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1 - Membrana de Níquel

2 - Câmara de Medida termo~estabilizada (ver figoira 2)

3 - Bomba iônica de 201/seg

U - Multimedidor luA a mA

5 - Termopar

Para a montagem final e testes dependemos do fornecimen

to do ecuipamento de alto vácuo adquirido da Varian, que deve

se concretizar no início de 1983, quando também já deverá es-

tar pronta a câmara de medida representada na figura 2.

Para a calibração do monitor será utilizado o método de

medida da pressão parcial de hidrogênio, construindo-se assim

uma curva de calibração para a corrente da bomba em função da

pressão parcial de hidrogênio.

8.8.2. ESTUDO SOBRE A PRODUÇÃO, ELIMINAÇÃO E NATUREZA DOS FU-

MOS DE SCDIO

Antonio Carlos Gonçalves
f

0 desenvolvimento de um programa para Reatores Rápidos

requer a realização de experimentos de queima de sódio. Estes

ensaios visam não só o domínio da tecnologia e a aquisição de

dados mas também o treinamento de equipe de intervenção.

Deste modo estamor realizando um estudo com o objetivo

de calcular previamente a extensão do fogo, a temperatura de

queima e a quantidade e natureza dos fumos produzidos nestes

experimentos.

0 método de cálculo desenvolvido com esta finalidade foi

aplicado aos fumos produzidos em acidentes hipotéticos, a di-

versos graus? no interior do Hall Tecnológico a ser construído

no IEN (C.T. -GQS-02/82). Os cálculos foram baseados.em tes-

tes experimentais realizados no Kernforschungszentrum Karlsruher.

Os resultados são, quanto aos limites de segurança, bastantes

satisfatórios. Para um acidente em proporções moderadas os fu-

mos de sódio liberados são totalmente neutralizados na forma

de Na-CO, não agressivo. Somente para um acidente em grandes

proporções, liberar-se-iam fumos agressivos de Na«O/NaOH, que
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seriam então neutralizados na atmosfera exterior. Mesmo nes-

tes casos, extremos ainda e possível obter-se uma neutralização

completa dos fumos. Para isto é suficiente aumentar artifi-

cialmente o teor de C02 no escape para o exterior ou no inte-

rior do Hall Tecnológico. A eficiência desta neutralização e

a influência da umidade absoluta serão medidas experimental-

mente durante a realização futura de Testes de combustão a

serem realizadas na Casa de Fogo.

8.8.3. PROJETO DE DESTILADOR PARA ANALISE DE OXIGÊNIO EM SÓ-

DIO

Antonio Carlos Gonçalves e Mauro Carlos Lopes Souza

A solubilidade do oxigênio em sódio varia de 2000ppm a

cerca de 500°C ate lppm a 100°C. Por isto o sódio líquido, ao

fluir de um ponto quente do circuito a outro de temperatura

inferior, pode provocar entupimentos por precipitação de oxi-

do. Por este motivo foi necessário projetar e iniciar a cons-

trução de um destilador para dosagem de oxigênio que deverá

entrar em operação em 1983, quando será então iniciado um pro

grama de testes de reprodutibilidade e sensibilidade das me-

didas .

.Na figura 3 podem ser observadas as diferentes partes do

destilador. 0 corpo central foi confeccionado em vidro pyrex.

Os flanges lateral superior e inferior em aço AISI 304. Os ali

mentadores da resistência central e dos pares termo-elétricos

são isolados para uma tensão da ordem de Kvolt, suportam tem-

peraturas elevadas e pressões de até 10 Torricelli.

A refrigeração do destilador é feita com água a cerca de

10°C, através de serpentina de aço AISI 316, 0 frasco de eva-

poração, com capacidade para 2 0ml de sódio, é de níquel 99.9

e devido a suas dimensões e forma foi confeccionado por fundí^

ção.

0 sistema de vãcuo ê constituido por uma bomba de sorpçáo

como pré-vácuo e uma bomba iônica de 20l/min para o vácuo

principal.

Para a coletagem da amostra preferiu-se o método direto,


