coluna contendo
cloreto de calcio para secagem do gás, antes do mesmo entrar na coluna. Instala-
ram-se no circuito de entrada do gás um manómetro e um rotâmetro para se determi
nar a vazão de gás ideal para provocar a fluidização do U02.

2.2 Testes de redução de TCAU a U02

Para as experiincias iniciais de redução construíu-se um primeiro prototipo
térmico em escala de laboratorio de leito fluidizado com capacidade de redução
de 500 g de TCAU, o que equivale a aproximadamente a obtenção de 250g de U02-Ilus
tra-se na figura 3 o desenho esquemático do primeiro prototipo térmico de labora
torio.

Para os experimentos de redução utilizou-se o tricarbonato de amonio e urani
lo preparado em laboratorio a partir do nitrato de uranilo hexahidratado. Como
agente redutor utilizou-se o hidroginio (H2) proveniente do craqueamento da amó-
nea (NH3). A mistura de N2 e H2 do craqueamento foi usada também como agente flui
dizante.

Descrevem-se a seguir os equipamentos e instrumentos utilizados no primeiro
prototipo térmico.

- Reator de leito fluidizado:
Tubo em aço inoxidável 304.

- Forno e controlador de temperatura do reator de leito fluidizado.

- Forno 2 controlador de temperatura para o craqueamento da amonea.

- Placa distribuidora:

Pastilha obtida por meio da prensagem de tela de aço inoxidável.

- Filtro de saída de gas:
ídem da placa distribuidora.

- Lavadores dos gases de saída do reator.

- Serpentina para craqueamento da amónea:
Em aço inoxidável 304.

- Manómetros para NH3 e Nz.

- Rotâmetro para NH3.

Nos experimentos com o 12 prototipo o objetivo principal foi atingir as melho
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res condições para que a reação de redução do TCAU a U02 ocorresse con maior fa
cilidade.

Efetuaram-se varias experiencias de redução conseguindo-se efetuar na maioria
delas aproximadamente 90Z de conversão de TCAU a U03.

Con os parâmetros obtidos COB O 12 prototipo projetou-se e construiu-se umou
tro con capacidade de redução de 4000g de TCAU, equivalente a aproximadamente'
2000g de U02.

A Figura 4 apresenta un desenho esquemático deste prototipo.

0 29 prototipo térmico apresenta alen do sisteaa de redução de TCAU.um outro
para a pirohidrólise do U02. Tal procedimento é necessário para retirar o flúor
contaminante no U0a, pois o TCAU reduzido é proveniente do UF». O sistema consis
te de uma caldeira elétrica de capacidade de 3 kg vapor d'água/h. 0 vapor d'água
passa por uma serpentina dentro de um forno elétrico onde é aquecido até 500 C .
Em seguida o vapor é inserido no reator de leito fluidizado pela placa distribui
dora, fazendo uma das funções de amonea craqueada, que é provocar a fluidizaçãõ
do U02.

Esse prototipo possue também um outro sistema de alimentação de TCAU,diferen
te do prototipo anterior, e um sistema de recolhimento, resfriamento e passivação
do U02 produzido.

Para que pudéssemos saber a temperatura re interior do reator soldou-se um
tubo cilíndrico (0. » 8 mm) que vai desde a superfície do reator até prõxi
DO .-ia placa distribuidora. Assim colocando-se um lermcpar pelo poço pode-se de-
terminar a temperatura em qualquer ponto ao longo do leito fluidizado. A figura
4 indica a posição do poço no reator.

No sistema de descarga o U02 é recolhido num recipiente cilíndrico conectado
ao reator de leito fluidizado. Esse recipiente contém uma entrada e uma saída pa
ra o gás nitrogênio, Na saída existe um filtro para que não ocorra perda de UOj.
Daí, o N2 vai para um lavador de gases e posteriormente para a atmosfera. Além
do resfriamento do U02 provocado pela pa3sagem do N2, têm-se uma leve oxidação
(passivação) do UO? pelo 02 contaminante no N2 (comercial) utilizado. Esta leve
oxidação dá uma certa estabilidade ao U02. Sabe-se que este composto nao passiva
do em contacto com o 02 do ar em temperatura acima de 50 C apresenta elevado grau
de piroforicidade.

Efetuaram-se várias experiências de redução, pirohidrólise, resfriamento e
passivação do U02 produzido. No capítulo 3 apresentam-se por meio de tabelas e
gráficos os resultados obtidos, nas experiências de redução de TCAU realizadas no
forno protótipo de leito fluidizado.

3. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA E QUÍMICA DO U02

Durante as etapas de processamento do urânio no ciclo do combustível procura-
se obter um produto final de elevada pureza e com características físicas adequa-
das para a preparação do combustível nuclear.

Relacionam-se nas, tabelas 1 e 2 as características químicas e físicas ade-
quadas do U02 consideradas de boa qualidade (teórica) e a média de valores obti-
dos dos U02 produzidos nos experimentos com o leito fluidizado.

A. TÉCNICAS E MÉTODOS QUÍMICOS USADOS

Descrevem-se as técnicas usadas para identificação do produto final como U02
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Tabela 1. Propriedades Químicas do U02 (Teórico) e Produzido no Reator de Leito Fluidizado.

i

in
i

Urânio (2) Total

Fluoreto (ligF?güOa)

Umidade (ZH30)

Relação C/U

IMPUREZAS METÁLICAS

TEOR

UgEl/gü

TEjJj^ICO

L.F.

PROPRIEDADE?

Teórico

88,15

50

0,5

2.15

Fe Cr

200 100

22 8

QUÍMICAS

Leito

Ni

80

4

DO UOa

Fluidizado

87,57

40

0,52

2,06

Mo

100

3

Si

200

30

Mn

50

5

(*) Concentração máxima de impurezas adotadas pela firma NUKEM GmbH - República Federal da Alemanha.

I .



Além da identificação do produto como U02 outro aspecto importante é sua
caracterízaçãj cono material de alta pureza.

4.2.1. Impurezas Metálicas.

Os compostos de urânio destinados ao uso na fabricação de elemen
to combustível devem apresentar elevada pureza química. A presença de certos ele
mentos, mesmo em microquantidades, contribui para a diminuição do fluxo de nêu-
Lsons absorvendo-os e dificultando a reação em cadeia no combustível.

Para controle destas impurezas a análise espectrográfica de emis
são óptica (2) destaca-ae entre outras técnicas instrumentais, como Absorção Ato
mica, Espectrofluoritsetria. Fluorescencia de Raíos-X e Polarografia.

4.2.2. Teor de Fluoreto e Umidade.

Além do controle das impurezas tietálicas controlam-se também o
teor de fluoreto (alto poder de corrosão) e umidade no produto final. Analisam-
se o teor de fluorelo pela técnica do Eletrodo Seletivo cie lons (5) e o teor de
umidade pelo Método Karl Fischer.

4.3 Técnicas e Métodos Físicos Usado?.

Para a caracterização física do U02> como material adequado para a pro
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Tabela 2: Propriedades Físicas do U02 (teórico) e produzido no reator de
to fluidizado.

PROPRIEDADES FÍSICAS DO UO2

TEÓRICO LEITO FLUIDIZADO

Superfície específica 5,0+1,0 4,0+0,4

Densidade Solta 2,0-2,3 2,1-2,25
(g/c«3)

Granuloaetria 20-40 10-50

e coso naferial de pureza nuclear.

¿.1 Caracterização do produto cono U03.

Para caracterização do produto coso U02 utilizam-se a análise difratoaê-
trica de Raios-X, ou a ¿^terminação da relação O/U e cálculo do urânio total no
produto obtido.

A técnica de Difratometria de Raios-X consiste em obter um difratograna '
pela excitação da amostra previamente homogeneizada em condições pré-estabelcidas
(4). A figura 5 apresenta um difratograma de Raios-X de uma das amostras de UOj
produzido no protótipo de leito fluidizado.

Para a determinação do urânio total P a relação 0/U utilizam-se as téc i
nicas de gravimetria e termogravimetria, respectivamente (1). j

4.2 Caracterização do produto como material de elevada pureza.
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dução de pastilhas determinaram-se as densidades solta e batida, granulonetria e
superfície específica.

4.3.1. Densidade Solta e Batida.

Calculam-se as densidades solta e batida utilizando um sistema com
funil e um cilindro calibrado segundo as normas ANSI/ASTM-B-2I2-76 (densidade sol
ta) e ANSI/ASTM-B-527-70 (densidade batida).

4.3.2. Granulómetria.

Para a determinação da granulometria do U02 (3) além da técnica
de peneiramento utiliza-se a Balança de Sedimentação.

4.3.3. Superficie Especifica.

O cálculo da superficie especifica é feito baseando-se na adsor-
ção física de nitrogênio pelas partículas de U02» segundo os principios descritos
por Brunauer, Emmett e Teller (método B.E.T.).

5. DESCRIÇÃO SUCINTA DAS OPERAÇÕES DE REDUÇÃO, PIROHIDRÕLISE, RESFRIAMENTO E
PASSIVAÇÃO NO PROTOTIPO DE LEITO FLUIDI2ADO

Inicia-se a adição de TCAU no reator de Leito Fluidizado na temperatura de
550°C. A adição é feita em pequenas quantidades de TCAU (de 100 em 100 g TCAU) .
Em sentido contrário, pela placa distribuidora injeta-se amônea craqueada (N2+H2).
0 TCAU adicionado sofre decomposição a U03 (Eq. 3) e redução ao U02 (Eq. 4).

(NH»)s U02(C03)3 »- U03 + 4NH3 + 3C02 + 2H20 Eq. 3

U03 + H2 p- U02 + H20 Eq. 4

Adiciona-se no reator de leito fluidizado um total de 4 kg de TCAU. Ao térml
no dessa adição mantém-se a passagem de NH3 craqueada por mais 1 hora, para que
todo o IT1"', isto é todo o TCAU seja transformado em U02.

Em seguida efetua-se a etapa de pirohidrõlise do U02 para retirar o fluoreto
contaminante. Isso é feito passando-se vapor d'água superaquecido (-500°C) no rea
tor de leito fluidizado na temperatura de o50°C. 0 tempo mínimo necessário de pas_
sagem de vapor d'água superaquecido para que se tenha diminuido o teor de fluore
to a valores adequados (-50 ppm) é de 2 horas.

Após a etapa de pirohidrõlise passa-se novamente NH3 craqueada durante 1/2 h
para reduzir qualquer urânio que possa eventualmente ter sido oxidado na etapa
anterior (pirohidrõlise).

Efetua-se então a descarga do material para o recipiente coletor (vaso pul-
mão) conectado na parte inferior do reator. Após a descarga do material passa-se
N2 gasoso para resfriamento e passivação do material durante 1 h. 0 nitrogênio
usado é o comercial e cortem certa quantidade de oxigênio que provoca uma leve
oxidação do Dióxido de Urânio, Isto pode ser comprovado pela média dos valores
obtidos da relação 0/U na tabela 1.

6. CONCLUSÃO:

Por meio dos resultados obtidos na caracterização química e fisica dos dióxl.
dos de urânio obtido nas operações com o prototipo de leito fluidizado observa-
se que o produto obtido atende as especificações exigidas. Portanto com o protó
tipo construído censeguiu-se o objetivo principal que foi o de obter dióxido de

-378-



urânio a partir de TCAV em leito f luidizado.adequado para fabricação de pastilhas
sinterizadas.

Alén da definição do processo quiaico conseguido no protótipo obtiveran-se
tamben vários parâmetros de engenharia de processo. Tais parâmetros serão utili
zados para auxiliar na construção de uma unidade piloto de leito fluidizado pa
ra produção de 27 kg de UOj.

Visando um aprimoramento nas operações coa o protótipo de leito fluidizado
efetuam-se certas aodificações no sisteaa de alimentação de TCAU no reator e no
vos controladores de teaperatura do forno.
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SUMARIO

Apresenta-se un estudo para a contenção da contaminação de labo_

ratórios de materiais irradiados. Fundamentalmente, trata-se de

contenção através de um sistema de insuflação e exaustão do ar,

a fim de obter pressões diferenciais nos gradientes de contami-

nação. 0 trabalho tem por base as normas estabelecidas pela

AIEA procurando-se, pela avaliação dos diferentes parâmetros e£

volvidos, especificar as zonas de trabalho, sistemas de dutos e

de filtros, garantindo-se uma condição de segurança máxima no

manuseio de radionuclídeos.

ABSTRACT

A study to prevent radiactivicy release in lab scale is presen

ted. As a basis for the design all the limits established by

the IAEA for ventilation systems were observed. An evaluation

of the different parameters involved in the design have been

made, resulting in the specification of the working areas, '

ducts and filtering systems in order to get the best conditions

for the safe handling of irradiated materials.
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INTRODUÇÃO

O sistema de ventilação en laboratórios de materiais irradiados

tem como função principal a proteção do trabalhador e dos indiví -

duos do público contra as possíveis contaminações radioativas pro-

vocadas pelo escape de aerossóis, vapores, gases perigosos ou con-

taminantes. Assegura uma renovação da atmosfera interna da instala_

cão para evitar o acúmulo ¿e produtos tóxicos ou contaminantes. De_

ve estabelecer uma relação entre o gradiente de pressão e o gradi-

ente de contaminação das áreas associadas ã instalação, para asse-

gurar que o sentido do fluxo de ar seja sempre de uma zona de me -

nor contaminação para outra de maior contaminação.

Para a implantação da CELESTE II (Células de Escudos e Testes de

frctraçáo), a Divisão de Reprocessamento (HQR), do Departamento de

Engenharia Química (MQ), da CNEH-3P, realizou um estudo preliminar

para prover de um sistema de ventilação o prédio desta instalação.

0 resultado deste estudo foi um memorial descritivo que forneceu

as informações básicas e especificações técnicas a serem obedeci -

das no projeto detalhado do sistema de ventilação da CELESTE II. 0

objetivo principal do sistema de ventilação projetado é tornar im-

provável a fuga ou escape de contaminação radioativa por outros ca

nais que nao sejam os do sistema de ventilação do prédio.

ZONAS DE INSTALAÇÃO

í
De acordo com as normas da AIEA (1), (2), classificou-se a unidade !

CELESTE II em 4 zonas isoladas entre si e com grau crescente de

risco:

- zona branca : área externa aos laboratórios;

- zona verde : área de trabalho, vestiários, oficina, sala de

máquinas e áreas de circulação. Esta zona inclui

a sala de controle da área ativa;

- zona amarela : sala dos filtros absolutos, caixas de luvas do

laboratório de gases residuais ("off-gas"), cai-

xas de luvas do laboratório de urânio e capelas;

- zona vermelha : célula de tratamento de rejeitos, célula de des-

contamínaçáo e caixa de luvas de nuclídeos a-emis

sores.

Na Figura 1 observam-se as zonas da instalação CELESTE II.
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Essas zonas são delimitadas pelo sistema de ventilação que propor-

ciona uma diferença de pressão adequada entre cada zona (3).

Na unidade CELESTE II assumiram-se os seguintes valores para os d̂_

ferenciais de pressão:

- AP entre as zonas verde e branca: -2 a -4mmCa;

- AP entre as zonas amarela e verde: -10 a -30mmCa;

- AP entre as zonas vermelha e verde: -30 a -50mmCa.

Outrossim, a cada diferencial de pressão, associou-se o parâmetro

número de renovações de ar por hora (3) que ê função da zona consi^

derada e do tipo de trabalho realizado:

- zona verde : 8 renovações de ar por hora;

- zona amarela :12 renovações de ar por hora;

- zona vermelha:20 renovações de ar por hora.

O número de renovações de ar por hora é assegurado pelo sistema de

insuflação e exaustão, independentes para cada zona. A Figura 2 '

mostra um esquema geral para um sistema de ventilação.

SISTEMA DE VENTILAÇÃO

£ constituido por tres sistemas independentes compostos por insu -

fiação e exaustão de ar beneficiando todas as zonas da instalação.

Assim, tem-se um sistema de insuflação e exaustão para a zona ver-

melha, um para a zona amarela e outro para a zona verde. As Figu -

ras 3, 4 e 5 mostram os esquemas da ventilação de cada uma das zo-

nas .

A insuflação é feita por meio de uma unidade ventiladora composta

por gabinetes metálicos, prê-filtros convencionais e filtros absolti

tos (4).

0 sistema exaustão é composto por uma unidade ventiladora exaustara,

gabinetes metálicos, prê-filtros concencionais e filtros absolutos.

Descrc.e-se a seguir, a ventilação da zona vermelha. Para as zonas

amarela e verde a configuração e as características são seselhan -

tes, diferindo apenas nas dimensões e qualidade dos pré-filtros.

VENTILAÇÃO DA ZONA VERMELHA

A unidade ventiladora de insuflação é do tipo centrífugo, de sim -

pies aspiração, com rotor de pás curvadas para trás, em chapas de

aço carbono, balanceado estática e dinamicamente e com selo de ve-
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dação para permitir estanqueidade. Esta unidade ê responsável pela

vazão de ar insuflado na zona vermelha.

Os gabinetes metálicos são utilizados para acomodar os filtros en-

tre a unidade ventiladora e os dutcs, para isolar os filtros em ei

so de emergência e para separar os filtros absolutos dos prê-fil -

tros. Devem permitir a substituição dos filtros pelo sistema '

"bag in", "bag out".

A escolha dos prê-filtros da insuflaçáo está condicionada ao clima,

condições locais, localização da instalação e outras especifica -

ções técnicas. Estes filtros tem a finalidade de evitar que partí-

culas do meio ambiente passem para o laboratório e proteger os fil̂

tros absolutos da insuflaçáo, cujo custo ¿ elevado. Os pré-filtros

utilizados na insuflaçáo apresentam características que os enqua -

dram na classe G3 e F2 da norma NB-1O da ABNT.

Os prê-filtros da classe G3 possuem elemento filtrante de fibra de

vidro e as seguintes características técnicas:

- Eficiência para partículas maiores que Sp: 8SZ (teste gravimétr^

co) ;

- Poder de acumulação de pó: 800 a 2000 g/mz;

- Pressão diferencial inicial com velocidade de 2,5 m/s: 5mmCa;

- Resistência térmica: -30 a 70°C.

Os pré-filtros F2 são filtros com elemento filtrante de fibra sin-

tética, em módulos tipo bolsa com as seguintes características:

- Eficiência média para partículas de 1 a 5p: 85Z (teste colorimé-

trico) ;

- Pressão diferencial inicial com velocidade de 2,5 m/s: 5mmCa;

- Resistencia térmica : 120°C.

Utilizam-se filtros absolutos (4) na insuflaçáo para prevenir a fii

ga de partículas radioativas por refluxo do ar interno contaminado

para o meio ambiente. Os filtros absolutos ou filtros "HEPA" são

filtros de alta eficiência para remoção de partículas maiores que

0,3y (> 99,972 no teste de DOP). Apresentam as seguintes caracte -

viaticas:

- Eficiência para partículas maiores que 0,5p: 99,99': (teste de '

DOP);

- Pressão diferencial rínicial: 25mmCa;

- Pressão diferencial final : 60mmCa;

- Resistência térmica : 120°C.
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Na exaustão da roña vermelha, a unidade ventiladora exaustora, os

gabinetes metálicos e os filtros absolutos apresentam as mesmas ca

racterísticas mecânicas e funcionais dos equipamentos da insufla -

cão. A diferença ê a utilização de pré-filtros G3 na insuflaçâo e

pri-filtros F2 na exaustão.

