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1. INTRODUÇÃO

O ante-projeto da Central de Tratamento de Rejeitos Radioativos
do C.D.T.N., elaborado por técnicos da DITRR.PD, foi analisado
pelo Dr. Krause (INE/KfK) durante sua missão no CDTN no período de
21/03 a 24/03/1983. Baseando-se em multas de suas sugestões fez- se
uma revisão do projeto conceituai da Central.

2. REJEITOS RADIOATIVOS DO CDTN

Os rejeitos líquidos radioativos do CDTN são classificados em três

tipos:

- rejeitos contendo Th e U naturais,
- rejeitos contendo rádio,
- rejeitos gerais.

Os rejeitos contendo Th e U naturais são provenientes principalmen-

te das Divisões de Reprocessamento (DIREP.PD), de Tecnologia de Com

bustivel (DITCO.PD) e de Enriquecimento (DIENR.PD).

Os laboratórios do Departamento de Tecnologia Mineral (DETM.PD) nos
quais são realizados testes com amostras de minérios uraníferos são
os principais geradores de rejeitos contendo rádio.

Os rejeitos gerais são constituídos por diversos radioisótopos maniu
seados nos laboratórios da Divisão de Química (DIQUI.PD) e futura -
mente serão gerados também nos laboratórios da Divisão de Tratamento
de Rejeitos (DITRR.PD) nos trabalhos que envolverão o uso de traça*
dores radioativos.

Os rejeitos sólidos gerados nos laboratórios do CDTN consistem pri-
cipalmente de materiais contaminados como luvas, panos, papéis, es-
topas, tubos de irradiação e peças contaminadas.

3. COLETA E TRANSPORTE DOS REJEITOS

Os rejeitos» constituindo a amostra radioativa manuseada nos labora_
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tõrios, são coletados separadamente em bombonas 30L ou 50-t. As a-
mostras contendo material orgânico são coletadas separadamente em
garrafões de vidro de 201.

Praticamente todos esses rejeitos necessitam ser tratados e por is_
so serão enviados a Central de Tratamento de Rejeitos. As bombonas
e os garrafões serão colocados em um recipiente de aço que será
transportado em uma carreta.

Os efluentes que constituem a água de lavagem dos materiais conta-
minados dos laboratórios serão coletados via tubulação em tanques
e serão amostrados e analisados para controle. Caso seja detetada
uma contaminação nestes efluentes eles serão transportados para a
Central de Tratamento de Rejeitos Radioativos através de tanques era
carreta ou em carros tanque.

Os rejeitos sólidos, usualmente coletados em sacos plásticos, se-

rão transportados em tambores de 2001.

4. DESCRIÇÃO DA CENTRAL DE TRATAMENTO DE REJEITOS RADIOATIVOS

No projeto conceituai da Central de Tratamento de Rejeitos do CDTN
são previstas as seguintes áreas:

- área de acesso de pessoal que inclui controle e vestiários,

- área de entrada e saída de material, incluindo a armazenagem pro
visoria dos tambores acondicionados,
- área de processos,
- áreas complementares, constituída por laboratórios, escritórios,
etc., e que estão dispostas na parte superior do prédio,
- área de tanques, situada no sub-r,olo.

As Figuras 1 a 5 apresentam a planta e alguns cortes da Centra! de
Tratamento de Rejeitos Radioativos .

- 2
A área total prevista do prédio e de 816 m .

Uma ponte rolante de 5t opera nas áreas de entrada e >a?da de ma-

terial e de processos.
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O prédio dispõe de saídas de emergência pela frente e por trás.
Seus portões de acesso e saída são de correr.

4.1 - Area de acesso de pessoal

A área de acesso de pessoal, com controle e vestiários, compreende
três setores, sendo um para visitantes com acesso pela porta de e-
mergência, dotado de porta-f1lmes, monitor e armário para aventais,
além de mesa para controle. Os outros dois que constituem o acesso
feminino e masculino são simétricos e separados pela área de aces-
so dos visitantes. Cada um e dotado de uma área fria, com pia, chu
veiro frio e sanitário, além de armário para os trajes dos funcio-
nários. 0 acesso a área quente é feito pela transposição da mureta,
onde se dispõe de armários para colocação de macacões de serviço e
botas, alem de chuveiro quente, lavatôrio e sanitários. Prevê-seum
monitor entre as áreas frias e quentes. Para o acesso ã área de
trabalho ê necessária a transposição de outra mu reta delimitando a
área onde se requer luvas e sapatilhas.

