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I. INTRODUCERE

1.1. FUMDAMEPTARE

Necesităţile crescute de energie, specifice ritmului

înalt de dezvoltare a economiei naţionale, fac ca energia de o-

rlgine nucleari să ocupe is>,Yiitorii ani o pondere inportantă tn

bilanţul energetic al itomSniei. Astfel se prevede ca In 1990, cen-

tralele nucleare energetice oă reprezinte 20* din puterea totală

instalată.

Elementele combustibile, asamblate In fascicule, avînd

componenta de cază pastila de bioxid de uraniu natural, reprezin-

tă încărcătura combustibilă pentru centralele nucleare energetice

romSnesti. In elaborarea pastilelor combustibile de bioxid de u-

raniu prin metalurgia pulberii, operaţia tehnologică de SIMKBRX-

ZARE reprezintă o etapă principală; ea are un dublu rol: primul,

de eliminare a aditivilor organici (lubrefiant, liant), al doilea

de sinterizare propriucisă (densificarea compactului) în condi-

ţii de calitate a pastilei sinterizate privind : puritate chimi-

că, formă fi dimensiuni, densitate, microstructură.

1.2. DOMENIUL DE STUDIU

Metalurgia pulberii este cunoscută din vremuri îndepăr-

tate. Primele încercări de studiere a procesului de sinterisare,

factor esenţial în tehnologia metalurgiei pulberii, au început

Insă numai după anul 1920. După 1950 apar publicaţii numeroase

privitor la cercetarea procesului de sinterizare pe metale fi

oxizi. Se fac investigaţii experimentale şl teoretice bazate pe

modele, iniţiata în primul rînd de KUczynski; sînt studiate căi-

le posibile de transport de masă, se demonstrează complexitatea

procesului de sinterisare #1 Implicaţiile pe care le aduc numero-

şii factori asupra cineticii de sinterizare.

i Trecerea la modele teoretice care să ia în considerare

participarea simultană a 2-3 mecanisme individuale de transport

de masă la procesul de sinterizare a reprezentat un nou pas în

dezvoltarea cunoaşterii sinterizăril /5/. O adevărată revoluţie

în investigarea procesului de sinterizare,apreciat ca un rezultat

al acţiunii simultane al tuturor mecanismelor de transport po-

tenţial posibile să participe, a fost adusă de Ashby /€/. Pe baza

teoriilor de sinterizare existente, el presupune că viteza de



sinterizare a procesului este o sumă a conponentelor ide viteză
obţinute prin mecanisme elementare.Este posibil, astfel, trasa-
rea unei DIAGRAME DE SINTERIZARE cu ajutorul căreia se identifi-
că rolul mecanismelor elementare pentru o situaţie dată. Concep-
tul lui Ashby se dovedeşte a fi foarte util In estimarea rolului
mecanismelor individuala, ca fi prognoza comportamentului unul ma-
terial Xn timpul sinterizării. Reprezintă, In prezent, cel nai
eficace mijloc de apropiere Intre teoria complexă a procesului şi
practica sinterizftrii.

Prezenta lucrare îţi propune sS studieze sistemul de pulbere
de bioxid de uraniu hiperstoechloentric de tip tehnologic, supus
sinterizării,cu ajutorul diagramelor de sinterizare Ashby.

1.3. COMTRIBOTIA IPCRARII
Lucrarea prezint?, contribuţii orlninale atlt sub aspect

teoretic cît si practic.

1.3.1. Contribuţii teoretice
1° Construirea pe calculator a diagramelor binare şi

ternare de sinterizare tip Ashby pentru bioxidul de uraniu stee-
chiometric si hiperstoechiometric (In domeniul O/U-2,0-2,10).S-au
folosit date de material şi ecuaţii de transfer de masă selectate
din literatură. S-au calculat si trasat, de aserenea, curbele izo-
crone de sinterizare.

2°. îmbunătăţirea unei metode dilatometri.ee moderne prin:
citirea curbelor experimentale şi prelucrarea lor pe calculator,
stabilirea unui criteriu de apropiere a acestora de ecuaţia de mo-
del teoretic.