Na exaustão, os pré-filtros são utilizados para prolongar a vida

útil dos filtros absolutos. Os filtros da classe F3 são confeccio-

nados em fibra sintética, em módulos tipo bolsa e apresentam as se

guintes especificações:

- Eficiência para partículas de 1 a 5u: >95Z (teste colorimétrico);

-Pressão diferencial inicial com velocidade de 2,5 u/s: 5mmCa;

- Resistência térmica: 120°C.

Os dutos do sistema são confeccionados em chapas de aço carbono,

espessura 3mm, em secções retangulares e flangeados para even'ual

substituição, executados com juntas de vedação entre as secções pa

ra permitir que o sistema seja estanque. 0 acabamento interno é

feito com tinta "epoxy" ou poliuretano para evitar acúmulo de par-

tículas radioativas e facilitar a descontaminação. Todas as saídas

de dutos devem ter reguladores de pressão.

CONTROLES E TESTES DE FUNCIONAMENTO

Os equipamentos, filtros e demais acessórios devem operar em condi

ções controladas para se obter bom desempenho do sistema, dessa

forma especificaram-se os seguintes indicadores e controles:

- Indicadores de perda de carga para todos os filtros do sistema;

- Indicadores de depressão para as ties tonas e para os equipamen-

tos ;

- Reguladores de vazão para as três zo: as e para os equipamentos;

- Alarmes sonoros e visuais de perda de depressão para todos os

sistemas ;

- Equalízadores de pressão nas antecámaras;

- Intertravamento elétrico de acionamento dos motores para evitar

refluxo de ar nas tubulações.

Apôs a montagem e instalação do sistema de ventilação da Instala -

ção CELESTE II serão efetuados os seguintes ajustes e testes' de

funcionamento:

- Balanceamento das vazões de ar;
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- Ajuste das depressões de cada zona;

- Verificação da pressão estática dos ventiladores;

- Testes de estanqueidade de dutos, gabinetes e equipamentos;

- Testes de aceitação àos n'veis de ruído;

- Testes de desempenho dos equipamentos;

- Simulação de operação dos equipamentos.

Estes testes têm o objetivo de garantir as especificações determina^

das pelas normas para laboratorio de processamento de materiais ir-

radiados .

CONCLUSÃO

0 memorial descritivo de ventilação da CELESTE II procurou definir

criteriosamente as dimensões das zonas e as redundancias do sistema j

considerando a otimização de custo e segurança. Considerou-se tarn - |>

bem, os detalhes de montagem e acabamento para permitir manutenção '

rápida e segura. I

Estas condições foram obtidas com a experiência adquirida na monta-

gem, operação e manutenção de sistema de ventilação existente na

CELESTE I.
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SUMARIO

No presente trabalho f o i desenvolvido um método pera separação de elementos
U, Th, Fe, Sc , Na, Ta e Mo que interferem na anál i se por at ivação coa neutrons
dos ?antanídeos presentes e a materiais geo lóg icos . Esse método cons i s t e na e x -
tração dos in ter ferentes usando uma solução de t e t r a c i c l i n a em á lcoo l b e u z l l i c o .
Os lantanídeo.-s presentes ca fase aquosa tão depois copre e i pitados ea oxalato de
cálcio ou hidróxido férrico para irradiação e posterior análise pela técnica de
espectrometría de raios gama.

0 método de separação proposto foi aplicado na análise de dois padrões geo-
lógicos internacionais (GSP-1 da USGS e GS-N da CRPG) e uma rocha vulcânica da
região de Poços de Caldas, MG, Brasil. Determinou-se tamben a sensibilidade do
método de analise por ativação para os elementos lantanídeos.

SUMMARY

A chemica l procedure h a s been developed for t h e s e p a r a t i o n o f I), 1 h , F e , S c ,
Na, Ta, and Mo which interfere in the neutron activation analysis of the lantha
nide elements in geological materials, this procedure is based on the solvent
extraction of interferents using a solution of tetracycline in benzyl alcohol.
The lanthanide elements remaining in the aqueous phase are coprecipitated on
calcium oxalate or ferric hydroxide for irradiation and subsequent determination
by gamma ray spectrometry.

The chemical separation procedure «as applied in the analysis of lanthanide»
in two international geological reference materials GSP-1 (USGS), GS-N. (CRPG)
and in the analysis of a volcanic rock from Poços de Caldas, MG, Brazil.

The sensitivities for all the lanthanides were determined.
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INTRODUÇÃO

A análise por ativação com neutrons constitue ura dos métodos mais sensí-
veis para a determinação de lantanídeos. Devido a alta secção de choque para
neutrons, varios lantanídeos apresentam una excelente sensibilidade.

A análise por ativação instrumental 5 a mais utilizada por apresentar bai-
xos limites de deteção, sendo um método simples, preciso e exato para determi-
nação de varios elementos da família simultaneamente.

Entretanto, en alguns casos essa técnica puramente instrumental não conse-
gue resolver todos os problemas envolvidos principalmente quando se deseja ana
lisar todos os lantanídeos. Torna-se imprescindível nesses casos executar umã
separação química dos elementos interferentes.

0 método instrumental de análise por ativação com neutrons apresenta difi-
culdades quando ocorrem:

- saturação do equipamento devido â* alta atividade induzida em alguns ele-
mentos da amostra,

- absorção da radiação gama pela amostra,

- interferências dos radioisótopos que enitea raios gama com energias mui-
to próximas as dos lantanídeos, e

- interferências devidas ã reação de fissão do urânio com t formação dos
radionuclideos daqueles formados na ativação dos lantanídeos.

Os elementos interferentes podem d i fer i r de uma amostra para outra sendo
que os que são desprezíveis am uma amostra podem ser importantes em outras.

Além disso é d i f í c i l def inir se um dado elemento constitue realmente uma
interferência ou não uma ves que i s s o dependera do tipo e resolução do detetor
e do algarita» usado no cálculo da área do p ico .

Fazendo-se a separação química é possível aumentar a sensibil idade e o nú-
mero de elementos a serem analisados. Os processos de separação química são
aplicados antes ou depois da irradiação e os mais usados são precipitação/ co-
precipitacao(l~3) , extração com solventes^^ e troca i ó n i c a ^ " .

Mo presente trabalho fo i estudada a separação dos interferentes U, Th, Fe,
Sc, Na, Ta e Mo. oram definidas as condições^para extração dos interferentes
uti l izando-se una solução de te trac ic l ina em ¿ c o o l benz i l i cos . Os lantanídeos
presentes na fase aquosa são coprecipitados em oxalato d> cálc io ou hidróxido
férrico para irradiação e posterior análise pela espectrometría de raios gama
uti l izando-se detetor de Ge(Li).

Para ter una idéia da sensibil idade do método de análise por ativação para
análise de lantanídeos determinaram-se os l imites de determinação.

PARTE EXPERItCNTAL

1. Desenvolvimento do método de pré-separação dos lantanídeos en rochas

A parte experimental consis t iu em estabelecer as condições adequadas para
a eliminação dos interferentes con a obtenção de resultados reprodutíveis para
a análise de lantanídeos.

1 .1 . Dissolução das rochas - Adotou-se a técnica de digestão ácida. Ar rochas,
pulverizadas em um alaofãriz de Sgata a uma granulomttria inferior a 100 mesh,
foran dissolvidas em uma "bomba de teflon", ut i l izando-se para cerca de 100 mg
de rocha, 2,5 ml de cada uai dos ácidos HCIO^ 70Z, HF 40X e HNOj 65X. A bomba
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foi colocada em estufa a = i.20<>c por 4 h para a dissolução. A solução obtida
foi evaporada ã secura e retomou-se o residuo en NH4NO3 0,10 M.

1.2_. Estabelecimento das condições para a separação dos in ter fe rentes. A sepa
ração dos elemtntos interferentes foi estudada pelo método de extração com"
solventes usando una solução de tetraciclina em álcool benzilico. En traba-
lhos anteriores'6»'^ foi verificada que a tetraciclina apresenta una boa pers
pectiva para aplicação nas separações químicas dos 1antañídéos. No caso, os"
elementos interferentes são extraídos para a fase orgánica e os lantanldeos *
remanescentes na fase aquosa são coprecipitados en hidróxido férrico ou oxala
to de cálcio para a irradiação. ~

A fase orgânica foi preparada dissolvendo-se o cloridrato de tetraciclina
(Laborterápica Bristol SP) em álcool benzilico previamente saturado con água.

A fase aquosa foi preparada adirionando-se traçadores dos elementos(1S2Eu
5*Fe, ltwTa, Z3ATh, "Sc^ "Mo) ã solução obtida na dissolução da rocha. Foras
utilizados, para extração, 5 ai de cada CM das fases e o pH foi ajustado adi
cionando-se soluções de NH4OH ou HNO3 diluídos. 0 tempo de agitação das fases"
foi de 30 min a 25°C e a separação das fases foi feita por centrifugarão.

Para determinar a distribuição dos elementos, 1 ou 2 ai de cada uma das
fases foram pipetadas em recipientes adequados para a contagem. A de te rní na-
ção de urânio foi feita pela técnica de neutrons epitéraicos*8). Quando a so-
lução continha apenas um radioisótopo foi utilizado um analisador monocanal '
ligado a um cristal de Nal(TI) de 7,5 cm x 7,5 ca e para vários radioisótopos
foi usado um detector de Ge(Li) ligado a um multianalisador de 4096 canais.

As curvas de extração dos elementos, apresentadas na Fig. 1, mostram que
o pH adequado para isolar os lantanídeos dos interferentes está ao redor de
1,7. Neste pH, a extração do Eu, escolhido como representante dos lantanídeos,
foi inferior a 0,5Z, enquanto que para os demais elementos, com exceção do Ta
as porcentagens de extração_ obtidas foram > 50Z. Para o Ta, ocorreram perdas
de 30 a BOI devido ã adsorção nas superfícies do vidro. A separação é favore-
cida para Th, U e Fe.

Por outro lado, os valores dos fatores de separação apresentados na Tabe-
la 1 mostramtaabém que não é possível eliminar completamente os interferen-
tes da solução de lantanídeos gor uma única operação. Em vista desses fatos
foi adotada mais de uma operação de extração para isolar os interferentes.

A interferência do sódio só foi eliminada na coprecipitação ea Fe(0HK ,
que é feita para se obter os lantanídeos em um* suporte sólido para a irradia
ção.

1.3. Determinação do rendimento da separação. 0 métodode separação propostr
consiste em extrair os interferentes de 25 ml da solução aquosa contendo os
traçadores dos elementos estudados. A extração é feita ea pH - 1,7 • 0,1 coa
duas porções de 25 ml de tetraciclina 0,010 M em álcool benzilico. Õ» lautaní
deos remanescentes na fase aquosu são coprecipitados na forma de oxalato de
cálcio (10 mg Ca) ou em hidróxido férrico (lOmg Fe).

A coprecipitação em oxalato de cálcio foi utilizada quando o Ce foi an a li
sado pelo fotopico de 145 keV do ***C*, para evitar a interferência do Fe
(143 keV).

As vorcentagens medias de recuperação foram (85+3)* e (ôü+t>)X obtidas u-
5ando respectivamente o Fe(OH). « oxalato de calcio como agentes coprecipi-
tantes.
1.4. Aplicação do Método de Separação Proposto. 0 método foi aplicado na aná-
lise das roenas padrões CSP-1 (granodiorita) da U.S.Geological Survey e GS-K
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(granito) do "Centre des Recherches Petrographiques e t Geochiniques" - CPRG e
na anál ise da rocha vulcânica oriunda da região de Poços de Caldas, MG, B r a s i l .

As soluções padrões dos lantantdeos foram preparadas a par t i r dos seus ó ã
dos de grau p . a. de procedencia "Johson Mat they Chemicals Limited" ou de "The"
B r i t i s h Drug Houses Limited". Os óxidos foram disso lv idos com gotas de UNO3, a
quente. Somente o CeO2 e x i g i u além do HNO3 o HP. Essas soluções foram pipeta-
das sobre t i ras de papel de Whatman 42 e secadas com o a u x i l i o de uma lançada
de raios infra vermelhos. A massa do padrão u t i l i z a d a variou entre 0 ,5 a 10,0
\% para cada lantanídeo.

A amostra obtida na forma de precipitado e o padrão foraa irradiados
reator IEA-R1 por 8h sob um f luxo de neutrons térmicos da ordem de 1 1 2

Apôs um tempo de «-esfriamento que variou de 1 a 10 d, as amostras e os pa-
drões foram contados no detetor de Ge(Li) l igado a um multianalisador de raios
gama de 4096 canais da marca Or t ec «odeio 6240E. A resolução do detetor foi de
2 ,7 keV para o p ico de 1332,49 keV do °°Co. Os tempos^de contagens variaram de
4000 a 40 000 s . Os radioisótopos u t i l i zados para o cá lcu lo das concentrações
e s t ã o na Tabela 2 .

1 .5 . Determinação da Sens ibi l idade do Método de Análise por Ativação para Aná-
l i s e de Lantanideoa. A determinação de l imi te s de determinação f o i f e i t a

pe lo c t i t e r i o d e C u T T i e l ' ) para os lantanídeos quando presentes l i v r e s de i n -
terferences bem como na rocha padrão CSP-1.

RESULTADOS E CONCLUSÕES

Os resultados obtidos neste trabalho mostram que a técnica de separação de
«envolvida pode s e r aplicada na anál i se de lantanídeos em rochas.

Os ensaios real izados para a dissolução das rochas indicaram que os ácidos
e a bomba de te f lon u t i l i z a d o s foram adequados para a "abertura" da amostra.

Por outro lado os experimentos de extração com solventas mostraram que por
meio de duas operações de extração a pH 1,7 os in ter ferentes ü, Th, Fe, No, Sc,
podem s e r extraídos e separados dos lantanídeos que permanecem na fase aquosa.
0 tánta lo apresentou comportamento anormal na extração devido ã sua adsorção
na superf íc ie dos rec ip ientes de v idro . 0 elemento sódio fo i separado na copre
c ip i tação em Fe(OH)3. ~

As^determinações das porcentagem de recuperação obtidas para d i f erentes '
lantanídeos mostraram que não há fracionamento na separação dos e leaentos des-
ta s é r i e pt Io método proposto. Os valores médios das porcentagens de recupera-
ção foram considerados no cá lcu lo das concentrações dos lantanídeos quando na
anál i se de amostras r e a i s .

A reprodutibil idade do método de separação fo i examinada determinando-se,
para o i t e r b i o ^ o i t o valores de porcentagens de recuperação, onde se obteve '
um desvio padrão r e l a t i v o de 6,5Z.

Com a f inal idade de examinar a exatidão e a precisão do método foram anal i
sados os padrões geo lóg icos GSP-1 (ÜSCS), CS-N (CRPG) e a rocha vulcânica dê
Poços de Caldas, cujos resultados são dados na Tabela 3 juntamente com os da-
dos da l i t e r a t u r a para as rochas CSP-1 e CS-N.

.Os desvios padrões r e l a t i v o s para vários lantanídeos analisados foram meno
res que 12Z, geralmente considerado com um resultado s a t i s f a t ó r i o na a n á l i s e '
de traços: Os resultados nanos prec isos com desvios padrões entre 16 a 23Z fo -
ram obtidos para Lu. I s t o se deve a baixa concentração desse elemento na amos-
tra (< 1 ppm).
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Os resultados das análises obtidas para as rochas GSP-1 e GN-N são concor-
dantes con os valores da l i teratura(10 , l l ) . Con exceção do teor de Tb na rocha
GS-N, os erros relativos foram inferiores a 10Z.

Palo método puramente instrumental de análise por ativação con neutrons
epitérmicos, na rocha de Poços de Caldas foram analisados somente os elementos
La, Ce, Nd, Eu, Tb e Tm. O alto teor de uranio de (101 + 3)ppm presente nesta
rocha dificultou a análise de Sm e Lu. Os raios gama de 103keV do 153Sm e 206
keV do *^Lu sofrem, respectivamente, a interferencia dos picos de 105 e 209
keV do 3̂̂ Np formado na ativação do urânio. O 169% não foi detectado na análi_
se instrumental.

Na Tabela 3 estão os limites de determinação obtidos para os lantanídeos*
numa rocha e também quando presentes livres de interferentes. Esses resultados
mostram que a sensibilidade da análise por ativação não é função exclusiva do
método em s í , mas que depende do tipo de amostra. Numa amostra além das inter-
ferencias espectrais pode ocorrer ainda a saturação do detetor pela alta ativi
dade induzida na amostra que impede a realização das contagens logo apôs a atT
vação. Portanto a sensibilidade na rocha, foi determinada após um tempo de res_
fríamente superior a 2,9 d.
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TA BE IA I - Valores das Porcentagens de Extração, Kazoos Je Uis
dos Elementos e Fatores de Separação entre Euró¡>it> e us lu-
terferentes

ELEMENTOS

Eu

Til

U

No

Fe

Se

Ta

PORCENTAGEM OE
EXTRAÇÃO, Z

0,49

62,9

80,0

64,1

85,0

50,0

3.9

RAZÃO DE
DISTRIBUIÇÃO

0.Ü050

1,70

4,00

1,78

5,67

1,00

0,0416

FATOR DE
SEPARAÇÃO

3,4 x IO2

8,0 x IO2

3,5 x IO2

1,1 x lü3

2,0 x IO2

8,32

pll - 1,7 [Tetracilina]
- U.010M

[elementos 1 - 10~3 a l l f 3M

TABELA 1 - Radioisótopo» Utilizados na Análise de Rodias

Radioisótopo

X40L.

" 2 P r

147Nd

l53s»

l 5 2 E U

16°Tb

l 7 0 I »

l 6 9*b

U 7 Lu

Meta Vida

40,27 li

32,5 d

19,2 h

11,06 d

47,1 1»

12,1 a

73 d

129 d

30,6 d

0,73d

Energia du» Raios Cama

(keV)

815,5 ; 1595,4

145,4

1575,5

91,4 ; 531,0

un,z

14US

29»,6 ; 079,4

84,4

177,0 ; 197,8

208,4
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TABELA 3 - Resultados das Análises de Lantanídeos em Rochas GSP-1, GS-H e Rocha Vulcânica de Poços de Caldas.
Valores em ppm.

o
CO

Elemento

La

Ce

Pr

Nd

Sm

Eu

Tb

Tia

Yb

Lu

GSP-1

Este trabalho

176+17 (a

386+23

-

203+15

25,6+2,5

2,35+0,25

1,34+0,14

-

1,57+0,15

' ( 3

(4

(6

(4

(0

(1

(7

0,212+0,037(3

,8)

,9)

.8)

.5)

.4)

.5)

,6)

.6)

Ref.UO)

183+13

406+20

51+8

190+^17

26,8+2,5

2,36+0,22

1,36+0,14

0,450+120

1,7+0,4

0,220+0,050

Este

71+5

133+12

-

54+Ò

7,8+0,

1,7+0,

0,68+0,

-

1.S+0,

0,19+0,

GS-N

trabalho

(5,6)

, (5,0)

(7,4)

4(4,9)

2(2,9)

04(14,1)

2 (5,9)

03(4,0)

Ref.(ll)

25

140

-

50

8,2

1,7

0,6

-

1,7

0,2

Rocha Poço» d« Caldas

(*)
Este trabalho

152^5

183+28

7.2*1,9

150+7

5,0+0,7

l,14+_0,08

0,70+0,04

0,341

2,54*0,11

0,930+0,220

Este trabalho '

154+6

202

-

192

-

1.31

0,67

0,363

-

-

(*) - Análise com Separação Química

(a) - Desvio padrão individual

(**) - Analise Instrumental, Sem Separação Química

Os números entre parênteses correspondem aos erros relativos em comparação com os dados da literatura

(valores recomendados estão sublinhados).
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TABELA 4 - Saoaibilidada de nítodo da Anãliaa por Ativarão para Lancaníilcoa.