4.2 - Area de entrada e saída de material

4.2.1 - Entrada de material

Os critérios que definem esta área são: transporte de bombonas em
carreta e de efluentes em tanques, tracionados com cavalo-mecãnico.
0 cavalo mecânico posiciona a carreta dentro da área de recebimen-
to, desliga-se e então fecha-se o portão de entrada. As bombonas
com material aquoso são transferidas para os bocais de recebimento,
onde o material é aspirado para um dos tanques de recebimento, co£
forme suas características. Aquelas que contiverem soluções orgân^
cas são enviadas a sala de rejeitos mistos para separação de fases.
Quando se trata de carro-tanque, ou tanque, o material será trans-
ferido para os tanques de efluentes pelo bico da área de efluentes.
Os materiais sólidos são transferidos para a área de processos da
prensa, para serein processados.
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4.2.2 - Salda de material

A ponte rolante suspende o tambor da sua área de lavagem (desconta_
mi nação) e o coloca na ãrea de armazenagem provisória. Periódica -
mente estes tambores são colocados na carreta, segundo o mesmo prx
cedimento anterior.

4.3 - Areas conpleroentares (auxiliares)

Além da sala de rejeitos mistos já citada, estão previstos:

- laboratório de descontaminação de pequenas peças e equipamentos,
- escritório para controle e registro de material tratado,
- área de preparação da ciroentação, para pesagem e dosagem de mate_
riais usados na ciraentação, com balança, e*-.,
- oficina equipada com ferramentas para reparar equipamentos e a-
cessórios,
- almoxarifado de materiais de consumo da Central de Tratamento de
Rejeitos Radioativos,
- laboratório alfa e beta, localizado na parte superior, para aná-
lise de efluentes,
- laboratório de ensaios, para dosagem de mistura., de cimento e a-
valiação do produto final.

4.4 - Area de processos

A ãrea de processos compreende a lavanderia, a evaporação, a fil-
tração, a cimentação, c corte e a prensagem de rejeitos sólidos e
o box de lavagem dos tambores.

Esta ãrea é dotada de ponte-roiante e sistema de ventilação, e tem
ainda um alçapão para colocação e içamento dos equipamentos do sub_
solo.

A área de processos de rejeitos sólidos está em suopressão em rel£
ção ao galpão, e a prensa em subpressão em relação a sua área de
processos (v. item 8).

A ãrea de filtração e cimentação são adjacentes para facilitar o
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transporte da lama, enquanto o concentrado do evaporador será trans_

fer ido via ura tanque no subsolo.

Entre as áreas de trabalho reservou-se uma faixa para passagem de
equipamentos içados pela ponte-rolante que tem ainda a função de
provir a área de manutenção.

4.5 - Subsolo

0 subsolo constitue duas áreas distintas» uma de tanques e outra p£
ra os filtros do sistema de ventilação. A distribuição dos tanques
é feita seguindo o critério de que os tanques são móveis e guardam
0,5 metro de distância entre si para manutenção. Reservou-se uma á-
rea para processamento de detergentes se estes vierem a necessitar
de tratamento.

0 subsolo possui ainda como características, uma caixa de distribui
ção, um painel de controle remoto de válvulas e bombas, uma faixa
para passagem (remoção) dos filtros de ventilação e canaletas late-
rais que tendem para uma caixa inferior com bomba submersívei de a-
cionamento automático. 0 subsolo necessita de circulação de ar e
sua aspiração S feita para os filtros do sistema de ventilação.

5. TRATAMENTO DE REJEITOS LÍQUIDOS

Os rejeitos líquidos poderão ser armazenados em tanques para decai-
mento e posteriormente liberados ou poderão ser enviados aos siste-
mas de tratamento (Figura 6). Os processos previstos são o de precj^
pitação ou arraste dos poluentes químicos e radioativos seguido da
filtração da lama formada ou o de concentração por evaporação. 0
filtrado e o condensado produzidos respectivamente nesses processos
poderão ser liberados após monitoração. A torta formada no sistema
de filtração e o concentrado do evaporador são Incorporados em ci-
mento (Figura 7).

5.1 - Sistema de tanques de coleta e armazenagem de rejeito

5.1.1 - Fluxograma

A Figura 8 apresenta um fluxograma simplificado do sistema de tan-
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ques de coleta e armazenagem de rejeitos.

Os rejeitos líquidos aquosos recebidos em bombonas são colocados nos
tanques de recebimento (RR1, RG1 e RUI), através das esperas coloca
das na área de acumulação de rejeitos. Ao atingir o nível de 2,0 n
estes rejeitos são bombeados aos tanques de controle (RR2, RG2 e
RU2). Nestes tanques são coletadas amostras para análise e para de-
finir o tipo de tratamento a ser utilizado. Dependendo dos resulta-
dos das análises, os rejeitos poderão ser bombeados aos tanques de
decaimento (01, 02) e posteriormente liberados no esgoto ou poderão
ser enviados em bateladas aos tanques de processo dos sistemas de
filtração ou de evaporação.

Os rejeitos líquidos aquosos recebidos em tanques ou carros-tanques
serão descarregados no tanque de recebimento de efluentes (TRE), a-
través de bicos colocados na área de acumulação de rejeitos (interj^
or a Central). Os rejeitos, após homogeneização e análise serão bom
beados em bateladas para os tanques dos processos (filtração ou ev£
poração).