1.3.2. Contribuţii cu caracter practic
A fost posibil :

1° Dezvoltarea unei metode sigure de determinare a me-
canismului dominant şi a coeficientului de difuzie şi a energiei
de activare reale de proces. Construirea diagramei reale de sinte-
rizare.

2. înţelegerea schimbărilor cantitative şl calitative
care intervin In timpul procesului curent de sintetizare a UC-j,
privind densificaxea-şi modificarea formei porilor.

3?Recomand*rea parametrilor tehnologici pentru regimul
termic de eliminare a adaosului de lubrefiant şl liant, pentru ob-
ţinerea de pastile sinterizate de înaltă calitate.

1.3.3. Reveadicări
1? Construirea In premieri a diagramelor binar*- pentru
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BO2 hiperstoechiometric precum şi a diagramei ternare (O/U-2,0-
2,10);

2? Folosirea diagramelor de sinterizare la abordarea de stu-
dii experimentale pentru determinarea coeficienţilor de difuzie şi
a energiei de, activare reale de proces;

3? Folosirea curbelor experimentale şi a diagramelor teore-
tice de sinterizare la înţelegerea şi la proiectarea (alegerea)
tratamentelor termice de sinterizare (eliminare lubrefiant fi liant,
sinterizare propriu*isă) utilizate curent în procesul de producţie.

II. STUDIUL TEORETIC AL PROCESULUI DE SINTERIZARE
2.1. GENERALITĂŢI ASUPRA FENOMENULUI DE SINTERIZARE
2.1>1> Stnt prezentate din punct de vedere fenomenologic eta-

pele pe cat* le parcurge un aglomerat de pulbere In timpul proce-
sului de slnterizareţellminarea porozităţii fi densificarea siste-
mului.

2.1.1. Evoluţia procesului este împărţită convenţional de
teoreticieni .în trei etape,numite stadiile sinterizării.Acest lu-
cru face posibil studierea în amănunt a fenomenelor complexe care
apar, precum şi alegerea unui model matematic intuitiv pentru fie-
care stadiu al sinterizSrii pcin intermediul căruia să fie posibi-
lă punerea de acord a teoriilor de difuzie cu rezultatele practice»

Stadiul 0 - este considerat ca starea iniţială a sistemului
în timpul căreia intervin forţe interatomice între particulele ve-
cine cu formarea unor zone de legătură instantanee între ele.Etapa
de început a sinterizării - Stadiul I - se caracterIzsază prin dez-
voltarea continuă a zonelor de racord între partlcule(gîturl),ro-
tunjirea porilor şi densificarea sistemului pînă Ia4+5t contracţie
lineară.In stadiul II al sinterisării eliminarea poroxităţli con-
tinuă şi se încheie cu.fragmentarea porozităţii interconectate,po-
rozitatea deschisă practic dispare fi densitatea sistemului atinge
90-95% din valoarea densităţii teoretice. Se manifestă de asemenea
un proces de creştere a mărimii de grăunte. Stadiul III se caracte-
rizează prin eliminarea porozităţii inter sau intragranulare fi o
creştere concomitentă a dimensiunii de grăunte* Teoretic, procesul
ide sinterizare va condxice la eliminarea completă a porozităţii fi
atingerea densităţii teoretice. In realitate, sistemul de pulbere
nu este omogen, eliminarea porilor nu se face continuu fi identic
în toate regiunile din masa compactului,creşterea de grăunţi nu
este continuă, porii migrează şi se elimină diferit, se formează
o porozitate remanentă care se păstrează.
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2.2. MECANISME ELEMENTARF ALB SINTERKARII
In timpul sinterizării unui sistem de pulbere pot interveni

mai multe mecanisme elementare care asigură transportul 4e material
dinspre surse către receptorii de materie {tabel 1). Prezentarea
grafică a căilor de transport cu creşterea gîtulul interparticulâ,

pentru douH parti-
cule sferice In
contact,este rea-
lizată în figura
33.
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2.3. MODELE MATEMATICE CARF DESCRIU MECANISME ELEMENTARE
2.3.1. Modele matematice pentru stadiile iniţiale