Elaacnts

La

Ca

rr

Md

5 B

, Eu

Cd

7b

»

Ho

«<

Ta

Tb

Lu

Radioisótopo», E (kaV)

•ardido*

- L .

" 3 C a

l"rr

" 7 H d

1 S 3 s . .

1 5 3 6 d ,

l M T b ,

l M * .

1MHO .

l 7 1er .

1 7 ° T - .

»'tb

" ; u

159b

U5

293

1175

531

103

1407

97

m

9í

80

308

84

198

208

Liaita da

(a i

3 x 10"J

0.6

0.10

*.o

6 x 10~*

9 x lü* 2

0.2

0.1

» x IO"2

3 x IO"3

S x W"2

0.1

7 x IO*2

6 x 10°

daWraiaasão (u»)

(-)

0.7

•3

SO

1U4

0,2

1.3

9 .1

1.*

-

1.0

311

3.1

4.0

1.2

Tiopo da irradiaçãe • 91i ; Fluxo • 10 ota" • "

Tfspo da raafriâncDto • 20h a 30d

Contigaa» Dat»tor Ca(Ll) ; Diftância Anoitta-Dctttor - 3co

(a) - l i v ra da tntar íar tnta i (t>) - na rocha CSP-1 (a • 10Umg>
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SUMÁRIO

A Div i são de Radioquímica do IPEN, j á há alguns anos, vea real izando a n á l i -
ses dos e Ierren tos terras raras (ETR) em rochas , por at ivação com neutrons, s e -
guida de e spec trometr ía gama empregando d e t e c t o r e s de Ge ( L i ) . Mais recentemente,
vem u t i l i z a n d o também um d e t e c t o r de Ge hiperpuio (de tec tor de fótons de baixa
e n e r g i a ) , que é part icularmente adequado para a a n á l i s e do complexo espectro em
baixa energ ia apresentado p e l a rocha irradiada com neutrons. Elementos como Ce,
Nd, Sm e Yb podem s e r determinados com maior p r e c i s ã o pe lo uso do de tec tor de
Ge.

No presente trabalho, discutem-se as vantagens da u t i l i z a ç ã o do detector de
Ge para a a n á l i s e dos ETR em rochas e apresentam-se alguns resultados obtidos
para o padrão geo lóg i co francês GS-N.

ABSTRACT

Neutron activation analysis followed by gamma ray spectrometry using Ge(Li)
detectors has been used for many years' in Che Radiochemistry Division of IPEN
for the deterraiP'*-.ion of rare earth elements (REE) in rocks.

More recently, an hyperpure Ge detector (low energy photon detector) has
been used also, since i t is particularly suited to resolve the complex low ene£
gy region of the gamma spectra of neutron irradiated rocks. Elements like Ce,
Nd, So and Yb are more precisely determined using Ge detectors.

In the present work, the advantages of using Ge detectors for the determi-
nation of REE in rocks are discussed and some Tesults obtained for the French
geological standard GS-N are presented.
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I - INTRODUÇÃO

A determinação da concentração dos elementos terras raras (ETR) em materi-
ais geológicos tem despertado interesse cada vez maior no campo das Geocien-
cias, urna vez que estes elementos podem fornecer informações sobre a origem e,
evolução de rochas e minerais, auxiliando a investigação de problemas petroge-;
néticos de difíci l interpretação. Alem disso, nos últimos anos, o uso dos ETR.
em processos industriais tem aunoentado muito, tornando-se cada vez mais inte-
ressante sua mineração e exploração. ,

A análise por ativação cora neutrons, seguida de espectrometría gama, uti-
lizando detectores de Ge(Li), vem sendo largamente utilizada para a determina-
ção dos ETR em materiais geológicos' ' . Mais recent»jaente, vários pesquisado
res passaram a utilizar tarafaém detectores de Ge hiperpuro ("low energy photon
detectors" - LEPD). que são adequados para a região de baixa energia do espec-
tro de raios gana(*~') . Isso ae deve ao fato de os ETR, quando ativados com
neutrons, darem origem a uma grande quantidade de radioisótopos e, portanto,
apresentarem um espectro de raios gama bastante complexo. A possibilidade de
se utilizar os raios X e a região de baixa energia do espectro de raios gama
(energias inferiores a 400 keV) se torna muito interessante, já que, dos 14
ETR, 12 (com exceção do La e Pr) produzem, por ativação com neutrons, isótopos
radioativos que decaem com emissão de raios X. Além do mais, o espectro em
baixa energia é* menos complexo e menos influenciado pela atividade dos elemen-
tos presentes na matriz, como o sódio.

A Divisão de Radioquímica vem realizando análises de ETR em materiais geo-
lógicos há varios anos por espectrometría gama clássica***-!!', porém, a partir
de 1983, aliou-se a esta técnica a espectrometría de raios X e de raios gama
de baixa energia, usando um detector de Ge t 1 2 1 * )

No presente trabalho , d iscutem-se algumas vantagens da u t i l i z a ç ã o do LEPD
para a a n á l i s e dos ETR em rochas . Com a f ina l idade de se v e r i f i c a r a prec i são
e exat idão do método, a n a l i s o u - s e o padreo g e o l ó g i c o francês GS-N, fornecido :
pele CRPG (Centre de Recherches Petrographiques e t Geochimiques). Os r e s u l t a
dos obt idos foram conçarados com va lore s da l i t e r a t u r a .

I I - VANTAGENS DA UTILIZAÇÃO DO DETECTOR DE Ge HIPERPURO PARA A ANÁLISE DE ETR
EM ROCHAS

A t é c n i c a de a n á l i s e por at ivação com neutrons instrumental , seguida de es_
pectrometria gama empregando de tec tores de Ge(Li) é geralmente s a t i s f a t ó r i a pa
ra a determinação da maior parte dos ETR. Porém, alguns elementos como Ho, Tm
e Gd são d i f í c e i s de serem anal i sados «• o u t r o s , como Nd, Yb e Sm podem apresen^
tar resul tados menos p r e c i s o s .

Além d i s s o , no caso e s p e c í f i c o da a n á l i s e de rochas , varios outras elemen-
t o s p r e s e n t e s , como Fe, Ta, Sc , Na, U e Th produzem radio isótopos que podem
causar i n t e r f e r ê n c i a s na determinação dos ETR.

A u t i l i z a ç ã o de de tec tores de Ge hiperpuro, assoc iada ao uso de de tec tores
convencionais de Ge(Li), pode minimizar alguns desses problemas.

Detectores de Ge hiperpuro operam na fa ixa de ra io s X e de ra ios gama de
ba ixa energ ia (50-200 kcV) . apresentando em geral reso lução e n t r e 0 , 5 - 0 , 7 keV
para o p ico de 122 keV do "7Co. Esse poder de reso lução permite e l iminar a l -
guns problemas de i n t e r f e r ê n c i a importantes na a n á l i s e de ETR em rochas .

Tomemos per exemplo o caso do c é r i o , que por a t ivação com neutrons produz
o radio isótopo 1/*1Ce ( t l / 2 - 3 2 , 5 d ) , que emite ra ios gama de energ ia 145,4 keV.
0 f e r r o , que geralmente é um elemento presente na ordem de porcentagem em r o -
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_ 59
chas, quando ativado con neutrons, produz o Fe ( t l / 2 - 4 i , ld) que emite
raios gama de energia 162 keV. Quando se usa o detector de Ce(Li) essa inter-
ferencia é s igni f icat iva , ja que esse detector não possui resolução suficiente
para separar os picos ¿e 142 keV e 145 keV. A uti l ização do LEPD elimina esse
problema.

A determinação do Nd também é favorecida quando se usa o detector de Ge,
pois a sensibilidade de detecção do pico de 91 keV do 1^7Nd pelo LEPD é maiorç
que a do pico de 53i keV do l*7Nd, quando se usa o Ce(Li). A medida do pico de
91 keV do l*7Nd no detector de Ge(Li) não é apropriada, pois esse detector não
consegue separá-lo de outros fotopicos como por exemplo, o de 87 keV do 1°°Tb.

No caso do Sm, existe a possibilidade de uti l ização dos picos de raios X
de 41 keV e 47,0 keV e do pico de raios gama de 69,6 keV do l 5 3Sm, além do p i -
co de 103,2 keV, normalmente uti l izado na contagem em detectores de Ge (Li) .

0 mesmo se pode dizer em relação ao Tb, cuja medida pode ser efetuada por
meio do pico de raios X de 50,7 keV e de raios gama de i 3 keV do 16í*Tb, quando
se usa o LEPD. Mo detector de Ce(Li), medem-se geralmer.te os picos de 177,OkeV
e 197,8 keV do l b * í b , que podem sofrer interferência do l d 2 Ta (E « 179,5 keV
e 198,4 keV). y

A determinação do Gd por espectrometría gama cláss ica geralmente é f e i ta
por meio do radioisótopo *•"( ( t l / 2 * 236d), que apresenta picos de raios ga-
ma de 97,4 keV e 103,2 keV. Como já foi d i to , o espectro gama obtido logo após
a irradiação de uma rocha com neutrons é muito complexo, principalmente nesta
faixa de energia. Portanto, sua medida requer normalmente um teopo de espera
de cerca de 2 meses após a irradiação. Se, além disso , a rocha contiver Th, se_
rã necessária uma separação do 2 3 3Pa ( t l / 2 « 27,0d), proveniente do Th, que
interfere na determinação do 153Gd, por emitir raios gama de energias 98,4 keV
e 103,6 keV. Se o detector de Ge uti l izado possuir resolução suficiente para'
separar os picos ínterferentes, o problema está resolvido, podendo-se efetuar
a medida cerca de 15 dias após a irradiação. Além dessa possibilidade, o Gd, j
por ativação com neutrons dá origem ao "^Tb pela reação: lí>0Gd(n,Y)lt>1Cd
—6^» l o I Tb. 0 161Tb ( t l / 2 - 6,9d) emite raios gams de 25,6 k«V e 74,6 keV
que também podem ser util izados para a determinação do Gd.

Elementos como Ho, Tm e Dy que, por ativação com neutrons, produzem radioi_
só topos que emitem raios ¿ama em baixa energia (166Ho - 80,6 keV, 170Tm = 84,4
keV e l "Dy - 94,6 keV) sao mais facilmente determinados utilizando-se detecto
res de Ge, que são mais apropriados para essa região do espectro de raios g

Já para os elementos Eu e Lu, os resultados obtidos com a espectrometría
gama convencional são satisfatório.; , não se conseguindo melhorias s i gn i f i ca t i -
vas na precisão e exatidão dos resultados pi Io uso do LEPD.

Para a determinação do Tb, ex is te a possibilidade de utilização do pico de
87 keV do ** Tb, porém existe uma interferência s ignif icat iva do pico de 86,6
keV do -*̂ P& (do ^ Th) . Nesse caso, como no do La e Pr, que não apresentam
raios X e gama de baixa energia o uso de detectores de Ge(Li) é mais convenieii
te .

III - PARTE EXPERIMENTAL

I I I . l - EQUIPAMENTO

Utilizou-se um detector de Ge hiperpuro ORTEC com resolução de 0,58 keV pa
ra o pico de 122 keV do Co, acoplado a um analisador de 4096 canais. O tra-
tamento dos dados foi efetuado por um mini computador PDP-11/04, que ut i l i zou o
programa GAMMA 2, era linguagem ORACL, desenvolvido pela ORTEõ,
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I l l . 2 - ESTABELECIMENTO DAS >F.LHORES CONDIÇÕES DE USO DO DETECTOR DE Ge
H1PERPUHO

Com a finalidade de verif icar a ef ic iencia e resolução do detector de Ce
hiperpuro ut i l izado, foram obtidos os espectros em baixa energia de cada ETR,
con exceção do La e Pr. Estes dados serviram também para a construção de um ca
tálogo que auxil ia a análise de espectros complexos. Para Canto, prepararam-se~
soluções dos ETR por dissolução de seus respectivos óxidos com HMO, 7 N. Volu-
mes conveniences de cada solução foram pipetados sobre papel de aluminio, pre-
viamente lavado com ÇNO_ diluido, secados a 80°C em estufa e irradiados em um
f l u » de 10l2ncm s"1 durance 8 h (com exceção de Er, Dy e Ho que foram irra-
diados durante 4 horas) no reator IEA-RI.

A concentração de cada solução e as massas irradiadas encontram-se na Tabe_
la 1. Após a irradiação, cada amostra foi recuperada em HNO, diluído. Por adi~
ção de carregador de ferro e de MH.OH, precipitou-se o hidróxido férrico, que
por coprecipitação arrasca os lantanídeos. 0 precipitado foi fi ltrado e conta-
do em geometria apropriada empregando-se folhas de parafi¿me.

Para simplificação, sao'apresentados somente 2 dos espectros obtidos, refe_
rentes aos elementos Sm e Tb, que se encontram nas Figuras 1 e 2, respectiva-"
mente.

I I I . 3 - DETERMINAÇÃO DOS ETR HA BOCHA PADRÃO CS-N

111.3.1 - Preparação das amostras e padrões para irradiação

As amostras foram preparadas de modo que cerca de 100 mg de material pulve
rizado a urna granulometria de 100-200 mesh foram pesados em envelopes de pa-
pel aluminio.

Como padrão, ut i l izou-se a rocha padrão AGV-1, fornecida pelo United States
Geological Survey - USGS, por apresentar valores de concentração recomendados
e as mesmas características f í s icas da amostra.

Amostras e padrões foram irradiados simultaneamente, em tubos de irradia-
ção desenvolvidos para uso no reacor nuclear IEA-Rl, por um período de 8 horas.

111.3.2 - Contagem

Para contagem no detector de Ge hiperpuro, as alíquotas irradiadas foram
transferidas para recipientes de po l ie t i l eno . Desse modo, mantendo-se a mesma
geometria para amostra e padrão, nao houve problemas de erros na contagem, de-
vido ã auto absorção na amostra.

Os tempos de contagem variaram de 50 minutos a 14 horas, dependendo da
meia-vida e da concentração do elemento analisado. As contagens foram efetua-
das entre 7 a 15 dias após a irradiação.

IV - RESULTADOS E CONCLUSÕES

Na Tabela 2, sao apresentados os radioisótopos utilizados para o calculo
da concentração dos elementos analisados, bem como suas principais caracterís-
ticas nucleares.

Os valores obtidos encontram-se na Tabela 3, que apresenta tanfcém os valo-
res determinados por Govindaraju^15'.

Os resultados obtidos apresentaram boa precisão, coro desvios-padrão infe-
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riores a ibX, sendo concordantes coa os valores da literatura. Observa-se que
foram obtidos erros relativos menores ou da ordem de 5Z para os elementos Ce,
Sd, Sm e Yb que, cono foi citado anterioroente, são elementos favorecidos pe-
lo uso de detectores de Ge hi^erpuro.

O Cd não foi analisado, já que o detector utilizado não possui resolução
suficiente para eliminar os problemas de interferências espectrais.

Para finalizar, pode-se dizer que, nas nossas condições de trabalho, a t ic
nica de espectrometría de raios X e de raios gama de baixa energia, empregando
detector de Ce hiperpuro, possibilitou a obtenção de resultados mais precisos
para os ETR Sa, Yb, Nd e Ce. Além disso, se for realizada uma separação quími-
ca, para eliminar alguns elementos interferentes mais significativos, como por
exemplo Na, Ta e Th, pode-se chegar a determinar mais facilmente elementos co-
mo Dy, Ho, Tm e Gd.
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TABELA 1 - CONCENTRAÇÃO OAS SOLUÇÕES E MASSAS IRRADIADAS DAS TERRAS RARAS ES-
TUDADAS.

ELEtENTO

Ce

Kd

Sa

Eu

Cd

Tb

DT

Ho

Er

TB

Tb

Lu

uuNcurntAÇAO DA
SOLUÇÃO

(•ft/al)

0,275

1.70

0,043

0,151

1,50

0,349

0,118

0,059

0.525

0,540

0,390

0,167

MASSA DO
ELEMENTO

<NC)

55

425

8,6

37,8

300

69,6

23,6

11.8

105

108

78,0

33,4
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TABELA 2 - RADIOISÓTOPOS UTILIZADOS E PRIXCIPAIS ENERGIAS DOS ELEMENTOS ANALI-
SADOS.

ELEMENTO

Ce

Md

Sa

Eu

Tb

Lu

RADIOISÓTOPO

m o
1 4 7Hd

l 5 3 s .

1 5 2 E«

l 6 9 Y b

1 7 7 L «

MEIA-VIDA

32,5 d

11,1 d

1,96 d

12,2 a

32,6 d

6,75 d

ENERGIA (keV)

145,4

91,4

47,0 (Kfc1 Eu)
69,6

103,2

45,4 (Kíj Sa)

121,8

50,7 « « j Ta)

63,0

113,0

TABELA 3 - RESULTADOS O3TIDOS PARA O PADRÃO GEOLÓGICO FRANCÊS CS-H.

ELEMENTO

Ce

Nd

Sa

Eu

Tb

Lu

CONCENTRAÇÃO (ppm)

137 • 4 (6)

49.5 • 6.7 (7)

7.7 •_ 1.0 (5)

1.53 +0,05 (7)

1 .7*0.2 (7)

0.18 • 0.02 (5)

RESULTADOS OBTIDOS POR
COVINDARAJir15'

140

50

8.2

1.7

1.7

0 . 2

Os valores sublinhados são valores recomendados.
Os números entre parênteses correspondem ao número de análises realizadas.
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Fig.2 - I te rb io -Espect ro em Baixa Energia - Detector de Ge Hiperpuro
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SUMARIO

O objetivo geral deste projeto é um estudo rigoroso dos efeitos da radiação gama
sobre as fases estacionarias líquidas sobre suportes usadas em cromatografía ga-

sosa com colunas recheadas.

As fases estacionarias estudadas foram SP-2100 sobre Supelcoport e SE--30 sobre
Chromsorb W. As fases foram irradiadas a várias doses con cobalto-60 eposte-
riormente avaliadas por testes de extração, estabilidade térmica e eficiencia em

coluna cromatográfica.

Doses de irradiação, relativamente baixas, são suficientes para efetuar a imobilj.
zação (ligação química entre diferentes cadeias de fase estacionaria ou entre
ela e o suporte) destes polimetilsilicones, indicadas por testes de extratibilí-
dade. As estabilidades térmicas também melhoraram.

Os valores do numero de pratos teóricos (n) e da resolução (Rs), calculados após
análise de quatro misturas orgânicas sintéticas, também aumentaram, na maioria
dos casos, indicando que a irradiação gama havia alterado o comportamento destas

fases estacionarias.