As bombonas contendo soluções orgânicas são enviadas para a sala de
rejeitos mistos onde será feita a separação de fases. A porção org£
nica será enviada ao tanque de armazenagem de orgânicos (TAO) e a
fase aquosa será enviada aos tanques de recebimento (RR1, RG1 e RUI).

Os rejeitos produzidos na Central de Tratamento de Rejeitos Radioa-
tivos são enviados ao tanque de coleta de drenos (TCD1). Estes re-
jeitos são constituídos de drenos do galpão e dos laboratórios e da
água de pré-lavagem (sem detergentes) da lavanderia. Em seguida,são
bombeados ao tanque de controle de drenos (TCD2), onde serão homoge_
neizados, amostrados e analisados. Dependendo dos resultados das a-
nãlises eles poderão ser liberados noi esgotos ou enviados aos tan-,
ques de processo dos sistemas de fiVtração ou de evaporação.

0 filtrado e o condensado são coletados nos tanques CF1, CF2 e CF3,
onde serão amostrados e analisados podendo ser liberados ou envia -
dos novamente aos tanques de processo da filtração ou evaporação. As
águas de lavagem e enxaguamento (contendo detergente) são conduzi-
das ao tanque de coleta de efluentes da lavanderia TCEL, onde serão
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analisados e liberados ao esgoto.

0 tanque de ãddo (TA) armazena o ácido que i utilizado na limpeza
do conjunto do evaporador, cuja freqüência depende do tipo e da cor»
centração do rejeito tratado. Este ácido é recirculado através da
bomba do tanque TA - conjunto do evaporador-tanque TA.

0 concentrado do evaporador ê descarregado periodicamente no tanque
TCE e posteriormente é bombeado ao sistema de cimentação. Os drenos
do subsolo são enviados a uma caixa de coleta de drenos (TCD) e em
seguida bombeados ao tanque de coleta de drenos do galpão.

A Figura 9 apresenta o fluxograma dos sistemas de tanques de coleta,
decaimento e processo. Uma distribuição tentativa de tanques e tubij
laçôes no subsolo da Central de Tratamento de Rejeitos Radioativos,
apresenta-se na Figura 10.

5.1.2 - Especificações dos tanques

Todos os tanques de recebimento, armazenagem e decaimento de rejei-
to existentes no subsolo, com exceção da caixa de coleta de drenos
TC, são cilíndricos com fundo cônico e de Aço Inox. Como as juntas
soldadas são os pontos mais críticos em tanques de aço, a integrida^
de das mesmas têm de ser assegurada. Para isso a solda deve ser de
alta qualidade e tem de ser feito um complexo exame radiogrãfico nas
mesmas. As bombas são centrífugas, sem selos mecânicos e sem gaxe *
tas para evitar vazamentos, e o material de construção em propileno,
teflon ou aço inoxidável. A vazão destas bombas deve ser de 5 vezes
a capacidade dos tanques correspondentes em uma hora, para a homog£
neização dos rejeitos. Todos os tanques e bombas devem ser montados
sobre bandejas de aço Inoxidável e ligados ao sistema de ventilação.

Os tanques de recebimento de rejeito aquoso (RR1t R61, RUI) têm uma
capacidade nominal de 2,0 m . São tanques cilíndricos verticais com
diâmetro de l,20m e uma altura total de 2,30m com fundo cônico de
0,60m de altura. Estes tanques são equipados com um tubo perfurado
colocado na parte superior e conectado a uma linha de água para a
descontaminaçao dos mesmos. Possuem também um sistema de alarme pa*
ra o nível de 2,0m . São interligados aos respectivos tanques de
controle através de conexões de transbordo para permitir que o re •
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jeitc passe de un tanque para outro caso falhe o sistema de alarme.
Para un controle do nível» estes tanques são equipados com um visor
de nível com escala volumetrica (Figura 11).

Os tanques de controle (RR2, RU2, RG2) e os decaimentos (01, D2)
possuem as mesmas dimensões e características dos tanques de recebj^
mentos (RR1, RUI, RG1). A homogeneização do rejeito será realizada
através da bomba de recircuiação (Figura 12).

Os tanques de coleta de condensado do evaporador e filtrado (CF1.CF2,
CF3) possuem as mesmas características e dimensões dos anteriores ex
ceto quanto ã agitação que é realizada pela injeção de ar através de
un tubo perfurado» colocado na parte cõnica (Figura 13). 0 tanque
de concentrado do evaporador (TCE) têm uma capacidade nominal de
1,0m . E um tanque cilíndrico com diâmetro de 1,0m e uma altura de
l,75ra, com fundo cônico de 0,50ro de altura. Este tanque é equipado
com um agitador mecânico para homogeneização da mistura e com um tij
bo perfurado colocado na parte superior e conectado a uma linha de
água para a descontaminação do mesmo. Possui também um sistema de
alarme para o nível de 1,0m e um visor de nível com escala volume-
trica (Figura 14). 0 tanque de ácido (TA) possui as mesmas caracte-
rísticas e dimensões do anterior, exceto quanto ã agitação que é re
alizada pela injeção de ar através de um tubo perfurado, colocado na
parte cônica (Figura 15).