ABSTRACT
The o v e r a l l o b j e t i v e of t h i s p r o j e t o i s a thorough study of the e f f e c t of ganma
rad ia t ion on supported s t a t i o n a r y phases used in packed-column gas chromatogra-
phy. i

The phases s tudied were SP-2100 on Supelcoport and SE-30 on Chromsorb W. The í
f a s e s were i rrad ia ted with c o b a l t - 6 0 gamma rays to var ious doses and subse- ¡
quently subjected to tests of extractability, termal ctability and efficiency as
a chromatographic column packing. ¡
Extraction tests indicate that low doses of radiation are sufficient to produce
significant inmobilization of these polymethylsil icones; that i s , to produce
rhemical bonds between different polymer chains ox between the stationary phase
and the support. Thermal stability is also increased. The values calculated
for the number of theoretical plates (n) and resolution (R6) after analysis of
four synthetic mixtures of organic compounds also increase, in most cases,
indicating that the gamma irradiation has positively altered the behavior of
these stationary phases.
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INTRODUÇÃO

A cromatografía gasosa utiliza como fase móvel um gás e como fase estaciona

ria sólidos ou líquidos. 0 líquido pode se encontrar sob um suporte inerte de

diâmetros entre 100 pm e 200 pm ou peliculado sobre a parede da coluna. Neste úl

timo caso, e chamada cromatografía gasosa em coluna capilar com diâmetro da colu

na entre 0,01 e 1,0 nm.

Quando a fase estacionaria líquida se encontra sob um sólido, o diámetro ijn

terno da coluna varia de 3 a 8 ran.

As características mais importantes da fase estacionaria líquida sao: ser

de baixa viscosidade, ter solubilidade limitada em relação a fase movei, não p£

de ser volátil na temperatura de operação e ser químicamente estável, nao reagin

do com os componentes da amostra.

A volatilidade e/ou a estabilidade térmica das fases estacionarias líquidas

implicam em um limite máximo de temperatura de utilização destas fases. Além dis_

to, a estabilidade química também limita o uso de algumas fases.

Recentemente, vários pesquisadores teriam indicado que a polimerização da

fase estacionaria líquida dentro da coluna capilar poderia aumentar o tempo de

'uso desta coluna em temperaturas maiores, sendo que a polimerização aumenta a

estabilidade química e térmica da fase.

A referida polimerização poderia ser induzida por iniciadores químicos ou

por irradiação gama. Ambas as técnicas já foram aplicadas para a preparação de

colunas capilares ( 1 - 9 ) , com bom êxito.

Por outro lado, não existe na literatura indicação do uso deste método de

estabilização por polimerização para colunas recheadas. Sendo assim, o objetivo

geral deste projeto é um estudo rigoroso dos efeitos da radiação gama sobre as

fases estacionarias líquidas sob suporte, usadas em cromatografía gasosa com co

lunas recheadas.

EXPERIMENTAL

Os materiais de recheio constara de 20% de SP-2100 + 0,1% Carbowax sobre

Supelcoport, 100/200, adquirido pronto, e 157. de SE-30 sobre Chromosorb W,80/100,

preparado usando clorofórmío. Ambas estas fases sao polimetilsilicones.

Uma vez preparadas, porções de 5 g foram selada? sob ar, em tubos de vidro

e irradiadas a 3.4 KGy h em um irradiador industrial ( Co).
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Tabela 1: Fercentagens Extraídas das Fases Irradiadas

Fase Líquida

SP-2100

SE-30

Dose

kGy

0

25

0

30

80

130

250

Metanol

1,6

1,3

0,5

0,9

1,1

0,9

0,6

% Extraída com
Benzeno

15,7

5,1

10,0

3,6

2,0

0,9

3,1

Clorofórmio

20,8

6,8

13,8

3,9

2,1

1,7

3,2

çoes. Caso isto ocorra, teremos uma percentage:!! menor de fase estacionaria sendo

extraída pois a ligação química impede a extração da fase líquida por solventes.

Tal efeito pode ser observado com as fases SP-2100 e SE-30 que, devido ao efeito

da radiação gama, se modificam de tal forma a diminuírem a quantidade de fase .es_

tacionaria líquida extraída.

A dose de 30 kGy parece suficiente para efetuar um alto grau de imobiliza-

çao. As doses maiores no caso de SE-30 mostram iraobilizações similares.

As fases estacionarias, jã nas colunas foram avaliadas usando quatro mistu

ras orgânicas sintéticas. Os componentes das misturas foram purificados por mé-

todos convencionais de purificação. Os solventes utilizados foram etanol ou di-

clorometano.

Os parâmetros usados para avaliação das colunas são os que seguem e os câ _

culos foram feitos com o auxílio de um microcomputador; tirando as variáveis ci_

tadas nos cromatogramas.

Número de Pratos Teóricos:

n = 5,545.

onde: t é o tempo de retenção do pico (min)

w ê a largura do pico a meia-altura (min)
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Sendo que é provável que cada fase estacionlria pode ter uma dose de radia-

ção que lhe i mais favorável para efetuar a imobilizaçao, várias doses foram te£

tadas.

Uma vez preparadas as fases, alguns parâmetros destas foram estudadas como:

extração com solventes, estabilidade térmica e determinação de eficiencia das co

lunas usando misturas orgânicas para testes comparativos.

Para este último, colunas foram preparadas usando tubos de aço inõx de 1,70

m de comprimento e 1,5 mm de diâmetro interno, que foram lavados com acetona d_i

versas vezes e secados em estufa a ± 1ÜU C antes do uso. Para rechear a col'ina, pe !

quenas porções de material de recheio fcram colocadas alternadamente nas duas •

extremidades de um tubo sob a forma de "U" preso em um suporte. Juntamente com .

estas adições a coluna foi stuiaetida a vibração para uniformizar a densidade do :

enchimento. Antes de serem usadas, as colunas condicionadas com a finalidade de

eliminar substâncias voláteis presentes que possam vir a causar problemas de in_ ,

terferência na análise. C condicionamento foi feito tio forno do cromatógrafo a

gás, com a coluna conectac somente no lado do injetor, a uma temperatura de

200°C com fluxo de nitrogênio de 20 ml/min por 12 horas.

Depois de condicionadas,as colunas foram usadas com fluxo de nitrogênio

(gás de arraste) de 30 ml/min. 0 cromatógrafo utilizado foi um Varían 1740 equi-

pado com um detector por ionização em chama. As temperaturas do injetor, forno !

de coluna e detector foram selecionadas para ser compatíveis com as várias amo£ ,

tras analizadas.

RESULTADOS :

I
0 procedimento usado na extração foi uma modificação do método de Sanchez

et. ai. (10). Foram feitas extrações com três solventes de diferentes polarica-

des (metanol, benzeno e clorofórmio), sendo de 8 horas cada extração. Após ca

da etapa de extração, o pesa-fíltro contendo o sólido foi colocado dentro de um

recipiente maior (béquer de 300 ml) coberto com uma placa de Fetri que foi leva

do ao forno para que o resíduo secasse.

Depois de seco, o pesa-filtro foi resfriado em dpssecador e várias pesagens

foram feitas até que o peso permanecesse constante Estes valores em peso foram

transformados em valores percentuais e sao indicados na tabela 1.

Como imobilizaçao de fases estacionarias líquidas no entende-se uma ligação

química entre suporte e fase estacionaria ou ligação entre moléculas de fase es-

tacionaria (entre-cruzatnento) ou ate mesmo uma comb'nação entre estas duas defini
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Resolução:

Rs

2 (tR2 ' V
Wb2 Wbl

onde: t-- é o tempo de retenção do 19 pico

t_« í o ¿empo de retenção do 29 pico

w. -

é a largura de base do 19 pico

a largura de base do 29 pico

Resultados típicos de n e Rs sao mostrados nas Tabelas 2 e 3 para as mis-

turas utilizadas. Como podem ser vistos, as colunas contendo material irradiado

apresentaram tempos de retenção ligeramente maiores. Além disso, na maioria dos

casos, o número de pratos teóricos também aumentou. Estas observações sugerem que

a radiação gama está alterando a fase estacionaria, fazendo com que se forme a

"fase estacionaria imobilizada", que apresenta significativas melhorias no seu

desempenho.
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Tabela 2: Alguns valores dos tes tes em coluna para SP-21OO

MISTURA ̂ """"^^^
SP -2100 0 kGy

I

1) me t i l hexanoado

2) anilina
3) n-decano

A) álcool benzilico

5) nr-cresol

II

1) etano!

2) 2-butanona

3) benzeno

4) c ic lo hexano

I I I

1) et mol

2) 2-butanona

3) benzeno

4) piridina

5) iodeto de sec-butila

IV

1) 2-pentancna

2) piridina

3) tolueno

4) bromo pentano

5) c ic lo hexanol

tR1

3 ,5

5 ,0

5 ,9

6,9

8,6

0 ,1

0 , 8

1,8

1,9

0 ,2

1,0

2 ,0

3,5

4,9

0 ,9

1,5

1,9

2,9

4 ,1

n

2336

2201

2445

3283

3110

1602

1388

1029

945

1684

1384

2218

1922

1887

2001

1671

1811

1723

1764

Rs

3 , 6

1,7

1,7

2 ,6

7 ,0

4 , 1

0,5

6 ,8

4 , 8

4,9

3 , 3

3 , 2

2 ,0

3,5

2,9

tR'

3 ,9

5 ,6

6 ,4

7,8

10,1

0 , 3

1,2

2 ,4

2,6

0 ,3

1,2

2 ,4

4,4

6,0

1,3

2 ,0

2,5

3,6

5,2

SP-2100 25

n

3548

3774

3517

4133

4266

1747

1819

15C4

1520

843

1061

1747

2036

2112

1113

1467

1885

2002

2618

kGy

Rs

4 ,2

1,6

2,6

3 ,8

7,1

5,7

0 , 8

4 ,7

4 , 4

5 ,3

3,1

2 ,6

1,6

3 ,5

3,5
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SUMARIO

A a n á l i s e por at ivação coa neutrons (AAN) é una das apl icações relevantes dos
reatores nucleares de pesquisa . Devido aos a l tos fluxos de neutrons disponíveis
nesses r e a t o r e s , obtém-se uma exce l en te sens ib i l idade de anál i se para muitos e l e -
mentos. A AAN é considerada cono um dos mais s e n s í v e i s , precisos e exatos métodos
disponíve i s para a a n á l i s e de elementos traços.

A AAN tem s ido uma das pr inc ipa i s atividades da Divisão de Radioquímica do
IPEN, desde o i n í c i o da operação do reator 1EA-R1.

Os trabalhos desenvolvidos tiveram un caráter predominantemente de pesquisa,
visando ao aperfeiçoamento do método e a suas apl icações a matrizes das mais d i -
versas naturezas ( g e o l ó g i c a s , b i o l ó g i c a s , metá l icas , ambientais, c r imina l í s t i cas )
Além d i s s o , desenvolve-se um trabalho de prestação de serv iços de a n a l i s e , ã pró-
pria CNEN, empresas, universidades e i n s t i t u i ç õ e s de pesquisa .

No presente trabalho, faz-se uma revisão das pesquisas em andamento na Divi -
são de Radioquímica do IPEN e comenta-se a ampliação dos serviços prestados ã co-
munidade.

ABSTRACT

Neutron a c t i v a t i o n analys is (NAA) i s one of the relevant appl icat ions of nu-
c lear research r e a c t o r s . Due to the high neutron f luxes avai lable i n these reac-
t o r s , an e x c e l l e n t s e n s i t i v i t y of analys is i s attained for many e lements . NAA i s
one of the most s e n s i t i v e , precise and accurate ana ly t i ca l methods for trace e l e -
ment determination.

NAA has been one of the main a c t i v i t i e s of the Radiochemistry Division of
IPEN, s ince the beginning of the operation of the nuclear reactor IEA-R1.

Most of the e f f o r t was devoted to research work, aimed to improvements in the
method as we l l as to i t s appl icat ions to several kinds of matrixes (geo log ica l ,
b i o l o g i c a l , m e t a l l i c , environmental, forens ic ) . Bes ides , ana ly t i ca l serv ices were
a l s o o f fered , to the CNEN, to i n d u s t r i e s , u n i v e r s i t i e s , mining companies and re -
search institutes.

In the present paper, a review is made of the research work being developed
presently at the Radiochemistry Division of IPEN, A discussion is also made of
the planned expansion of the analytical services offered.
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I - INTRODUÇÃO

I . I - PRINCÍPIOS DO MÉTODO

O método de análise por ativação baseia-se na formação de nucíIdéos radio»
t ivos , por Meio de reações nucleares, expondo-se urna determinada amostra a um
fluxo de partículas ativadoras produzidas em um reator nuclear, acelerador de
partículas ou fonte isotópica.

No caso específico da analice por ativação com neutrons, a reação nuclear
mais s ignif icat iva ê a reação (n , t ) em que um nuclideo captura um neutron ,
emitindo a seguir radiação gama:

Geralmente, o nuclideo formado é radioativo e decai por emissão beta:

239Ü B " r " %

t l / 2 - 23,5 min t l / 2 - 2,36 d

O decaimento beta sendo acompanhado de emissão de raios gama, mede-se essa
radioatividade, em um espectrómetro de raios gama.

A probabilidade de ocorrência da reação nuclear, medida pela secção de cho
que do nuclideo alvo, a abundancia isotópica do nuclideo alvo e a meia—vida dõ
radioisótopo produzido devem ser suficientemente grandes para que a análise se
torne viável.

A natureza das radiações emitidas, assim cono suas energias e a meia-vida
do radioisótopo produzido podem ser utilizados para a análise qualitativa e
quantitativa do elemento alvo. Dependendo da complexidade da matriz analisada
e do equipamento disponível, a análise pode ser nao-destrutiva (puramente in s -
trumental) ou destrutiva, empregando-ae separações químicas pré ou pós-irradi£
ção.

1.2 - ESPECTROMETRÍA DE RAIOS Gam

As análises mui t i e lemen tares , não destrutivas ou com separações radioquínã^
cas, empregando o método de ativação com neutrons, são realizadas nedindo-se
as amostras e padrões irradiados em espectrómetros de raios gama, constituídos
de detectores de estado sól ido de Ge ou Ge(Li), acoplados a multianalisadores
de 4096 canais e eletrônica associada e a confutadores para a análise dos e s -
pectros e cálculo das concentrações.

Dois sistemas para espectrometría de raios gama são correntemente u t i l i z a -
dos na Divisão de Radioquímica do IPEN. Arabos utilizam detectores de Ge(Li)
ORTEC, com resolução de 2,6 a 2,8 keV para o pico de 1332 keV do 60Co e e f i c i -
ência nominal de 152. Para a análise de terras raras, u t i l i za -se tanfcém um de-
tentor de Ge hiperpuro, ORTEC, com resolução de 0,53 keV para o pico de 122keV
do 57Co.

Um dos detectores de Ge(Li) está acoplado a um analisador de 4096 canais,
Hewlett-Packard, a um minicomputador HP 2100 A. 0 tratamento dos dados é fe i to
por meio do programa FALA**', em linguagem BASIC.

0 segundo detector es tá ligado a um muitianalisador ORTEC, Modelo 624U B e
a um minicomputador Digital BDP 11/U4. Os dados são analisados pelo programa*
GELIGAM, em linguagem 0RACL, desenvolvido pela ORTEC.
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Atualmente es tá em montagem um terceiro sistema, que será ut i l i zado para o
Laboritório Central de Análise por Ativação, para prestação de serv iços , cons-
t i tu ído de um detector de Ge puro, marca Enertec, com resolução de 2,0 keV pa-
ra o pico de 1332 keV do °Co e e f i c i ê n c i a de 15Z, acoplado a um anal i s ador de
409b canais ORTEC, Modelo 7450. 0 conjunto está ligado a um microcomputador '
Craft II Plus, da linha Apple.

A programação para a transferência de dados do mulcicanal para o micro
análise dos espectros foi desenvolvida pela Divisão de Eletrônica do
adaptando o programa FALA, e es tá atualmente em fase de t e s t e s .

II - ATIVIDADES DE PESQUISA EM ANDAMENTO NO LABORATORIO DE ANALISE POR ATIVA-
ÇÃO DA DIVISÃO DE RADIOQUÍMICA DO IPEN. (TFR)

I I . 1 - ANALISE DE MATERIAIS GEOLuGICOS

A Divisão de Radioquímica do IPEN (TFR) possui ampla experiência na análi-
se de materiais geológicos, como atestam os trabalhos publicados por Vasconcel
l o s * 3 ) , Munita^4' Armelin^5) e A t a l l a y ' , em que foram fe i tas análises multi"
elementares de rochas, minérios e carvões, determinando-se até 38 elementos em
uma única amostra.

Para obter esses resultados, pode-se lançar mão do método puramente instru
mental, variando-se os períodos de irradiação e decaimento e realizando-se at i
vações com neutrons térmicos e epitérmicos. ~

Em alguns casos , desenvolveram-se métodos de separação radioquímica, empre
gando-se principalmente processos como a troca iónica, cromatografía de extra-
ção e retenção em trocadores inorgânicos.

A AAN tem se mostrado particularmente adequada para a análise de terras r£
ras (lantanídeos) em rochas, pois esse grupo de elementos possui caracter í s t i~
cas nucleares muito favoráve i s ' ' ' . Por análises puramente instrumentais, pode-
- se determinar simultaneamente, em geral: La, Ce, Nd, Sm, Eu, Tb, Yb e Lu.
Quando se u t i l i z a separações radioquímicas, pode-se chegar a determinar os qua
torze lantanídeos naturais , mas nesse caso o trabalho de laboratório envolvido
é bem maior.

A Divisão de Radioquímica tem trabalhado em e s t r e i t a colaboração com pes-
quisadores da área de Geociências, principalmente do Ins t i tu to de Geociências
da USP e do Ins t i tuto Astronômico e Geofísico da USP, que uti l izam os dados de
concentração das terras raras para a abordagem de problemas petrogenéticos de
d i f í c i l interpretação.

Em 1987, tiveram andamento na TFR dois projetos financiados pela FAPESP ,
nos quais o tema principal foi a AAN de terras raras em rochas: "Aplicação da
análise por ativação com neutrons a estudos geoquímicos" e "Estudo do comporta

.mentó geoquímico das terras raras nas primeiras fases de alteração intempérica
das roenas vulcânicas da Bacia do Paraná".

Além do método usual de AAN para determinação de terras raras em rochas,
que emprega detectores de estado sól ido de Gc(Li), está em desenvolvimento um
estudo sobre a uti l ização de detectores de fõtons de baixa energia (LEPD), de
Ge híperpuro, para a análise desses e l e m e n t o s ^ . Esse detector permite melhor
resolução do complexo espectro em baixa energia apresentado pela rocha irradia
da com neutrons. Dessa forma, elementos como Ce, Nd, Sm e Yb podem ser determi_
nados coro maior precisão.

Por outro lado, a AAN tem sido largamente aplicada ã análise de outros ele
mentos de importância em estudos geoquímicos, tais como háfnio, zircônio, e s -
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candió, tnolibdênio, metais nobres ( i r i d i o , ouro, platina, e t c ) , urânio e tõrio.