0 tanque de coleta de drenos (TCD1) e o tanque de controle de dre -
nos do galpão (TCD2) têm uma capacidade nominal de 6,0m . São tan-
ques cilíndricos verticais com diâmetro de 1,70m e uma altura de
3,30m com fundo conico de 0,60m de altura. Ambos os tanques possuem
um sistema de alarme para o nível de 6,0m e são Interligados entre
si através de conexões de transbordo para permitir que o rejeito pa£
se de um tanque para outro caso falhe o sistema de alarme. A homog£
neização do rejeito no tanque de controle (TCD2) será realizada a-

1 través da bomba de recirculação (Figuras 16 e 17).

0 tanque de recebimento de efluentes (TRE) tem uma capacidade nomi-
nal de 12,00m . E um tanque cilíndrico vertical com diâmetro de
2,20m e uma altura de 3,70m com fundo cônico de 0,5m de altura. í
equipado com um tubo perfurado colocado na parte superior e conecta
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do a uma linha de água para a descontaminação do mesmo. Possui tan
bem um sistema de alarme para o nível de 12,00» . A homogeneização
do rejeito será realizada atravis da bomba de recircuiação (Figura
18). 0 tanque de coleta de efluentes da lavanderia (TCEL) e o tan-
que de estocagem de orgânico (TAO) têm uma capacidade nominal de
4,On . São tanques cilíndricos verticais com diâmetro de l,50ra e

uma altura de 2,90m com fundo cõnico de 0,60m de altura. Estes ^
quês são equipados com um sistema de alarme para o nível de 4,0m
e com tubo perfurado colocado na parte superior e conectado a uma
linha de água para a descontaminação do mesmo. A homogeneização do
rejeito no tanque de coleta dos efluentes será realizada através da
bomba de recircuiação (Figuras 19 e 20).

A caixa de coleta de drenos (TC) recebe todos os drenos do subsolo
e atua também como um tanque reserva no caso de rompimento de um
dos tanques do subsolo. Nesta caixa existe uma bomba submersível
que é acionada automaticamente, quando o nível na mesma atinge um
valor, transportando o líquido para o tanque de coleta dos drenos
do galpão (TCD1). Esta caixa é retangular de concreto revestida i£
ternamente com uma camada de PVC ou asfalto e suas principais di-

— 3

mensões são 1 x 1 x lm e seu volume e cerca de lm (Figura 21).

5.2 - Sistema de evaporação

0 sistema de evaporação tem uma capacidade de 48 kg/h a 259C e um
fator de redução de volume de 30:1. 0 conjunto consta essenciaime^
te de uma caldeira, um trocador de calor, um separador de vapor, um
condensador, um tanque de alimentação de rejeitos, um tanque de ccin
densado e um tanque de concentrado. A Figura 22 mostra o fluxogra-
ma deste sistema.

A finalidade da caldeira é produzir vapor saturado para aquecimen-
to do evaporador. Ela fornece um fluxo de calor de 28615 kcal/h a
uma vazão de 53 kg/h e 1059C. 0 aquecimento é realizado através de
6 resistências elétricas, sendo a potência dissipada em cada resis_
tência igual a 8 kW.

0 rejeito é bombeado do tanque de alimentação ao trocador de calor,
onde é aquecido pelo vapor saturado proveniente da caldeira. 0 va-
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por produzido no trocador vai para o separador, onde passa por sepa_
radores de gotTculas indo entío prra o ciclone e em seguida ao cor»
densador. 0 condensado ê enviado aos tanques (CF1, CF2, CF3) e após
controle pode ser liberado ao esgoto. 0 concentrado será enviado ao
tanque TCE e posteriormente ã cinentação (Figuras 23 e 24).

5.3 - Sistema de filtraçJo

Este sistema i composto por um tanque de mistura-decantação e um
filtro a vácuo. A Figura 25 mostra o fluxograma do sistema.

Os rejeitos líquidos provenientes dos tanques de controle (RR2, RU2,
RG2) e do tanque de recebimento de efluentes (TRE), são colocados no
tanque de mistura-decantação. Após a homogeneização, através de um
agitador mecânico» os reagentes químicos são adicionados ao tanque.
Estes são preparados em laboratório e armazenados em garrafões plás_
ticos. Em seguida» o agitador é acionado para realização da mistura
rejeito-reagentes químicos.

Apôs um período de decantação» o sobrenadante é retirado deste tan-
que através de dois pontos, localizados na parede lateral e enviado
por gravidade ao filtro ã vácuo.

A lama precipitada e retirada através da parte cõnica do tanque de
mistura-decantação e enviada ao filtro por bomba ou diretamente a
cimentação para o acondicionamento final. A lama retirada no filtro
será também enviada ã cimentação. 0 filtrado será bombeado aos tan-
ques (CF1, CF2, CF3), sendo liberado ou recirculado após análise(Fi_
gura 26).