Foi desenvolvido na. TFR um procedimento radioquínáco para a análise oe mt»-
libdênio nas rochas padrões do United States Geological Survey, (USGS), AGV-1
e BCR-1 e na rocha vulcânica de Poços de C a l d a s ^ . 0 procedimento entregado '
consist iu na irradiação de alíquotas de rochas eom neutrons epitérmicos e pos-
terior dissolução seguida de separação usando uma coluna de resina aaiõnica.
0 anion molibdato é retido na resina e os interferentes catiõnicos cose Na**,
Fe*3 e lantanídeos trivalentes passam para o efluente. Finalmente, faz-se a
contagem do yMo retido na res inado detector de Ge(Li).

Está em andamento também uma Dissertação de Mestrado, cujo objetivo é a de
terminação de háfnio e zirconio em materiais geológicos. Os resultados obtido?
na irradiação das rochas mostraram que o Hf pode ser analisado pelo método pu-
ramente instrumental de análise por ativação, medindo a atividade do pico de
481 keV do 181Hf. Já para a análise de Zr, verificou-se que, dependendo da ro-
cha, deve-se fazer uma separação química dos interferentes europio e urânio.
Os picos de 724 e 756 keV do '-*Zr sofrem a interferência dos picos de 723 e
757 keV do *-̂ *Eu e , além disso , na fissão do urânio há formação do ^^Zr, que
é o mesmo radioisótopo obtido na reação (n,y) do ' Zr.

Outro trabalho de aplicação da AAÍJ na área geológica que merece destaque é
a determinação de i r id io em sedimentos marinhos coletados na Bacia de Canpos
pelo CENPES/PETROBRÍS.

O i r id io é um elemento que aparece normalmente na Terra em teores extrema-
mente baixos, da ordem de partes por bilhão ou partes por tr i lhão. A AAN é um
dos poucos métodos analít icos capazes de determinar teores tao pequenos de i r í

ã í á ó ** e *^pq
dio, devido ãs características nucleares favoráveis dos isótopos **

A mais recente teoria sobre a grande extinção dos dinossauros, ocorrida há
65 milhões de anos atras, na interface geológica entre os períodos Cretáceo e
Terciario^*"', associa essa extinção ã ocorrência de uma "chuva" de cometas no
Sistema Solar, resultando em violentos impactos sobre a Terra, por períodos de
10^ a 10° anos. Uma explicação possível para esses intactos seria a passagem
de uma estrela companheira do Sol, logo batizada de "Nemesis, a estrela da mor
te", a cada 2b milhões de anos, pelo anel de Oort, que é uma imensa nuvem de
cometas.

0 iridio, assim como outros metais nobres, é mais abundante nos meteoritos
condríticos e no material médio do sistema solar do que na crosta e no manto
superior terrestre. Os mencionados impactos de cometas sobre a Terra provoca-
riam um aumento no teor de iridio nas regiões de ocorrência dos inpactos. o
grupo de Alvarez encontrou realmente anomalias de iridio e outros metais do
grupo da platina em diversas regiões da Terra, em profundidades corresponden-
tes â interface geológica Cretáceo/Terciario.

Na Divisão de Radioquímica do 1PEN, desenvolveu-se um método radioquímico
para a determinação de iridio em sedimentos marinhos da Bacia de Campos, pss-'
quis ando anomalias de irídio também no território nacional ^ *•*•'. 0 método ba-
seia-se na retenção dos elementos interferentes, como os lantanídeos, escandio,
Bodio, ferro, cobalto em uma coluna de resina catiônica forte. Foi necessária
a separação radioquímica, devido ao teor muito baixo de irídio nas amostras.

Nao foi detectada anoiualia significativa de irídio nas dezesseis amostras
de sedimentos analisadas, mas o trabalho deverá prosseguir, com novas arios tras
coletadas pela Petrob ras.

I I .2 - ANÁLISE DE AMOSTRAS AMBIENTAIS E DE ALIMENTOS

Nos últimos anos, tern havido uma crescente preocupação das autoridades go-
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vemamentais e da população brasileira quanto ao nível de contaminação do meio
ambiente (água, ar, so los , alimentos), devido a atividades industriais , uso de
pest ic idas , circulação de veículo nas cidades, colocação de aditivos em alimen
tos , e t c . ~

Para que seja determinado o grau de contaminação de uma determinada amos-
tra ambiental e para que possam ser definidos níveis "normais" ou de controle
de uma série de elementos, principalmente os mais prejudiciais ã saúde, como
mercurio, chumbo, cadmio, arsênio, antimonio, s e l ên io , torna-se necessário o
estabelecimentode técnicas analíticas muito s e n s í v e i s , precisas e exatas, pa-
ra a determinação de elementos em baixas concentrações.

A AAN é uma das técnicas mais confiáveis para essa finalidade e tem sido
bastante uti l izada em estudos de poluição ambiental, em diversos países .

Na Divisão de Radioquímica do IPEH estão em andamento diversas metas de
aplicação da AAN a análise de amostras ambientais, que serão descritas a se -
guir:

I I . 2 . 1 - Análise de alimentos

A importância da analise de alimentos tem ganhado ultimamente as manchetes
de^jornais, como nos casos da aflatoxina em amendoins, mercúrio em peixes e
crômio em gelatinas, entre outros.

Dentro desse contexto, a Divisão de Radioquímica e s tá participando desde o
final de 85 de um Programa Coordenado de Pesquisas da AIEA, sobre aplicação de
técnicas nucleares para a analise de elementos tóxicos em alimentos.

Empregando a AAN puramente instrumental, foi possível determinar os elemen
tos:_Na, Cl, K, Ca, Ma, Mg, Al, Br, Fe, Rb, Zn, Cr, Sb, As e Sc, em amostras
de pao industrial , pão francês e l e i t e em pó. Empregando-se um método de sepa-
ração radioquímica em que os radioisótopos interferentes de a l ta atividade co-
mo o ¿*Na e o *ZK foram retidos em uma coluna do trocador inorgânico HAP (pen-
tóxido de antimonio hidratado), em meio HC1 8N, foi possível ainda determinar:
Cu, Zn, La e W.

Como a maior parte dos países do Programa Coordenado de Pesquisas da AIEA
pertence ao bloco as iá t i co , decidiu-se centralizar as análises no arroz, que
e um alimento amplamente consumido nesses países , assim como no Brasil . Quanto
aos elementos a serem analisados, o interesse principal é centralizado nos teo
res de Hg, Se, As, Cd, Cr e Pb em primeiro lugar, seguindo-se Zn, Cu, e Sb ê
finalmente todos os outros que for possível determinar.

Para a determinação dos teores de Hg e Se em amostras de arroz adquiridas
nos supermercados da cidade de Sao Paulo e nos padrões biológicos Bovine Liver
e Bowen's Kale, desenvolveu-se um método de separação radioquímica baseado na
destilaçao dos dois elementos em meio bromídrico, seguida da precipitação do '
Se na forma elementar com metabissulfito de sódio e do mercúrio como sul fe to ,
por adição de NH.OH cone. e t i o a c e t a r a i d a ^ .

A análise não-destrutiva do arroz permitiu determinar os elementos Na, K,
Br, Rb, Zn e As, na faixa de ppm e ppb.

I I . 2 . 2 - Análise de água potável

Dentro do mesmo Projeto Coordenado de Pesquisas da AIEA, sobre aplicação
de técnicas nucleares â análise de alimentos, está incluída também a análise
de agua potável.

Como a água é uma matriz que contém teores extremamente baixos de elenen-
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tos inorgânicos, é* necessário submetê-la a um procedimento de preconcentração,
antes da anál i se propriamente d i t a .

Na Divisão de Radioquímica do IPEN, estabeleceram-se as condições mais fa -
voráveis para a retenção de Cr, Zn, Hg, Eu e Co presentes na água na resina
Chelex-100. fará i s s o , foram ut i l i zados traçadores de ^ C r , ^ Z n , 2 ü %g, 5 aFe
152-154£U e 60 C o > ver i f icando-se que a retenção ê quanti tat iva nas condições '
experimentais adotadas. Atualmente, estão sendo <uialisadas amostras de água po
tável de diversas regiões da cidade de são Paulo, quanto ao teor dos eleaentos"
mencionados.

I I . 2 . 3 - Análise de aerossóis

A AAN tem s ido bastante aplicada também para estudos de poluição do ar,
pois a técnica permite determinar simultaneamente um numero considerável de
elementos, sem que as amostras sejam destruídas. Em amitos países desenvolvi-
dos, a AAN instrumental é automatizada e aplicada em extensos programas de con
trole de poluição ambiental. Modelos matemáticos bastante so f i s t i cados permi-
tem rea l i zar estudos sobre a proveniencia de elementos poluidores .

Na Divisão de Radioquímica do IPEN, desenvolveu-se um trabalho, em colabo-
ração com o I n s t i t u t o de F í s i c a da USP, em que foram analisados aerossóis cole_
tados no Campus da Universidade de São Paulo. ~

As amostras foram coletadas mediante um amostrador de particulado fino e
grosso, que u t i l i z a f i l t r o s e spec ia i s produzidos pe la Nuclepore. As análises
foram totalmente instrumentais , empregando-se tempos de irradiação de 24 horas,
sob um fluxo de neutrons térmicos de lO^ncm" s , no reator IEA-R1.

Foi poss íve l determinar os elementos Sm, Eu, Ce, La, Sc, 3a, Th, Cs, Co.Zn
e Fe, em geral re t idos em maior proporção no f i l t r o grosso, enquanto que o Mo,
Br, U e Sb determinados são ret idos no f i l t r o f ino .

Ainda no campo da anal i se de elementos traços contidos em aerossó is , e s tá
em andamento na Divisão de Radioquímica outro trabalho de bastante interesse ,
que i a aná l i s e de aerossóis provenientes da Antártica. (Dissertação de Mestra
do).

Esse trabalho e s t á inserido no Programa PROANTAR, l igado ã Comissão Inter-
minis ter ia l de Recursos do Mar (CIRM), no sub-projeto int i tu lado "Radionuclí-
deos na Atmosfera Antártica", f e i t o em colaboração com o INPE - São José dos
Campos.

No projeto e s t a £ rev i s ta a ida de uma integrante da Divisão de Radioquími-
ca a próxima Expedição de Verão ã Antárt ica, para coleta de amostras.

Em amostras recebidas de expedições anter iores , j á foram determinados os
elementos sódio e c l o r o , tendo-se concluído que a relação Na/Cl de 1,83 é mui-
to próxima ã que foi medida nas neves Antárticas por outros pesqu i sadores '" ' .

I I I - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES PARA ATENDIMENTO A TERCEIROS

I I I . 1 - SERVIÇOS DE ANALISE DE URANIO E TORIO. PELO MÉTODO DE CONTAGEM DE
NEUTRONS RETARDADOS DE FISSÃO.

Está em operação na Divisão de Radioquímica do IPEN, desde 1978, um sis.te
ma paja anál ise de urânio e tor io por contagem de neutrons retardados de f i s -
são^ 1 *) . Além da medida das concentrações desses dois elementos, pode-se tam-
bem determinar razoes i sotópicas /-J3U/ ; ÍJOU, fazendo-se irradiações com e sem
f i l t r o de cadmio^1 5) .
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As irradiações são rea l izadas em uma das e s t a ç õ e s pneumáticas do reator
1EA-R1, numa pos ição em que o f luxo de neutrons ê de cerca de 4 x lü^^ncm"^s~^.

As medidas de neutrons são f e i t a s por meio de um s is tema de s e i s d e t e c t o -
res de BF.. e e l e t r ô n i c a assoc iada .

0 s istema i setni-automãtico, po i s ao f i n a l das i rradiações os "coelhos"
( r e c i p i e n t e s de irradiação) são transferidlos manualmente para a blindagem.

A capacidade de irradiação do s i s tema, considerando: tempo de i rradiação
* 1 min, tempo de resfriamento • 20 segundos e tempo de contagem • 1 min é de
cerca de 2b coe lhos /hora . Considerando que é n e c e s s á r i a a irradiação também de
brancos, padrões e materia is de r e f e r ê n c i a , e s se número na p r á t i c a é de cerca
de 15 amostras /hora .

Atualmente, o s i s tema e s t á sendo trans fer ido para uma es tação pneumática
onde o fluxo de neutrons térmicos é cerca de 5 vezes mais a l t o , o que aumenta-
rá a s e n s i b i l i d a d e de a n a l i s e . Está sendo levado a cabo também um aprimoramen-
to na automatização do s i s t e m a .

Nas condições a t u a i s , a prec isão do s i s tema é de cerca de 6J e a exat idão
de 5Z para a aná l i s e de urânio a um n í v e l de concentração de 100 ppm. 0 l i m i t e
de detecção i de 1 ppm.

As anál i ses real izadas nesse s i s tema atendem na sua maior parte a pedido
da própria CNEN, e em alguns casos também de empresas ou de p a r t i c u l a r e s . A de_
manda anual £ de cerca de 1ÜU0 a 1500 amostras.

I I I . 2 - SERVIÇOS DE ANÁLISE POR ATIVAÇÃO COM NEUTRONS POR ESPECTROMETRÍA
DE RAIOS GAMA - SITUAÇÃO ATUAL E PLANO DE EXPANSÃO

I I I . 2 . 1 - Situação Atual

A Divisão de Radioquímica tem prestado s e r v i ç o s de aná l i s e por a t ivação de
muitos elementos, como t erras r a r a s , t á n t a l o , tungs tên io , urânio, t o r i o , potás_
s i o , coba l to , h á f n i o , c é s i o , antimonio, f e r r o , e s ca n d io , rub íd io , magnesio ,
c l o r o , n íquel , cobre, s o d i o , vanadio, manganês e o u t r o s , en uma s é r i e de mate-
r i a i s , como rochas, s o l o s , a r e i a s , meta i s , l i g a s , óx idos , e t c .

Os usuários são da própria CNEN, de I n s t i t u t o s e Centros de Pesquisa , '
assim como também de empresas, nes te últ imo caso com geração de r e c e i t a para
o IPEN.

Tem surgido ura e spec ia l i n t e r e s s e de pesquisadores da área de Geocienc ías ,
que s o l i c i t a m a n á l i s e s principalmente de t erras raras , urânio e t o r i o , po is a
AAN permite aná l i s e s instrumentais e s imultáneas de cerca de metade dos elemen
tos do grupo das terras raras e de uranio e t o r i o , o que i muito d i f í c i l por
meio de outras técnicas a n a l í t i c a s .

Ainda quanto i aná l i s e de terras raras , o contro le de qualidade dos óxidos
de La, Ce, Pr, Nd, Sm e Gd produzidos no IPEN, quanto ã presença em cada óxido
de outros elementos do grupo vem sendo f e i t o por AAN na Divisão de Radioquími-
ca. Também vem sendo f e i t o o controle de qualidade da z i r c o n i t a e do óxido de
z ircónio produzido no IPEN. Nesses m a t e r i a i s , além de algumas terras raras , fo
ram também determinados os e lementos: Al, S c , V, Mn, Fe, Ni , Ga, In, Hf, Ia ,
Tn, Na, Mg, Sr e Cu quase sempre a n í v e l de t r a ç o s .

Outro problema a n a l í t i c o que praticamente só pode ser re so lv ido por a n á l i -
se por at ivação , é a determinação de impurezas de tánta lo em n i o b i o e l e t r o l í r i
co de a l t a pureza**"' . 0 Brasi l possui as maiores reservas mundiais de n iobio
e vários projetos e s tão en andamento para a obtenção de n iobio de a l t a pureza,
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sendo muitas das ar . í l i ses atualmente realizadas no IPEN, quando ate pouco tem-
po as amostras só eram analisadas na Alemanha.

Podemos c i t a r como outros casos em que a AAN tem se revelado como um ' dos
métodos de mais relevante apl icação: anál ise de vanadio no petróleo e seus de-
rivados, anál ise de impurezas em serai-condutores, anál ise de traços metálicos
em materiais b i o l ó g i c o s , (estudo da relação entre o conteúdo de elementos tra
ços e certas doenças, como a demência s e n i l , catarata, osteoporose, cirrose ,
hipertensão, e t c ) , anál ise de provas em cr imina l í s t i ca (anál i se da proveniên
cia de balas de revólver, detecção de envenenamento por arsênio, anál ise de
proveniencia de drogas narcót i cas , anál ise de pi groe ..as de pintura par.' detec
ção de obras de arte f a l s i f i c a d a s , e t c ) .

I I I . 2 . 2 - Plano de expansão

Está prev i s ta ate o f inal de 1987 a montagem do Laboratório Central de Aná
l i s c por Ativação, que será* u t i l i zado para a prestação de serviços a t e r c e i r o s ,
em e s c a l a bem maior do que a a tua l .

0 Laboratório contará com um sistema de espectrometría de raios gama novo,
com o detector de Ge puro marca ENERTEC acoplado ao multianalisador ORIEC
7450 A e ao microcomputador Craft II P lus , da linha Apple. 0 software de trans
ferência de dados do mui t icanal para o micro e de anál ise de espectros e s t a
sendo desenvolvido e testado no IPEN.

Está sendo preparado também um plano de divulgação dos serviços de AAN, em
colaboração com o Setor Comercial do IPEN, junto a indústr ias , empresas miner£
doras, i n s t i t u t o s de pesquisas , e t c , para ver i f i car qual o interesse e x i s t e n -
te e estimar a rece i ta que poderá ser gerada pelo serv iço .
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SUMARIO

Cr(VI) é reduzido ã temperatura anuiente pelo ácido nítrico, produzindo várias

especies de Cr(III), determinadas por cromatografía por troca iónica. A redu-

ção é observada em todas as concentrações de ácido nítrico testadas, de 10*" mol

L a ácido nítrico 90% (fumegante), sendo que as taxas de reação depend n da

concentração.

ABSTRACT

51

51
Cr(VI) is reduced at room temperature by nitric acid, producing several

Cr(IlI) species, as determined by ion exchange chromatographic analysis. The

reduction is observed at all nitric acid concentrations tested, from 10
-1

-3
mol

L ' to fuming nitric acid (90%); the rate of reduction depends on the acid con-

centration.
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The behavior of low concentration chromate in different solutions has impor

tant implications with respect to speciation measurements. Chromium is found in

aqueous solutions in either the +3 or the +6 oxidation state. The first (+J) is

a trace element essential to life, although possibly toxic at high concentra-

tions, while the second (+6) is toxic to life even at low concentrations. Thus,

the determination of the chemical form of chromium has important implications

with respect to environmental contamination. Considering this, the method used

to determine the relative distributions of the species should not change the

initial distributions present in the sample.

In a previous study we have observed the reduction of Cr(VI) by

perchloric acid |1 ¡. This result, surprising in the sense that perchloric acid

is generally considered to be an oxidizing acid, confirms an earlier observation

of Haight e_t a_l. | 2 |. In a continuation of these studies, we have examined the

behavior of low concentration Cr(VI) in nitric acid solutions.

Experimental

The Cr(VI) was prepared from CrCl, by peroxide oxidation i 3¡ or used
51

directly as commercially available Na_ CrO, in saline. Aliquots containing

10-50 ng of chromium were added to 100 yL of the desired nitric acid solution.

Concentrated nitric acid (PA) was used to prepare all dilute solutions. Fuming

nitric acid (ca. 902 HNO,) was used directly.