5.4 - Sistema de cimentação

Serão montados dois sistemas para a cimentação de rejeitos: <

- sistema com vaso de mistura,
- sistema cuja mistura é efetuada dentro do tambor.

Os dois sistemas possuem um único tanque dosador de rejeitos» sendo
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a alimentação feita por grav<Jade. A alimentação de cimento (com ou
sem aditivos) ê feita atravé de um parafuso transportador para am-
bos os sistemas (Figura 27).

Para a cimentação de rejeitos sólidos incompressTveis serã utiliza-
do o sistema com vaso de mistura que possui uma entrada independen-
te para alimentação de água.

A área onde são colocados os dois sistemas incluindo o tanque dosa-
dor ê fechada possuindo somente duas aberturas nas quais são pres -
sionados os tambores a serem preparados» evitando assim a containing
çlo externa dos mesmos e possui também uma ventilação localizada.

0 sistema com vaso de mistura possui uma hélice acionada através de
um motor-redutor. 0 cimento e o rejeito são colocados simul taneameji
te e após a homogeneização da mistura esta e retirada do vaso por
gravidade através da abertura de uma válvula acionada por um siste-
ma pneumático.

0 outro sistema de cimentação é constituído por um misturador com
acionamento vertical ascendente e descendente feito através de uma
unidade hidráulica. Após o posicionamento do tambor e acionamento do
misturador é feita a alimentação de cimento e rejeito.

5.5 - Tratamento de detergentes

A lavagem de aventais contaminados é feita em duas etapas, sendo
a primeira semente com água e agitação. Esta água i enviada para o
tanque de drenos da Central de Tratamento de Rejeitos Radioa.ivos ;
na segunda etap?. a radioatividade residual será retirada com ajuda
de tenso-ativos biodegradáveis. Esta solução e as águas de enxague
serão enviadas para o tanque de coleta de detergentes.

As águas acumuladas contendo detergentes são analisadas e libera-
das. No caso de apresentarem radioatividade que justifique tratamen^
to, serão enviadas ao sistema de separação da fase detergente da fa_
se aquosa (.. ser definido). São possíveis dois métodos para esta se_
paraçâo grosseira, o método de separação de espuma e o método de de
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gradação química por oxidaçao com ozone» seguida de filtração.

0 sistema de separação de espuma será montado no subsolo.

Uma separação fina poderá ser necessária, na entrada de cada proces_
so, como pré-tratamento, para evitar distúrbios e baixa eficiência
(a ser definido).

5.6 - Separação de orgânicos

Os vários tipos de rejeito do CDTN eventualmente contêm quantidades
variáveis de matéria orgânica que pode estar presente no estado li-
vre, parcialmente dissolvida, ou emulsif1cada em uma maior ou menor
extensão.

A presença de matéria orgânica nestes rejeitos poderá afetar a efi-
ciência dos processos de tratamento de rejeitos da Central, tornan-
do necessária a sua separação prévia.

A remoção desta matéria orgânica pode requerer um tratamento em du-
as etapas:

- remoção preliminar através da separação física, com ou sem adição
de reagentes;
- remoção final da matéria orgânica residual através da absorção em
leito de carvão ativo, ou da absorção em sólidos durante neutraliza^
ção do rejeito.

A Figura 28 apresenta o fluxograma do processo.

Inicialmente, o rejeito contido em bombonas é descarregado no tan -
que de separação TS, onde poderá ser feita a adição de reagentes ,c£
mo querozene para facilitar a- separação física das fases.

A fase aquosa do tanque de separação poderá, após análise, ser
ada diretamente aos tanques de recebimento (RUI, RR1, RG1) ou, se
necessário, ao tanque de alimentação das colunas de carvão (TAC).

A fase orgânica será transferida para o tanque de acumulação de c -
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gânico (TO) .

Apôs a remoção da matéria orgânica residual nas colunas de carvão» o
efluente aquoso sera enviado aos tanques de recebimento.

Em alguns casos, a remoção da matéria orgânica será feita somente a-
travês das colunas 'ie carvão, sendo, então o rejeito descarregedo das
bombonas diretamente no tanque TAC.

Possivelmente, na etapa preliminar, a descarga das fases a partir do
tanque de separação será controlada pela diferença de condutividade
sensível em eletrodos acoplados na saída do tanque, ou por um siste-
ma de alarme que, na alteração da densidade do fluxo, emite um sinal.

6. TRATAMENTO DE REJEITO SOLIDO

A Figura 29 apresenta o fluxograma do sistema de tratamento tie rejei_
tos sólidos, que consiste basicamente de uma área de armazenagem do
material a ser tratado, uma caixa de separação dos rejeitos compres-
sTveis, urna prensa e um equipamento de corte.