After pre-determined time intervals, the more concentrated acid solutions

were diluted with 2 mL of water or carrier solutions of Cr(VI) or Cr(III). 100

pL of the resulting solutions (directly from the more dilute acid solutions)

were applied immediately to a small cation exchange column containing 1.0 mL of

pretreated ¡4| cation exchange resin (BioRad AG50Wx8, H form). The column was

eluted as indicated in Table 1 and the Cr content of each fraction was deter-

mined by counting the 0.320 M«V gamma rays with a well type Nal(Tl) detector.

After determining its radioactive content, the fraction containing the

mixed anionic and neutral species, which were not retained by the cation

exchange column, were transferred to an anion exchange column (0.5 mL of BioRad

AClx8, Cl form) where the neutral species were eluted with water; all the

anionic species being retained on the anion exchange resin.

After counting all the fractions, the distribution of Cr radioactivity

among the species was calculated.



Table 1: Eluents used for 51Cr(VI)-51Cr(III) analysis

Eluent Volume Species

0.01 M HC10,
4

0.1 M HC104

1.0 M HC104

4.0 M HClO,4
0.5 M Ca(NO3)2,pH2

12 mL

20 ml.

20 mL

20 mL

20 mL

anionic and neutral ( CrX.)
5 1 +

5 Cr(H,O), (Mtnomer.M)
51 2 6

Cr(III)-diaer (D)
all higher polymers (P)

Results and Discussion

51,The results from the various reactions of "* Cr(VI) in nitric acid are given

in Table 2. All solutions tested show reduction of Cr(VI). Both the quantity

of Cr(VI) reduced and the distribution of the radioactivity among the several

possible Cr(III) products depend on the acid concentration.

The mechanism of the overall reduction process is not yet understood.

Indeed, the observation that contact of trace concentrations of Cr(VI) with oxi-

dizing acids such as nitric and perchloric results in the formation of reduced

species is contrary to normal chemical intuition. Haight jet a_l. ¡2j attributed

the reduction in perchloric acid to the action of water. This is not likely to

be the case as the rate of reduction increases with a decrease in the activity

of water.

In any media and with any reducing agent, the overall process whereby

Cr(Vl) is reduced to Cr(III) is a multi-step one, since three electrons must

be transferred to produce Cr(III). In the present case, the appearance of

Cr(III) species bonded to one, two or even three anions suggests the direct

participation of the anion in the electron transfer process.
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Table 2: Cr-distribution after different reaction periods

in nitric acid

Nitric Time of

acid contact anionic neutral

cone. (min) species species

Z of chromium-51 activity

CrX CrX2+ M D

90%

90%

65%

33%

4 M

1 M

10"1 M

IO"3 M

0.5

10

10

10

6

120

240

4020

480

40

40

94

97

26

69

45

28

2

0.2

0

0

1

3

3

0.5

0

40

56

32

12

37

26

50

43

1

23

17

16

9

0.2

0.2

86 0.3

3 0

1 0.1

11

2

0.6

1

1- M, D and P refer to the monomeric, dimeric and polymeric forms of Cr (III)

2- combined dimeric and polymeric activities

3- combined anionic and neutral activities ^

4. Collins, C.H.; Collins, K.E.; Ackerhalt, R.E.; J. Radioanal. Chem. 1971, jB,

263.
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SUMARIO

Na Divisão de Radioquímica do IPEN-CNEN/SP, vem sendo desenvo lv i -
da uma l inha de pesquisa que tem como obje t ivo e s t a b e l e c e r métodos ra
dioquímicos que p o s s i b i l i t e m a separação e a s o l i d i f i c a ç ã o de 1 3 'Cs e
9°Sr presentes em so luções de produtos de f i s s ã o .

Em trabalho anter ior fo i apresentado um procedimento radioqul-p
mico que permite a separação de ^ S r de misturas de produtos de f i s -
s ã o . Neste trabalho, foram estudadas as condições experimentais que
permitem obter a s o l i d i f i c a ç ã o do e s t r o n c i o , sob a forma de titamtLo
de e s t r o n c i o , que segundo dados de l i t e r a t u r a é uma das formas q u í i á -
cas mais convenientes para o uso de *^Sr como uma fonte de raios b i t a .

ABSTRACT

A research that aims to develop radiochemical procedures for the
separat ion and s o l i d i f i c a t i o n of 1^7Cs and 9 0 S r from f i s s i o n products
s o l u t i o n s has been carried out at the Radiochendstry Divis ion of IPEN
CNEN/SP.

In a previous paper , a schematic out l ine of the process s t eps
for the separation of Sr from f i s s i o n products mixture was shown.
In the present paper, the experimental conditions for s o l i d i f i c a t i o n
of strontium as s tront ium t i tanate have been s tudied . According to '
l i t e r a t u r e data, t h i s compound o f fers the most s u i t a b l e chemical form
to use 9®Sr as be ta rays source .
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INTRODUÇÃO

Dos muitos produtos de f i s s ã o formados na reação de f i s s ã o alguns t e a meia
v i d a s u f i c i e n t e m e n t e longa e s ã o formados com a l t o rendimento de f i s s ã o para
serem recuperados e u t i l i z a d o s como fontes de r a d i a ç ã o . Dentre os produtos de
f i s s ã o destacam-se o 1 3 7 C s e o 9 0 S r , _ q u e podem s e r u t i l i z a d o s em l a b o r a t ó r i o s
de p e s q u i s a , i n d u s t r i a s e em a p l i c a ç õ e s médicas . 0 rad io i só topo *^'Cs ê empre-
gado como uma fonte de radiação gama enquanto o 9 0 S r é de i n t e r e s s e para a p l i -
cações que n e c e s s i t a m de um emissor b e t a puro com meia v ida longa.

Na D i v i s ã o de Radioquímica do IPEN-CNEN/SP vem sendo desenvolv ida uma l i -
nha de p e s q u i s a que tem como o b j e t i v o e s t a b e l e c e r « t o d o s ladioquímicos para a
separação de c é s i o e e s t r o n c i o de misturas de produtos de f i s s ã o . Em trabalho
a n t e r i o r . Cunha e Andrade e S i l v a * 2 " 4 ) apresentam um procedimento radioquímico
para a separação de Cs e sua p o s t e r i o r s o l i d i f i c a ç ã o sob a forma de p a s t i -
lhas de fosfomolibdato de amonio (1 3-Cs-AHP). que cons t i tu i o materia l de par-
t ida para o uso de 1 3 ' C s como fonte de radiação gama.

Dando prosseguimento ao desenvolvimento dessa l inha de pesquisa f o i es tabe *
l e c i d o um procedimento radioquímico que permite a recuperação de 9 0 S r de s o l u - ¡
çoes simuladas do Processo Purex* 1 ' . No presente trabalho foram estudadas as '
condições experimentais para a s o l i d i f i c a ç ã o do 9 0 S r , com o o b j e t i v o de obtê - I
- I o em uma forma química adequada para s e r u t i l i z a d o como uma fonte padrão de !
raios b e t a . 0 método adotado c o n s i s t e na obtenção do estroncio sob a forma de
t i t a n a t o de e s t r o n c i o , que segundo dados de l i t e r a t u r a * ^ é uma das formas quí i
micas mais convenientes para a obtenção de fontes beta de 9 ^Sr. ~ '

PARTE EXPERIMENTAL

OBTENÇÃO DE TRAÇADORES RADIOATIVOS

P a s t i l h a s de 2 ,5g de.U-jOg foram irradiadas por 320 horas sob um f luxo de
neutrons térmicos de IO1 nem"2 s * no reator do IPEN-CREN/SP. Após um tempo
de resfriamento de 4 meses a p a s t i l h a fo i d i s s o l v i d a com solução de ác ido n í -
t r i c o 4M. Os produtos de f issão^emissores de radiação gama presentes n e s t a s o -
lução são 1 J / C s , " Z r , * JNb, lHHCe e l u o R u . 0 radioisótopo 9 0 S r f o i obt ido co -
mercialmente, enquanto o 8 5 Sr f o i obtido pe la irradiação de lOOmg de n i t r a t o
de es tronc io durante 16 horas. O s a l de n i t r a t o de estroncio f o i d i s so lv ido *
com solução de ácido n í t r i c o 0 , 1 M.

COMPOSIÇÃO DA SOLUÇÃO DE PRODUTOS DE FISSÃO

A uma al íquota da mistura de produtos de f i s são acima mencionada contendo
o urânio e os traçadores radioativos dos elemento» em estudo, foram adiciona-
dos carregadores desses elementos para que a concentração dos produtos de f i s -
são est ivessem no intervalo de 10~5 a 10~Sf. A concentração do urânio fo i de
0 , l g U / l i t r o e a acidez da solução foi ajustada em 4 M em ácido n í t r i c o .

DETERMINAÇÃO DA CONTAGEM DOS RADIOISÓTOPOS

Durante os procedimentos radioquímicos , as contagens dos r a d i o i s ó t o p o s f o -
ram determinadas usando-se um ana l i sador mul t i canal (4096 c a n a i t ) , acoplado a
um d e t e t o r de Ce-Li . Para as contagens do 9 0 S r empregou-se o contador Geiger
Mul ler , e as medidas do 8 5 S r foram f e i t a s com o emprego de um d e t e t o r de Nal
( T I ) , monocanal. 0 urânio f o i determinado p e l a a n á l i s e de neutrons e p i t é r m i -
c o s ( 6 ) , empregando-se um d e t e t o r de c i n t i l a ç ã o de N a l ( T l ) , acoplado a um an a l i
sador de 400 c a n a i s . ~
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SEPARAÇÃO DE 9 J Sr PA ^STURA DE PRODUTOS DE FISSÃO

A solução contendo o urânio e os produtos de f i s são Sr, Cs, Ri,
l**Ce, ^ Z r e *àNb, acidez 4 H e i ácido n í t r i c o , foi percolada por una coluna
de s i l i c a gel onde ficaram adsorvidos os elementos z ircônio e n iobio . A seguir
a solução ef luente da coluna de s i l i c a gel fo i percolada Dela co lunade fos fa -
to de z i rcõn io , que é w trocidor s e l e t i v o para o c é s i o * ^ . Na solução e f luen-
te da coluna de fosfato de c i r c o n i o , contendo o uranio, c er io , rutenio e e s -
troncio , ajustou-se a acidez para 7 H e i ácido n í t r i c o e procedeu-se ã extra-
ção dos dois primeiros elementos coa o emprego de uma solução de TBP - varsol
302 (Va - Vo). Nestas condições, o es troncio e parte do rutênio permaneceram'
na fase aquosa. Para a separação do estroncio do rutên io , ajustou-se a acidez
da fase aquosa para 3,5 H em ácido n í t r i c o e e s t a solução fo i percolada na co-
luna de pentóxido de antimonio hidratado (HAP), que p o s s i b i l i t a a retenção s e -
l e t i v a do e s t r o n c i o ^ 1 ' . Para a e lu ição do e s t r o n c i o , empregou-se uma solução
de n i tra to de chumbo 1,5 M em meio de ácido n í t r i c o 0 , 1 M.

- 90
A Figura 1 mostra todas as etapas necessárias a separação do Sr presente

em misturas de produtos de f i s s ã o .

SEPARAÇÃO DE ESTRONCIO DO CHMBO
O estroncio separado do urânio e dos demais produtos de f i s são e s t á presen

te com uma ouantidade muito grande de chumbo (44g de chumbo para lQOtng de e s -
tronc io ) . Pertanco, antes de se proceder a s o l i d i f i c a ç ã o do estroncio e s te de-
ve ser separado do chumbo, o que pode ser conseguido por meio de uma s é r i e de
precipitações suces s ivas . Em uma primeira fase , adicionou-se ácido sul fúrico
concentrado a solução que contém o es troncio e o chumbo, precipitando os dois
elementos como s u l f a t o . A segu ir , com a adição de solução de carbonato de só -
d io , o precipitado de su l fa to se transformou em carbonato. Finalmente, e s te úl
timo precipitado foi tratado com acido c l o r í d r i c o . Nesta etapa, o es troncio pãs
sou para a so lução, enquanto o chumbo permaneceu precipitado como c loreto de
chumbo.

Para se determinar as melhores condições de separação do estroncio do chum
bo, vários fatores foram estudados, a saber, quantidade de reagentes ( ãciclõ
su l fúr ico , carbonato de sód io , ácido c l o r í d r i c o ) , tempo e temperatura de diges
tão do precipitado. Para a real ização destes experioentos , foram preparadas s õ
luçoes contendo lOümg de estroncio na presença de 100ml de uma mistura de n i -
trato de chumbo 1,5 M e ácido n í t r i c o 0 ,1 M. Para fac i l idade das medidas. de
contagem usou-se con» traçador radioativo do estroncio o radioisótopo 8:>Sr ,
que é um emissor de raios gama e pode ser detectado por ura detetor de Nal(Tl)
monocanal.

Con o conjunto de resultados obtidos pode-se propor o seguinte procedimen-
to para a separação do estroncio do chumbo:

A solução de es troncio e lu ída da coluna de HAP com 100ml de n i tra to de '
chumbo 1,5 M em ácido n í t r i c o 0 ,1 M foram adicionados 15 ml de ácido sul fúr ico
concentrado. Após 1 hora de digestão do precipitado mantendo-se a temperatura'
a 60°C, o precipitado foi separado por decantação e a e s t e foram adicionados
100ml de uma solução de carbonato de sódio contendo 28,3g deste s a l . Após a se_
paração do precipitado por decantação es te foi transformado na forma c l o r í d r i -
ca por meio de adição de 20üml de ácido c lor ídr ico ( 1 : 1 ) . Em todas as prec ipi -
tações o tempo de digestão do precipitado foi de 1 hora e a temperatura de 6<Fc
Com es t e procedimento 90Z do es troncio foi separado- do chunbo; sendo que na so_
lução de c loreto de estroncio restaram U,1Z da quantidade de chumbo in ic ia lneñ
te presente na solução.
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Mistura de Produtos de Fissão

coluna
de HAP

1 3 7 Cs 1O6RU
 9 ° S r

coluna de s i l i c a gel

coluna de fosfato de zircõnio

Extração com Solventes
FA: HNO 7M

FO: TBP - varsol 30Z

- 90Separação Sr-Pb ] solidificação Sr

90,Figura 1 - Recuperação e Solidificação do Sr de Misturas de Produtos de Fissão
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J
SOLIDIFICAÇÃO DO ESTRONCIO j

Apôs a etapa de separação do estroncio do chumbo, o estroncio esta.presen-
te em 200ml de uma solução de ácido c lor ídr ico 5 ,5 M contendo lOOmg de carrega
dor de es tronc io e usando como traçador radioativo de es tronc io , o radioisóto-^

Levando-se en consideração os resultados obtidos ao se estudar os vários ¡
fatores que afetam o processo de s o l i d i f i c a ç ã o do estroncio para obtê- lo sob í
a forma de t i tanato de e s t ronc io , a saber; quantidade de carbonato, quantidade /
de oxido de t i t â n i o , tempo e temperatura de digestão do precipitado, pode- se
propor o seguinte procedimento para a s o l i d i f i c a ç ã o do es troncio:

A solução c lor ídr ica resultante da separação estroncio - chumbo fo i levada
a secura para remover o excesso de ácido e retomada em 5üml de água. A esta so_
luçao foram adicionados l g de carbonato de amonio e lg de óxido de t i t â n i o .
Após um tempo de digestão de 1 hora, a mistura de SrCOj-TiC^ foi f i l trada e
calcinada a HOOoc para ocorrer a formação do t i tanato de estroncio (SrTiO)

A porcentagem de estroncio retida no sólido SrCO-j-TiO^ foi deJJíJZ. Ao se
calcinar este sólido a 1100°C para a obtenção do titanato de estroncio, ocor
reu nesta etapa uma perda de 10Z do estroncio.

-~ 90
A Figura 1 mostra todas as etapas envolvidas na solidificação do Sr.

CONCLUSÃO

A s o l i d i f i c a ç ã o do e s t r o n c i o p e l o método aqui proposto mostrou s e r um mito
do e f i c a z para a obtenção do estroncio sob a forma só l ida de t i tanato de e s -
troncio, que pode ser usado como fonte padrão para calibraçao de equipamentos
de contagem de raios beta . Além d i s so , com a seqüência de passos indicada na
Figura 1 e l imina-se da mistura de produtos de f i s s ã o 1 3 'Cs e "Sr, que têm *
meias vidas longas, simplificando a disposição dos const i tuintes remanescentes
da solução.
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SUMARIO

Um dos aspectos mais importantes para o conhecimento dos teores dos elementos
traços nos alimentos e organismos animais, que tem merecido nos últimos anos um
i n t e r e s s e cada vez maior dos c i e n t i s t a s l igados à área de saúde, é o desenvolv i -
mento de métodos a n a l í t i c o s s e n s í v e i s , prec isos e exatos . A anal i se por at ivação
com neutrons (AAN) se destaca como uma técnica das mais conf iáve i s .

0 presente trabalho faz parte de um Projeto Coordenado de Pesquisas àt. AIEA
•obre apl icações de técnicas nucleares para aná l i ses de elementos tóxicos em a l i -
mentos. Apl ica-se o método AAN para anál i ses de pão, l e i t e em pó e arroz, alimen-
tos considerados básicos da d i e t a alimentar b r a s i l e i r a . Apresentam-se também a l -
guns aspectos da AAN aplicada ã anál i se de matrizes b i o l ó g i c a s .

ABSTRACT

Recently there has been an increase of consciousness about the importance of
trace elements in human heal th and disease as we l l as a r i s i n g concern a' out:
food contamination.

The development of s e n s i t i v e , accurate and prec i se methods i s one of the most
important aspects of the knowledge of trace elements contents in foods and in
b i o l o g i c a l samples. Neutron act ivat ion analys is i s one of the most su i tab le '
tecniques because a great number of elements can be determined in concentration!
in the range of ug/g to ng /g .

The present work i s a part of an AIEA Co-ordinated Research Programme on the
appl icat ions of nuclear techniques for tox ic elements in foodstuffs .

Neutron act ivat ion analys is i s applied to analys i s of bread, milk powder and
rice that are considered e s s e n t i a l foods i n the Brazi l ian d i e t . Some aspects of
the ac t iva t ion analysis of b i o l o g i c a l matrices are discussed.
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I - INTRODUÇÃO

A crescente conscientização da população brasileira no sentido de melhor
fiscal izar a qualidade dos alimentos consumidos, assim como os inúmeros casos
de denúncias de alimentos contaminados, como a aflatoxina em amendoins, Hg em
peixes, o alto teor de Cr em gelatinas, entre outros, têm levado os institutos
governamentais a necessitarem de laboratórios especializados em técnicas anal!
ticas altamente sensíveis, que forneçam resultados com alto grau de confiabilT
dade para garantir a qualidade e quantificar o conteúdo de substâncias presen
tes nos alimentos.

Atualmente existem poucas informações a respeito dos teores dos elementos
inorgânicos presentes nos alimentos consumidos pela população brasileira. A
atual legislação baseia-se no decreto 55.871 de 26/03/1965. Este decreto fome
ce os limites máximos de tolerância de alguns elementos inorgânicos em bebidas
e alimentos em geral, não especificando o tipo dos alimentos.

Dentro deste contexto pesquisadores de alguns institutos de pesquisas, co-
mo Instituto Adolfo Lutz, IQUSP, a Divisão de Radioquímica do IPEN-CNEN/SP, o
ITAL de Campinas e algumas indústrias de alimentas, formaram um grupo de ana-'
l i s tas de metais em alimentos. Esse grupo tem por objetivo discutir as técni-
cas de análises disponíveis, bem como reunir um maior número de dados possível
sobre a determinação de contaminantes metálicos em alimentos brasileiros. Uma
vez reunido um volume suficiente de dados e amadurecidas as discussões sobre
técnicas analít icas, o grupo pretende atuar ao nível da legislação brasileira
fornecendo subsídios para que possam ser estabelecidos ou alterados os teores
máximos permissíveis de elementos metálicos em uma série de alimentos, que ve-
nham causar um mínimo de riscos ã saúde humana.

Entre as técnicas analíticas existentes destacam-se a espectrometría de ab_
s o r ç ã o atômica (AAS), a e s p e c t r o m e t r í a de e m i s s ã o após e x c i t a ç a o com ICP e a
análise por ativação (AAN). Cada uma dessas técnicas fornece resultados de
muitos elementos em uma única análise. Entretanto, nenhuma delas é capaz de
fornecer resultados para todos os elementos.

As técnicas nucleares têm desempenhado um importante papel para a monitora
ção de elementos tóxicos como Hg, As, Se nos alimentos, em muitos países deseii
volvidos. A Food and Drug Administration (FDA) dos El'A ut i l iza a técnica de
análise por ativação com neutrons para a determinação de As, Sb. Se, Cr e Mo
em alimentos a níveÍB de interesse toxicolõgico e nutricional^1'.

A análise por ativação com neutrons térmicos é uma das que se destaca por
sua sensibilidade, uma vez que um grande número de elementos pode ser determi-
nado na faixa de ug/g a ng/g, com fluxos de IO12 a i()13 neutrons cm**2 s .

A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) vem coordenando desde o
final de 1985 o programa de pesquisa "Co-ordinated research programme on nu-
clear techniques for toxic elements in foodstuffs". A Divisão-de Radioquímica
do IPEN-CNEN/SP faz parte desse programa cumo participante associado com o pr£
jeto: "Application of neutron activation analysis to the monitoring of trace
elements in Brazilian foodstuffs".

Urn dos objetivos desse trabalho é desenvolver um método de análise por ati^
vaçao para determinar os teores de Hg, Se, As, Zn, Sb, Fe e outros em alimen-
tos de grande consumo da população brasileira e de países asiáticos, como ó a_r
roz.

A técnica de análise por ativação instrumental é muito utilizada em análi-
ses de alimentos para determinar o conteúdo de Na, K, Cl, Al,'Mn, Br, Zn, Hg e
Rb. Entretanto, dependendo do tipo de amostra, é necessário aplicar métodos de
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separação radioquímica para determinar elementos como Hg, Se, As e Sb, entre
outros.

Muitos dos processos de separação radioquímica empregam trocadores inorgã-
nicos con» HAP, TIP e ZP para remover respectivamente os radioisótopos 2*Na,

K e 3 P, que constituem numa das maiores in ter ferenc ias do método em matri-
ó ( 2 K

As anál ises dos espectros de raios gama foram f e i t a s pelo programa
em linguagem BASIC, no mini computador HP modelo 2100 A, desenvolvido na Diví-
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zes biológicas(2K Outros utilizam resinas de troca iónica, destilacio, preci- ¡
pitação e eletrodeposição'3»*'. \

No presente trabalho sao discutidos alguns aspectos da análise por ativa- !
cao com neutrons aplicada a análise de alimentos, focalizando os trabalhos de- j
senvolvidos pela Divisão de Radioquímica do IPEN-CNEN/SP, onde foram analisa-' ;
dos pio¿ leite em pó e arroz, considerados básicos da dieta alimentar, bem co- ;
mo padrões biológicos certificados, tais como Bowen's Kale e Bovine Liver. '

I I - PARTE EXPERIMENTAL

11.1 - PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS:

As amostras foram adquiridas em supermercados ou padarias da cidade de São
Paulo.

Na AAN é interessante, sempre que possível, obter amostras na forma de pó.
0 procedimento a ser adotado na preparação das amostras vai variar conforme o
al liento a ser analisado.

.rocedeu-se, assim, para os seguintes alimentos:

Pão: Inicialmente fez-se a secagem das amostras a 50°C por 30 horas. Em
seguida efetuou-se a moagem em almofariz de ágata até obter granuló-
me tria de 80 mesh.

Leite em pó: Não foi realizado nenhum tratamento prévio.

Arroz: Foi feita a moagem do arroz em moinho e lé tr ico , após lavagem com '
água destilada. A seguir foram feitas a l ioffl ização e a moagem, !

obtendo-se assim amostras com granulómetria ¿e SO mesh.

11.2 - PADRÕES:
^ i

Nas anal ises multielementares instrumentais podem s e r u t i l i zados como pa-
droes os materiais b io lóg icos de re ferênc ias , cer t i f i cados por i n s t i t u i ç õ e s co
mo a AIEA e a NBS (National Bureau Standard). Entre e l e s pode-se c i t a r : Citrus"
Leaves, Bovine Liver, Animal Muscle e Bowen's Kale. Esses materiais por apre-
sentarem composições muitas vezes semelhantes aos alimentos anal i sados , são
submetidos ãs mesmas condições de irradiação e contagem para a determinação de
um grande número de elementos traços .

Em alguns casos, principalmente quando separações radioquímicas são neces-
s á r i a s , prefere-se u t i l i z a r padrões s i n t é t i c o s multielementares, que são prepa
rados a par t i r de soluções primárias dos elementos a serem determinados. ~

11.3 - EQUIPAMENTOS DE CONTAGEM

Utilizaram-se detectores de Ge(Li) com resoluções de 2 ,8 keV e 2,6 keV pa-
ra o pico de 1332 keV do Co, acoplados a analisadores de 4096 canais , respec
tivãmente, da Hewlett Packard e da Ortec. ' ~



são de Radioquímica, e pelo programa Ge(Li) Gam, em linguagem ORACL, desenvol-
vido pela ORTEC.

II.U - IRRADIAÇÃO;

As amostras de alimentos (100-300mg) e os padrões biológicos (50-250mg) fo

ram irradiados simultaneamente por períodos de 2 a 30 minutos em fluxos de"
neutrons de 1012ncm~*s~1, para a determinação de radioisótopos de meias vidas
curtas (de minutos a algumas horas) . Para anál ises de elementos que dão origem
a radioisótopos de meias vidas longas, as amostras foram irradiadas por 8
horas em fluxos da ordem de 10 1 2 a 10 1 3 ncm~2 s n o « a t o r IEA-1".!, do IPEN/
CNEN-SP.

Os recipientes de irradiação ut i l izados foram recipientes de p o l i e t i l e n o ,
especiais para a análise por ativaç&a e fornecidos pela Free University de
Amsterdam, envelopes de aluminio e ampolas de quartzo.

11.5 - ANALISE INSTRUMENTAL:

Após períodos de decaimento convenientes (de 3 minutos a 2,5 horas no caso
das irradiações curtas e de 3 a 15 d ias , no caso de irradiações de 8 horas) me
diu-se as amostras nos espectrómetros de raios gama descr i tos . ~

Os tempos de contagem variaram de 2000 segundos a 2,5 horas. Nestas condi-
ções pode-se determinar o conteúdo de Na, K, Cl, Al, te, As, Br, Zn, Mg, Fe,
Ca, Sc, Sb, Cr e Rb, nos alimentos analisados.

11.6 - ANALISE COM SEPARAÇÃO RADIOQUÍMICA:

11.6 .1 - Análise Destrutiva do Pão e do Lei te em pó:

- — 12 —2 —1
Apôs irradiações de 8 horas (fluxo de 10 nem s ) e tempo de resfriamen-

to de 60 horas, a amostra (100 mg) e o padrão Bowen's Kale (50 mg) foram d i s -
solvidos em HKO_ c o n e , HC10, 70Z e H-0 12G vo l . A solução fo i levada ã secu-
ra, após a digestão completa da materia orgânica, e retomada em HC1 8 N. A so
luçao c lor ídrica foi então, percolada em uma coluna de HAP (pentóxido de anti-"
tnônio hidratado), onde ficaram retidos os radioisótopos ]̂Jj<» e ^K. Na solução
ef luente foram detectados os radioisótopos 6*Cu, ""Zn e La, que na analise
instrumental foi-am mascarados pelo Na.

11.6.2 - Análise de Hg e Se em padrão biológico e em arroz:

Para a determinação de Hg e Se em alimentos foi necessário recorrer a uma
análise destrutiva para separar esses elementos da matriz e de outros elemen-
tos interferences.

A separação radioquímica desenvolvida envolveu a dissolução das amostras
(irradiadas em ampolas de quartzo por 8 horas - fluxo de lü^ntu" s~ ) em HNO
cone , H2SUA COI>c. e H-0 120 vol, em sistema fechado. Após destilação dos elé
mentos em meio bromídrico, o selênio foi precipitado sob a forma elementa?
apôs redução com metabissulfite de sódio, e o mercúrio precipitado como sulfe-
to, apôs adição de NH.OH cone. e tioacetamida na solução já isenta de selênio.

III - RESULTADOS

Na Tabela 1 são apresentados os resultados obtidos para a. análise instru-
mental das amostras de pão, le i te em pó e arroz. Os valores representam as mé-
dias de 3 a 6 determinações individuais para cada elemento.
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TABELA 1 - RESULTADOS DAS ANALISES NÃO DESTRUTIVAS DOS ALIMENTOS

ELEMENTO

Na

Cl

K

Ca

Mn

Mg

Al

Br

Fe

Rb

Zn

Cr

Sb

As

Sc

CONCENTRAÇÃO TOTAL DOS ELEMENTOS

(Média • DP)

PAD INDUSTRIAL

0,77 ^ 0 ,02 Z

1,04 + 0,06 Z

10,2 • 0,8

10,9 + 0,3

75 4. 3

3,4 +0 ,4

14,9 _• 0,6

0,30 _• 0,01

0,90 + 0,01

2,35 + 0,56ng/g

PÃO FRANCÊS

0,96 • 0 ,01 Z

1,49 + 0 ,07 Z

7,38 • 0,31

12,5 • 0,7

60 + 7

2,4 +0,3

9,7 • 1,1

0,21 + 0,01

0,29 +0,04

2,63 ng/g

LEITE EM PÕ

0,323+0,004 Z

0,76 +O.05 Z

1,15 + 0 , 0 2 Z

1,02 + 0 , 1 1 Z

0,52 +0,04

1040 + 25

10,4 ;• 0,2

14,7 +0,4

24 + 2

24 +3

0,21 +0,03

1,07 + 0,06

ARROZ (TIPO 2)

13,5 + 0,6

434 + 36

0,36 + 0,02

3,7 + 0 , 3

15,1 • 0,9

0,278+0,035

OBS; Os resultados são dados em Mg/g, a não ser nos casos indicados con» Z ou
ng/g

( - ) analises não realizadas

As Tabelas 2 e 3 apresentam os resultados obtidos apÓs os processos de sep¿
ração química, desenvolvidos para a eliminação de alguns elementos interferen-
t e s .
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SUMARIO
Cinco padrSes analíticos de matrizes naturais para as
determinações de urânio e tôrio foram preparados e dis-
tribuídos a laboratorios e centres de pesquisa nacio-
nais. As etapas de preparação física, homogeneização e
testes de qualificação desses minérios para constituírem
material de referência s3o discutidos. Nove laboratorios
nacionais e três internacionais participaram do trabalho
de intercomparaç3o de resultados, no qual os valores de
referência foram calculados. Esses s3o os primeiros ma-
teriais de referência para tais fins preparados na Amé-
rica do Sul .

ABSTRACT
Five reference standards made of natural matrices were
prepared for uranium and thorium for distribution among
national laboratories and research organizations. The
physical preparation of the matrix, the homogenization
and tests to qualify the standards as reference mate-
rials are discussed. Nine national and three internatio-
nal laboratories participated in the intercomparison,
from which the reference values were calculated. This is
the first set of such reference materials prepared in
South America.
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1. IKTRODUÇXO

No inicio de 1982 foi feito um levantamento em escala na-
cional sobre as possibilidades de analisar urânio e tSrio em
materiais naturais (solos e rochas). Foram enviadas amostras a
alguns laboratorios e a intercomparaçSo dos resultados recebi-
dos mostrou diferenças acentuadas, muito além da dispersão es-
perada nesse tipo de trabalho» Tal dispersão persistia mesmo
quando comparados valores obtidos pelo mesmo método analítico.
Mais ainda, foram verificadas diferenças de mais de 1002 na re-
petição dos resultados para a mesma amostra, quando reanaltsada
sob outra idem Ificaç3o.

Essa grande dispersão foi posteriormente confirmada duran-
te a construção no Instituto de RadioproteçSo e Dosimetría
(1RD), de fontes planares para calibração de instrumentos usa-
dos na prospecçSo de urânio e na monitoração radiómetri ca do
meio ambiente (1).

Um dos fatores comuns a quase todos os laboratórios parti-
cipantes na intercomparação foi a ausência de padrões adequa-
dos. Esses padrBes eram geralmente preparados a partir de sais
de U e Th ou eram materiais importados de concentração e com-
posição mineralógica muito diferente das amostras comuns de ro-
chí.s e solos aqui analisados. No caso dos padrões importados,
muitos deles, por exemplo, os padrBes da AIEA, s3o destinados
apenas à análise química e, portanto, n3o servem para determi-
nação de urânio por radiometría.

Mais recentemente, com a restrição geral de importação,
acrescida da recusa dos EUA em fornecer material de referencia,
tornou-se ainda mais critica a falta de padrões para as análi-
ses de urânio e tõrio no Brasil.

Os fatos acima levaram a Diretoria de Materiais da
CNEN a decidir, em 1984, pela preparação de padrões analíticos
nacionais. Esses padrões deveriam atender, se possível, âs con-
dições tanto das análises químicas (via úmida) quanto das ra-
dioraétricas, não destrutivas. 0 objetivo era atender â de-
manda interna e diminuir os fatores causadores das dispersões
através de uma "intercalibração" ejn diversos laboratórios na-
cionais .

2. MATERIAL ESCOLHIDO

Na escolha dos materiais para a preparação dos padrões
foram considerados os seguintes fatores:

- material de composição química/minera lógica na qual
a experiência anterior mostrou dificuldades analíti-
cas;

- minério contendo elementos nucleares exportados pelo
Brasil sob licença da CNEN;

- material que naturalmente se • apresenta proximo do
equilíbrio radiómetrico secular;

- além dos minérios, material com radioatividade na-
tural próxima àquela do meio ambiente.
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Entre as possibilidades consideradas foram selecionados
seguintes minérios:

1. Feldspato potSssico GO R.G. do Norte (K)

2. Caldasito de Poços de Caldas (U e Th)

3- Zirconita de Poços de Caldas (U e Th)

4. Monazita da NUCLEMON (ü e Th)

5. Fosforito de Olinda (U)

6. Albitito de Lagoa Real (U)

Por falta de quantidade suficiente, na CNEN, do minério de
uranio de Lagoa Real (albitito), n3o foi possível preparar essa
matriz.

0 feldspato (ortoclSsio) do Rio Grande do Norte e o fosfo-
rito de Olinda contêm concentraçCes de U e Th próximos aos ní-
veis inferior e superior encontrados no meio ambiente* Portan-
to, esses padrões s3o destinados a trabalhos relacionados â de-
terminação de radioatividade ambiental. Os demais contém con-
centrações de urânio e tório bem mais elevadas, aproximando-se
das anomalias radióme tricas naturais. S3o , portanto, destinados
à determinação de U e Th em minérios radioativos.

Além dessas características radiómetri cas , a zirconita,
monazita e caldasito s3o minerais refratãrios (silicatos, fos-
fatos e óxidos) de difícil abertura, requerendo cuidados espe-
ciais na solubilizaçSo dos seus constituintes, sobretudo no
controle do resíduo. Exatamente por serem refratários, o U-238
e o Ra-226 s3o pouco mobilizados dos seus lugares originais na
rede cristalina, o que garante o desejado equilíbrio radiomê-
trico entre esses dois radionuclídeos da série de urânio. A ra-
zio U/Th foi outro fator importante na escolha, procurando-se
obter razies significativas e um amplo espectro-

Todos os cinco materiais foram caracterizados por
fluorescencia de raios-X quanto ao contefido dos seus elementos,
maiores, menores e traços.

3. PREPARAÇXO DOS MATERIAIS

A preparação física tonto na parte de reduçUc granulomê-
trica quanto nos testes de homogeneidade e preparação final pa-
ra distribuição aos laboratórios, foi feita dentro dos mais
rigorosos critérios estabelecidos para preparação de materiais
de referência.

Esse trabalho foi realizado sob forma de contrato, pelo
Centro de Tecnologia Mineral - CETEM ( 2 ) , de acordo com as es-
pecificaçSes estabelecidas pela CNEN. •

3.1 Preparação Física

A zirconita, monazita, feldspato, fosforita e caldasi-
to, foram adquiridos em várias granulometrias e de modo geral,
preparação envolveu as seguintes etapas ( 2 ) :
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.3.

a) Secagem, em bandejas de aço Inox, em estufa, a uma
temperatura de 100 graus centígrados, durante cerca
de 3 horas;

b) Homogeneização em homogeneizador em "V" de Fabbe,
durante um período de 1 a 2 horas;

c) Classificação granulóme trica ;

d) ConinuiçSo a menos 200 malhas;

e) Novamente secagem em estufa e posterior homogenei-
zação em homogeneizador em "V" de Fahbe;

f) Homogeneização e quarteamentos em pilhas de seçSo
triangular;

g) Retirada em pilha de amostras representativas com
aproximadamente 120 g cada uma;

h) Acondicionanento a granel;

i) Secagem, quarteamento e acondicionaraento das amos-
tras em frascos, com cerca de 60 g cada uma, des-
tinadas aos testes de homogeneidade e programa de
intercomparaç3o entre laboratorios•

Nas Figuras 1 e 2, estão representados respectivamente, os
fluxogramas da primeira fase de preparação (redução granulomé-
trica â partículas menores que 200 malhas) e segunda fase (ho-
mogeneização, quarteaçSo e retirada de amostras). Na Figura 3
está representado o detalhe das homogeneizaçBes e quarteamentos
sucessivos para constituir pilhas de seç3o triangular. Também ê
indicada a composição das amostras finais (x, y, w e z) que fo-
ram distribuídas para análise nos diversos laboratorios- Os
procedimentos para retirada das amostras representativas para o
teste de homogeneidade estão representadas na Fipura 4.

3.2 Testes de Homogeneidade

Uma das principais características de qualquer material de
referência é a sua homogeneidade, isto ê, a uniformidade de
composição e estrutura com respeito âs propriedades de interes-
se. No caso, essas propriedades seriam as concentrações de urâ-
nio, tirio e potássio.