Inicialmente, o rejeito sólido contido nos sacos plásticos é descar-
regado no interior da caixa de separação. Esta é montada junto a
prensa de compactação e consiste basicamente de uma caixa de luva co-
mum, construída em aço, com pintura descontaminãvel e montada sobre
perfis de aço.

0 rejeito não compressTvel é separado manualmente e colocado no 1nte_
rior de um tambor fixado a uma abertura, existente na parte inferior
da caixa. Posteriormente ele e enviado ao sistema de dmentação para
o acondicionamento final. Em alguns casos deverá ser feita a redução
de peças no equipamento de corte, antes da cimentação.

0 material compressTvel é colocado em outro tambor, posicionado no
interior da prensa cuja capacidade é de 16t. A prensagem é efetuada
dentro do próprio tambor de 2001.

A área de tratamento de rejeitos sólidos é fechada e está em subpres.
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são em relação ao galpão (Figura 30) . A caixa de separação, a pren-
sa e o equipamento de corte (a ser definido) terão ventilação loca-
l i zada.

7. SISTEMA DE LAVAGEM DOS TAMBORES

Os tambores contendo os rejeitos acondicionados serão descontamina-
dos superficialmente antes de serem enviados a estocagem.

Os tambores são colocados em uma mesa giratória dentro de um box,
que tem acesso por um dos lados do tipo caixa de luvas e, possui ã-
gua para lavagem e vácuo para secagem.

0 tambor gira sobre a mesa e é lavado manualmente por cima e pelos
lados, enxugado e suspenso por garras para a limpeza inferior. A-
pos o enxugamento ê retirado do box.

0 sistema de elevação por garras pode ser substituído pelo uso da
ponte rolante mas Isto requer uma segunda cinta para a elevação do
tambor.

8. VENTILAÇÃO

Por sugestão do Dr. Krause, a ventilação do galpão deverá ser rois-
ta (localizada e generalizada). A generalizada será subdividida em
2 zonas com subpressoes e trocas de ar diferentes.

A zona I compreende as áreas de cimentação e de tratamento de re -
jeitos sólidos, com uma subpressão Je 5mm de coluna de água e 10
trocas de ar/hora.

A zona II compreende todas as demais áreas de galpão, com subpres-
são inferior a 5mm de coluna de água e 4 trocas de ar/hora.

Os pontos de ventilação localizada são a prensa, caixa de separa -
ção e os tanques de coleta, estocagem e decaimento de rejeito. A
velocidade de captura prevista i de Im/s.
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Aquosos e Orgânicos Aquosos
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Orgânicos
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FIGURA 6
ESQUEMA SIMPLIFICADO DOS SISTEMAS DE COLETA, DECAIMENTO E TRATAMENTO DE REJEITOS LÍQUIDOS
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Soluções

pre-tratamento pre-tratamento
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FIGURA 7

ESQUEMA SIMPLIFICADO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE REJEITOS LIQUID)
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Esgoto
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Distribui'
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Efluentes
TRE

Tratamento

CF1 CF2 CF3

FIGURA 8

FLUXOGRAMA SIMPLIFICADO DO SISTEMA DE TANQUES DE COLETA E ARMAZENAGEM DE REJEITOS NO
SUBSOLO
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LEGENDA DA FIGURA 8

TCEL :

TAO :

D,,D,,:

CF,, C

TRE :

TCD1 :

TCD2 :

RU.

RR1

RG,

RU,

RR,

RG.

tanque de coleta de efluentes da lavanderia

tanque de armazenagem de orgânico

tanques de decaimento

'?% CF,: tanques de condensado e filtrado

tanque de recebimento de efluentes

tanque de coleta de drenos da Central de Tratamento

de Rejeitos Radioativos

tanque de controle de drenos da Central de Tratamento
de Rejeitos Radioativos

tanque de recebimento do rejeito contendo U

tanque de recebimento do rejeito contendo rádio

tanque de recebimento de rejeito geral

tanque de controle de rejeito contendo U

tanque de controle de rejeito contendo rádio

tanque de controle de rejeito geral
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FIGURA II

TANQUE 0£ RECEBIMENTO (RR/, RUI, RGI - 2,0m3) (=300kgf )



DETQ.PD-014/83 29/58

LEGENDA DA FIGURA 11

TANQUE DE RECEBIMENTO CRRl.RUI,RGl-2,0m3l (S300kgf)

1 - Conexão de descontaminação
2 - Conexão de descarga
3 - Conexão de transbordo
4 - Conexão de alimentação através da espera de bombonas
5 - Conexão de alimentação do processo de separação de fase
6 - Janela de inspeção
7 - Conexão de ventilação

OBS.: - Material de confecção do tanque deverá ser de Aço Inox,
- 0 tanque deve possuir visor de nível com escala volumjê

trica.
• Estruturas de sustentação do tanque de perfis de aço

comum com pintura descontaminãvei e anti-corrosiva.
- Sistema de alarme para o nível de 2.000 l.
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0 1200

ft

FIGURA 12

TANQUE DE CONTROLE E DECAIMENTO (RG2, RR2, RU2, Dl, D2-2,0m3)(= 300kçf)
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LEGENDA DA FIGURA 12

TANQUE DE CONTROLE E DECAIMENTO (RG2, RR2. RU2, Dl, D2 - 2,Om3)

1. Conexão de descontaminaçao
2. Conexão de descarga
3. Conexão de transbordo
4. Conexão de carga
5. Janela de Inspeção
6. Conexão de redrcuiação
7. Conexão de ventilação

OBS.: - Material de confecção dos tanques deve ser Aço Inox.

- 0 tanque deve possuir visor de nível com escala volumé-
trica.

- Estrutura de sustentação do tanque de perfis de aço co-
mum com pintura descontaminável e anti-corrosiva.

- Sistema de alarme para o nível de 2.000 l.
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FIGUfíA 13

TANQUE DE FILTRADO E CONDENSADO (CFf , CFg , CFy 2m5) (2300 kgf)
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LEGENDA DA FIGURA 13

TANQUES DE CONDENSADO E FILTRADO (,2,0m3} (= 300kg)

1 - Conexão de descontamtnaçao

2 - Conexão de descarga
3 - Conexão de transbordo
4 - Conexão de carga através do evaporador
5 - Conexão de carga através do filtro
6 - Janela de inspeção
7 - Tubo de entrada de ar para agitação
8 - Conexão de ventilação

OBS.: - Material de construção dos tanques.deve ser de Aço Inox.
- 0 tanque deve possuir visor de nTvel com escala volume-

trica.
- Estrutura de sustentação do tanque de perfis«de aço co -

mum com pintura descontaminSvei e anti-corrosiva.
• Sistema de alarme para o nTvel de 2.0001.
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FIGURA 14

TANQUE DE CONCENTRADO DO EVAPORADOR (TCE- l,0m ) (*ZOOkgt)
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LEGENDA DA FIGURA 14

TANQUE DE CONCENTRADO DO EVAPORADOR (TCE - 1,Om3)

1 - Conexão de descontaminaçao
2 - Conexão de descarga
3 - Conexão de carga
4 - Agitador
5 - Janela de inspeção
6 - Lâmina quebra vértice
7 - Conexão de ventilação

OBS.: - Material de construção do tanque deve ser de Aço Inox.
- 0 tanque deve possuir visor de nível com escala volumf

trica.
- Estrutura dq sustentação do tanque de perfil de aço co
mum com pintura descontaminSvel e anti-corrosiva.

• Sistema de alarme para o nível de 1000 t.
- Eixo e helice do agitador deve ser de Aço Inox.
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FIGURA 15

TANQUE OE AC/00(TA -/,0 m3J (* 200 kgf)
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LEGENDA DA FIGURA 15

TANQUE DE ÁCIDO (TA - lm3) (2OOkgf)

1 - Conexão de descontaminação

2 - Conexão de descarga

3 - Conexão de carga
4 - Conexão de recirculação
5 - Janela de Inspeção
6 - Conexão para homogeneização por ar.
7 - Conexão de ventilação
OBS.: - Material de confecção do tanque devera ser de Aço Inox,

. - 0 tanque deve possuir visor de nível com escala volume-
trica.

- Estrutura de sustentação do tanque de perfis de aço co-
mum com pintura descontaminãvel e anti-corrosiva.

- Sistema de alarme para o .nível de 1000 l
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FIGURA 16

TANOUE DE COLETA DE DRENOS DO OALPÃO <TCOI-6fim3) ('600kgf)
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LEGENDA OA FIGURA 16

TANQUE DE COLETA DE DRENOS DO GALPÃO (TCD1 - 6.0m3)

1 . Conexão de descontaroinaçao

2 . Conexão de descarga

3. Conexão de carga através do esgoto da Central de Tratamento
de Rejeitos Radioativos

4. Conexão de carga através da caixa do subsolo
5. Conexão de transbordo
6. Janela de inspeção
7. Conexão de ventilação

OBS.: - Material de construção do tanque deve ser de Aço Inox.
- 0 tanque deve possuir visor de nível coro escala volu-
métrica.

- Estrutura de sustentação do tanque de perfil de aço
comum coro pintura descontaminável e anti-corrosiva.