Or testes de homogeneidade aplicados nas amostras repre-
sentativas indicadas na Figura 4 consistiram na análise por
fluorescencia de raios-X de dois elementos entre os três indi-
cados acima. Para tanto, de acordo com a composição química de
cada material, foram determinados os elementos mais adequados,
ou seja :

a) D e Th para a monazita e zirconita

b) V e K para a fosforita e feldspato

c) Th e K para o caldasito.
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O tratamento estatístico dos resultados foi feito direta-
mente cora os valores de intensidade v'a fluorescencia de raios-X
diminuindo assim os erros advindos das conversBes em concentra-
ção de radioelemento. O controle do erro instrumental foi feito
através do uso de uma amostra de cada material especifico- Es-
sa amostra foi analisada várias vezes de maneira independente
e, depois, simultaneamente trê"s amostras de cada espécie mine-
ral em teste.

Uma vez verificada a validade da dispersão dos resultados
encontradas, foram determinados os seguintes parâmetros esta-
11 st icos :

a) Variâncias entre amostra em diferentes frascos

b) Vari3ncias internas para os mesmos frascos.

Na Tabela 1 estão i .dicados os resultados con o teste de
Cochran (3). Deve ser notado que o valor de C encontrado (raz3o
da maior varíância observada pexa somatória das variâncias) é
sempre menor que o C-crltico. A Tabela 2 apresenta os resul-
tados da análise das variâncias (teste de Fischer) (4 e 5). Es-
ses resultados demonstram que, em relaç3o ao U, Th e K, nío
existem diferenças significativas entre as variâncias de suas
concentraçBes tanto entre os frascos, nem internamente a eles.
Portanto, os •ateríais assim preparados podem ser considerados
homogêneos para a finalidade a que se destinam.

4. RESULTADOS ANALÍTICOS

4.1 Distribuição do Material para Análise

Frascos contendo de 10 â 25 g de cada um dos materiais fo-
ram enviados pira analise a nove laboratórios nacionais e três
no exterior, que participaram da intercotnparaç3o de (Anexo 1).
Os resultados foram posteriormente usados na determinação do
valor de reforfincia desses materiais.

A cada laboratório foi enviada, junto com as amostras, uma
explicação detalhada do material, proposito do trabalho e
instruções para apresentação dos resultados. 0 trabalho de
análise foi dividido em duas etapas (somente para os laborato-
rios nacionais), a fim de possibilitar a otimização dos métodos
utilizados •

As amostras foram analisadas em duas etapas. Dois labora-
tórios n3o apresentaram resultados para U e Th por n3o terem
rotinas analíticas para
esses elementos.

Conforme esperado, foi grande a dispersão dos resultados,
mesmo quando utilizada a mesma técnica analítica. Parte dessa
dificuldade advPm de serem alguns materiais (monazlta, caldasi-
to , zirconita) minerais refratãrios e3 portanto, de difícil
solubilizaç3o. Entretanto, valores anímalos foram também repor-
tados para o fosforíto e feldspato (fosfatos e silicatos sim-
ples) o que sugere erro na análise e dificuldade cotr o mate-
rial.
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A.2 Análise dos Resultados

Os resultados recebidos dos diversos laboratorios foram
primeiramente ordenados en forma crescente de concentração. Foi
entSo feita a primeira eliminação de dados correspondentes
àqueles valores extremamente anfinalos com respeito à distribui-
ção geral da respectiva população. A seguir foram descartados
os resultados recebidos como "menor que •••"( 340 ppm U ) .

A populaçSo restante foi analisada através dos critérios
estatísticos de Crubbs (6), mesmo aqueles valores de concentra-
ção ainda suspeitos, com o objetivo de Identificar valores es-
tranhos à população (outliers). Nessa analise, foi usado um va-
lor crítico dij significancia de 2, 5Z. Do numere inicial de S81
resultados recebidos, foram considerados significativos 448,
sendo 174 para urSnio , 101 para torio e 173 para potássio.

Uma vez definida a população final para cada elemento, fo-
ram determinados os parâmetros estatísticos convencionais e
suas distribuições histogranicas. As Figuras 5 a 7 apresentam,
como exemplo, a distribuição dos resultados em relaçUo à média
e desvio padrCes (S+ e S-) para o material FT. Figuras seme-
lhantes foram geradas para todos os materiais estudados mas por
falta de espaço n3o serS) aqui reproduzidas. -̂

Deve ser notado que em geral, a dispersão £ bem reduzida e
que, em todos os casos, a população considerada foi razoavel-
mente grande. Alguns casos, porém, merecem comentários:

F-l(t6rio)

A dispersão dos resultados ê aparentemente
grande. Isto € justificado pela baixa concentração de
t6rio no padrSo (1,5 ppm) que está próximo do limite
de detecçSo de vários métodos analíticos. Assim, a es-
timativa do erro, ao nível de um desvio padrSo, que ê
de 32%, torna-se perfeitamente aceitável nestas condi-
çOes .

C-l(potfissio)

Os resultados estão concentrados era torno dos
dois valores do desvio padrão (S+ e S-), parecendo uma
distribuição bimodal . Apesar dos quarenta (40) resul-
tados considerados, outras analises est3o sendo fei-
tas nesse material para melhor caracterizar essa popu-
lação .

M-l e Z-Kpotãssio e tório)

A monazita (M-l) e a zirconita (Z-l) s3o con-
centrados altamente puros desses minerais. Portanto,

< contém potássio, a n3o ser de impurezas de raine-
, .s argilosos associados. As concentrações encontra-
das foram 0.0344+0.004 e 0.0232+0.0009%'de K respecti-
vamente, ou seja, mais de 100 vezes abaixo das concen-
trações normais das rochas e solos. Por essa razão,
elas n3o foram incluídas como valores de referência na
Tabela 3« Quanto ao tório na zirconita um dos labora-
tórios brasileiros obteve, por várias técnicas, valo-
res bem mais altos (1960 ppn). Este valor t3o discre-
pance merece ser esclarecido.
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4.3 Valores de Referencia

Utilizando-se os critérios acima os valores de refe-
rencia propostos para os cinco padrSes s3o dados na Tabela 3-

TABELA 3

1 1

'PADRRO'
i i

t *

• F-l •
i t

• FT-1 '
> t

• M-1 '
» 1

• C-1 '
t r

• z-i •

URANIO
(ppm)

2,06+0,33

98,55+9,64

1881+181

3773+175

256+34

(27)

(43)

(36)

(31)

(35)

t

' TORIO
(ppm)

1

1 1,56+0,51

•22,15+2,76
I

' 4,96+0,58
I

1 1348+51
f ~

1 230+25

(10)

(24)

(30)

(18)

(19)

t

1

1

f

•10
t

• 1
i

*

•o,
r
t

POTÁSSIO
(2)

,57+ 0,59

,67+0,09

-

593+0,044

-

t

i

r

t

(51)'
t

(62)'
1

f

t

(4or

a) Os valores da tabela corresponden â média dos resultados e
â estimativa do erro ao nivel de un desvio padr3o.

b) Os números entre parênteses indicam o número de determina-
ções consideradas.

c) Concentração em porcentual (%) de torio (*).

5. COBCLOSOES

a) Dos três elementos analisados, o que apresenta maior difi-
culdade analítica é o torio. Alguns laboratórios nacionais n3o
têm rotinas analíticas para esse elemento e outros fazem sua
determinação com uma margem elevada de erro analítico. Por essa
razão, a população final de resultados para tõrlo, foi sempre
menor que nos casos de urânio e potássio. As determinações de
potássio foram as mais consistentes.

b) A preparação e homogeneização dos cinco materiais para
elementos de interesse é perfeitamente adequada para os propó-
sitos a que se destinam.

c) Quando o método analítico requerer dissolução da amostra,
atenção deve ser dada na abertura dos padrees C-1, M-1 e Z-1,
por serem constituidos de minerais refratários e, portanto, de
difícil solubilidade .

d) Em termos de qualidade técnica, todos os cinco materiais de
referência alcançam os padrSes de qualidade dos similares in-
ternacionais. As incertezas nas concentrações, ao nível de um
desvio padrSo, estSo em torno de 10% o que é considerado exce-
lente. Mesmo assim os valores de referência devem ser usados em
carSter experimental por dois anos. Nesse período, qualquer di-
vergência significante nessas concentrações deve ser comunicada
3 CNEN.
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TABELA 1 - RESULTADOS OBTIDOS COM A APLIOAÇÃO DO TESTE DE COCHRAN (3).

TESTE DE COCHRAN

CALDAS 1 TO

MONAZITA

ZIRCONITA

FELDSPATO

FOSFORITA

Th

K

U

Th

U

Th

U

K

U

K

S
i

15

11S

92

2566

63

59

25

0,04

10

34

IS?

1.251

69.707

29.528

20805254

1448

13948

2586

0,0077

428

6252

K

24

20

20

16

16

V

2

2

2

2

2

Cale. S 2 -
~ 1 IIIUX.

K,V Z S 2

0,1799

0,1998

0,2866

0,3165

0,2740

0,2496

0,2417

0,2078

0,2336

0,1846

C K,V

C24,2,o<.- 5% ' ° '
2 3 5 4

C20,2,o<. St' °' 2 7 0 5

C20,2,o, - 1% - °'3297

C,5,2cx - 5fo = Ü ' 3 ^ 6

\



TABELA 2 - RESULTADO DA ANALISE DAS VARIÂNCI AS (TESTE DE FISHER).

CALDASITO

( . * 24.J - 2 )

MONAZITA
( ¡ = 20.J = 2 )

ZIRCONITA

( i = 20.J - 2 )

FELDSPATO

( ¡ = 16.J = 2 )

FOSFORITA

( ¡ - 16.J - 2 )

Th

K

U

Th

U

Th

U

K

U

K

(XTi-O2

• j

1.31281.10s

1,59132.109

6,67750.1O8

1140869.105

7,77898.108

7,13881.1O8

4.O687.1O8

30,34

5.2700.107

9.776564.109

Z T i + 2

j

1,31284.108

1,59143.109

6,67828.108

114U50.105

7,77915.108

7.13900.108

4.0689.108

30.35

5,27O2.1O7

7,776614.109

1.31286.108

1,59150.109

6,67857.108

1141358.105

7,77929.108

7,13914.108

4,O696.1O8

30,36

5.2703.107

), 776690.109

3.lO3/23

l. i . io*/*

7,8.104/2:

28l.lO5/2:

i.7.idVa

l,9.KJ*/23

2.ldVl5

1.10-715

2.1O3/15

5.lC(Vl5

2
S l

2.103/24

7.104/24

2/UdV»

208.105/24

1.4.1(^/24

1.4.1(^/24

7.104/l6

1.10-2/l6

1.lCr/16

7,ó.icfyló

RAZÃO
F

F 2 3 , 2 4 = l ' 5 7

F 2 3 / 2 4 = 1 , 6 4

F19,20 • 2 ' 8 3

F19,20 " l ' 4 2

F19,20 = ! ' 2 8

F 1 9 , 2 0 = 1 ' 4 3

r l6 ,15 i #

F 1 5 , 1 6 = 1 1 7

F 1 5 , 1 6 = 2 ' 1 3

F15,16 " J ' 4 3

tdh .

c r i t .

F20,20,cx = 5% = 2 ' 1 2

F = 2 Qá
20,20, <x = 1% >y*

F 1 5 , 2 0 , <*= 536" 2 / 2 °

F15,20, o< = 1% 3 ' 3 7



BRITA6EM SECUNDARIA

(Mondibulos Denver)

( i 1/8")

FELDSPATO <-887Qg)

PENEIRAMENTO

(Peneiro Serie Tyler )

>6

<6

M0A6EM

Moinhos de Borros e
Discos Porcelano Ho*
rizontois

PENEIRAMENTO

(Pcncrro Vibratória MineraImaq )

200
> 200

<200 Molhas

Figuro I * FLUXOGRAMA DE REDUÇÃO FÍSICA DOS MATERIAIS (no coso feldspoto)
A PARTÍCULAS MENORES DE 200 MALHAS.
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CALDAS ITO. MONAZITA
ZIRCONITA, FELDSPATO E FOSFORITA

(- 200m)

SECAGEM

(ESTUFA, 100°, 3h)

HOMOGENEIZAÇÃO
(Horoogeneizador em "V-Fabbe)

t = 2h p/ Feldspato
t = lh p/ os demais

I
HOMOGENEIZAÇÃO E OUARTEAMENTO

EM PILHAS DE SEÇÃO TRIANGULAR

RETIRADA DE AMOSTRAS

REPRESENTATIVAS 120g CADA

I
SECAGEM

U0C°C)

OUARTEAMEf-.íÕl

(Dív. Jones)

rAMOSTRAS ANALITJCAS\S ANALÍTJCAsX

6 Ü q / C A R A /

ACONDICI ONAMENTO

A GRANEL

HGIJRA 2 - Fluxograma da p; r.r,araçao doS materiais para retirada das amostras analtt¿
cas « acondicionamentt) a granel.
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Gl - (A) + (C)

f
Gil - (B) + (P)

•Í a ) | ( b ) ¡ ( c ) ¡ ( d ) ¡

1 i

( a' ) ¡ ( b' ) j t c' ', ¡( d' )l

/

¡ R

/ \ = (a) + (c

* ^ • —

MASSA 1

P ETAPA DO

QUAKTEAMENTO

2 a ETAPA DO

QIJARTEAMENTO

: ) \ /t = (b) + (d \

NICIAL

G l - ( A ) + ( C )

GH - (PI + (P)

X - ( a ) 4 ( c )

Y - ( b ) + ( d )

w-(a')^V)

Z - (h ' ) + i d ' )

CALDASITO
( q )

12230

6085

6130

2995

30*5

3085

3040

/i - ( a

( s )

24950

12540

12345

6255

6280

6130

6200

' ) + d- '>

ZIROONITA

(fl)

24400

12180

12210

6115

6045

6130

6040

FELDg'ATO
( B )

8765

4365

4130

2190

2175

2120

2190

» +(d')\

FOSfCR!TA
( B )

10880

5345

5445

2750

2770

2790

2735

FIGURA 3 - Pr<< r-d i nirnt.os píir.i n~i ct.ipos He
W i /..

<• cons t i t u i r án d«is pi Ihfis X,

. / 1 6 1 -



CALDASITO
9 i . 9

| - 12Oo Codo

MONAZITA.

8,

/ i i i • • • • • rrft
jGLS -|3| fc51

' /

170

ZIRCONITA:

FELDSPATO:

FOSFORITA:

Figuro 4 - PROCEDIMENTOS DE AMOSTRAGEM PARA EXCECUÇAO DOS
TESTES DE HOMOGENEIDADE DAS PILHAS X.Y.W e Z.
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TABELA 2 - RESULTADOS DAS ANÍLISES DESTRUTIVAS DO PÃO E DD LEITE EM PÓ:

ELEMENTO

Ma

K

Ca

Fe

Zn

Cu

Sb

La

Sc

Z

z
X

vg/g

VR/R

Mg/g

«g/g

og/g

CONCENTRAÇÃO TOTAL DOS ELEMENTOS

( M í d i a l DP)

PÃO INDUSTRIAL

0,78 J• 0 , 0 4

0,34 + 0,05

' 66 ̂

20 -

1

19

4,2 •

• 2

• 1 , 1

,2

,6

• 0 ,9

PÃO FRANCÊS

0,95 •

0,30 •

-

62 +

12 +

2,1 +

o,

13 ,

2,2 +

0,06

0,02

9

1

0 , 1

18

2

C,3

LEITE

0,329

1,20

1,32

35

1,27

EM P6

+ 0,004

+ 0,02

+ 0,04

-

+ 2

+ 0,01

0,91

26,0

-

(, - ) a n á l i s e s nao r e a l i z a d a s

TABELA 3 - DETERMINAÇÃO DE Hg e Sc NOS PADRÕES BIOLÓGICOS BOVINE LIVER SRM -
1577-acBOWEN'S KALE E NO ARROZ PELO MÉTODO DE SEPARAÇÃO RADIOQUÍ-
MICA.

CONCENTRAÇÃO TOTAL EM y g / g (AMOSTRA SECA)

ELEMENTO

Hg

Se

BOVINE LIVER

ESTE
TRABALHO

0,0054+0,0014

(A)

0,638+0,075
(7)

VALOR
CERTIFICADO

0,004*0,002

0,71+0,07

BOWEN'S KALE

ESTE
TRABÊLuO

0,109+0,019

(4)

0,123+0,020

VALOR
CERTIFICADO

0,168+0,025

0,133+0,021

ARROZ
TIPO 2

i, 0155+0,U056 .

(2)

U,J4O6+Ü,ÜO54

(1)

OBS: Os valores entre parênteses indicara o número' de análises efetuadas.
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IV - DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

i v . i - ANALISE DO PÃO E LEITE EM PÕ

Pelas Tabel&s 1 e 2 pode-se d i zer que, de um modo g e r a l , houve uma boa con
cordância entre as médias obt idas p e l o s métodos não des trut ivo e d e s t r u t i v o .
Os erros r e l a t i v o s para a maioria dos elementos anal isados no pão e no l e i t e
em pó est iveram em t o m o de 10Z, que e" considerado um bom resul tado pafa a n i l i
se de t r a ç o s .

Foram calculados os l imi te s de detecção de alguns elementos traços pe lo
c r i t é r i o de Currie' ' , nas condições experimentais do traba lho . Pe la Tabela 4 ,
pode-se observar que os l imi te s es t iveram sempre na fa ixa de ug/g e ng /g , o
que a t e s t a a sens ib i l idade do método de a t i v a ç ã o empregado.

TABELA 4 - LIMITES DE DETECÇÃO DOS ELEMENTOS TRAÇOS ANALISADOS PELOS MÉTODOS
NÃO DESTRUTIVO E DESTRUTIVO PELO CRITÉRIO DE CURRIE, EM Vg/g.

2LEMENT0

Cr

Sb

Br

Mn

Sc

Rb

Fe

Zn

Cu

PÃO

MÉTODO

NÃO DESTRUTIVO

0,18

0,028

1,1

0,47

0,0016

0,49

34,3

2,8

-

DESTRUTIVO

-

0,027

-

-

0,0017

-

12,1

2 ,1

0,018

LEITE EM PÕ

MÉTODO

NÃO DESTRUTIVO

0,53

0,048

0,77

0,18

-

0,23

-

1,8

-

DESTRUTIVO

-

0,032

-

-

-

-

-

2,4

0,048

( - ) valor não calculado

0 método de análise por ativação com neutrons nostrou-se adequaio para a âe_
terminação de Na, K, Ca, Mg, Cl, Al, Br, Cr, Zn, Fe, Cu, Rb, Sb, e Sc em amos-
tras de pão e l e i t e em pó.

IV.2 - ANALISE DE Hg e Se EM PADRÕES BIOLÓGICOS E EM ARROZ

O método de separação radioquímica empregado foi testado utilizando traçado^
res radioativos. 0 rendimento total encontrado foi de 99,3% para o 75Se e 97,2%
para o 197Hg.

A dissolução das amostras foi efetuada em sistema fechado, uma vez que ocor
rem perdas de Hg durante a digestão da matéria orgânica, como foi observada por
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Sjostrand .

A fim de testar a exatidão e precisão do método desenvolvido, foram anali-
sados os padrões biológicos Bowen's Kale e Bovine Liver (NBS-SRM-1577-a). Os
resultados indicaram uma boa concordância entre os valores certificados e os
encontrados neste trabalho (Tabela 3) .

0 processo de separação foi aplicado para amostras de arroz, mostrando ser
simples e sensível para determinar simultaneamente os teores de mercúrio e s e -
lênio .
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