- Sistema de alarme para o nível de 6.0001.
- Estrutura de sustentação do tanque deve ser montada

sobre rodas para facilitar a movimentação do mesmo no
subsolo.
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FIGURA 1/

TANOUE OE CONTROLE OOS DRENOS 00 GALPÃO ( TCD2 • 6,0m5) <*600kgf)
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LEGADA DA FIGURA 17

TANQÜF DE CONTROLE DOS DRENOS DO GALPÃO (TCD2 - 6,0m3)

1 - Conexão de descontaminaçao
3 - Conexão de descarga
4 - Conexão de transbordo
5 - Conexão de redrculação
6 - Janela de Inspeção
7 - Conexão de ventilação

OBS.: - Material de construção do tanque deve ser de Aço Inox
- 0 tanque deve possuir visor de nível com escala volumé-

trica.
- Estrutura de sustentação do tanque de perfil de aço co-

mum com pintura descontSminavel e anti-corrosiva.
- Sistema de alarme para o nível de 6.000 l.
- A estrutura de sustentação do tanque deve ser montada

sobre rodas para facilitar a movimentação do mesmo no
subsolo.
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FIGURA IB

TANQUE DE RECEBIMENTO DE EFLUENTES(TRE-I2fim3) (*900kgf )
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LEGENDA DA FIGURA 18

TANQUE DE RECEBIMENTO DE EFLUENTES (TRE - 12,0m3}

1 - Conexão de descontam*nação
2 - Conexão de carga
3 - Conexão de carga através de .pico ou espera
4 - Conexão de carga através do tanque TC2.
5 - Conexão de recirculação
6 - Conexão de ventilação

OBS.: - Material de construção do tanque deve ser de Aço Inox.
- 0 tanque deve possuir visor de nível com escala volunrê

trica.
- Estrutura de sustentação do tanque de perfis de aço co_
mum com pintura descontaminSvel e ante-corrosiva.

- Sistema de alarme para o nível de 12,000 l.
- A estrutura de sustentação do tanque deve ser montada

sobre rodas para facilitar a movimentação do mesmo no
subsolo.
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FIGURA 19

TANQUE OE COLETA DOS EFLUENTES DA LAVANDERIA (TCEL-4m3) (*400kçf)
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LEGENDA OA FIGURA 19

TANQUE DE COLETA DE EFLUENTES DA LAVANDERIA (TCEL-4,0m3)

1 - Conexão de descontaminação

2 - Conexão de descarga

3 - Conexão de carga

4 - Conexão de recirculação

5 - Janela de Inspeção

6 - Conexão de.ventilação

0BS.:-Materia1 de confecção do tanque deve ser de Aço Inox.
-0 tanque deve possuir visor de nível com escala volumStrica
-Estrutura de sustentação do tanque de perfis de aço comum
coro pintura descontaminavel e ante-corrosiva.
-Sistema de alarme para o nível de 4.0001
-A estrutura de sustenção do tanque deve ser montada sobre
rodas, para facilitar a sua movimentação no subsolo (peso
aproximado 400kgf).
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FIGURA 20

TANOUE DE ARMAZENAGEM DE ORGÂNICO (TA0-4,0m3) (24O0kgf)
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LEGENDA DA FIGURA 20

TANQUE DE ARMAZENAGEM DE ORGÂNICO (TAO - 4,Om3)

1. Conexão de descontaminação
2. Conexão de descarga
3. Conexão de carga
4. Janela de Inspeção
5. Conexão de ventilação

OBS.: - Material de confecção do tanque deve ser de Aço Inox.
- 0 tanque deve possuir visor de nível com escala volu-

me trie a .
- Estruturas de sustentação do tanque de perfis de aço

comum com pintura descontaminavei e anti-corrosiva.
- Sistema de alarme para o nTvel de 4.0001.
- A estrutura de sustentação do tanque deve ser montada

sobre rodas» para facilitar a sua movimentação no sub
solo (peso aproximado = 400 kgf).
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FIGURA 21

CAIXA DE COLETA DOS DRENOS 00 SUBSOLO (TC- 1,0m3)
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LEGENDA DA FIGURA 21

CAIXA DE COLETA DE DRENOS DO SUBSOLO (TC-l,0m3)

1 - Bomba submersTvel com partida automática quando o nível da
caixa atingir 8001 e parada automática com o menor volume
possível.

2 - Conexão de todos os drenos do subsolo

3 - Janela de inspeçSo

4 - Material de construção: concreto

5 - Revestimento de PVC ou asfalto
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FIGURA 24

DISTRIBUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA AREA

AREA DO EVAPORAOOR ' ( 2,50 x 6,25 ) m

LEGENDA

l CALDEIRA

2.TR0CA00R DE CALOR

5.SEPARAD0R DE VAPOR

4. CICLONE

5.ENTRADA DA ÁGUA DE REFRIGERAÇÃO (25'C)

6.SAÍDA DA ÁGUA DE REFRIGERAÇÃO (35* C)

7. SAÍDA 00 CONDE NSADOR

8.TANQUE DE ARMAZENAGEM

9.TAMPA DO TANQUE DE ALIMENTAÇÃO

IO.TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE REJEITOS

II.TANQUE DE CONCENTRADO

I2.TANQUE DE CONDENSADO

I3.80MBA DE ALIMENTAÇÃO DE REJEITOS
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FLUXOGRAMA 00 SISTEMA DE FILTRAÇAO
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FIGURA 27 .
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FIGURA 29

FLUXOGRAHA 00 TRATAMENTO DE REJEITOS SÓLIDOS
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FIGURA 30
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