Sînt rrezentate diferite modele geometrice ale particulelor
Sn contact (geometria gîtului)peste care s-au transpus mecanismele
de transport posibile(tabel 1). sint analizate cele mai folosite
ecuaţii de transport pentru difuzia de suprafaţă, în volum sau la
limita de grăunte si pentru mecanismul de evaporare-condensare
/ec.(l) -Ec.(17),în diferite variante, funcţie de geometria de mo-
del şi ipoteze de calcul simplificatoare /23-24/.

2.3.2. Modele matematice pentru stadiile tîrzii ale sinte-
rizării

Sînt discutate modele uzuale de geometrie £e grăunte şi de
por precum şi modele iratematice corespunzătoare pentru transportul
de masă prin difuzie £n volum şi difuzie la limită de grăunte, /ec.
(18)-(33)/prezentate în literatura de specialitate /3S-44/.

2.3.3. Modele matematice care descriu 2-3 mecanisme
elementare

Pe un acelaşi model geometric de particule în cont-net sînt
considerate 2-3 mecanisme care participa la transportul de materie
în timpul sinterixării /l,3,4,5-25,45,46/.S-au obţinut relaţii ma-
tematic* care exprimă raportul vitezelor de sinterIzare sau ale de-
bitelor de raterie transportată prin diferitele mecanisne concuren-
te A c . (26)-(33)/.



2.4. 'IPCRPMh TTORFTICA DF SIN^SRIZARF TTP

Asbby ft-.f consideri! sinterizarea ca pe an proces ooptimiu şi

unitar, supup. influentei concomitente a mai multor mecanisme de

t-.rn/is;-.rrt.El presupune ca viteza total.*, de creştere a qîtului în

timpul sinterizârii,X., este suma tuturor vitezelor de creştere a

yftului ohfin'ite prin procesele elementare (tabel 1):
n

Ecuaţiia de viteza âe creştere a oftului >ire forma:

x^FIx.a.Lp.constante fizice) <3b>
unde X=raza ţ'Ttului, a=raza nartJculei, T-ten'peratura (K), D=densi-

tatea relativ-'' (fr tc'i.i d * volnn) a compautului.

^enrezentarPT gf-i -eica face r°siMl să se identifice rolul

mecanisnelor elementare nontru o situaţie experinentala dat3.Diagra-

ma are ca ordonate temperatura, T şi r.iza gttului, X . Spaţiul de-

finit <?e axe este împărţit în reaiuni. Intr-o regiune este dominant

un singur mecanism de sinterirare.Graniţa regiunii reprezintă linia

de demarcaţie între ;louă mecanisme nredominante,2oc geometric de e-

galS participare a lor la proces. Peste aceste regiuni se pot trasa

linii de tinp constant de sinterizare, care indici cît de mare este

gîtul format dup?» un timp de sinterizare dat, funcţie de temperatură.

Deşi bine primită de specialişti /16,19,47-53/,diagrama de

sinterizare este departe de a fi perfectă doarece foloseşte modele

-idealizate, ecuaţiile de transport-pentru rezolvare-reclamă aproxi-

mări şi foloseşte date experimentale care pot aduce Inexactităţi

(Xntrucît reflectă stadiul prezent al cunoaşterii ijoastre asupra

sinterizării şi a difuziei de materie In general.)

Diagrama lui Ashby trebuie să fie considerată ca cea mai efi-

cientă metodă în analizarea acţiunii simultane a mecanismelor de

transport în procesul de sinterixare.

III. PROGRAM EXPERIMENTAL

3.1. INSTALAŢIA DIIATOMETRICA

Instalaţia dilatometrlcă este concepută pentru:măsurarea si

înregistrarea continua a variaţiei d*» lungime a probei si a tempe-

raturii în funcţie de timp, realizarea de temperaturi de sinteriza-

re de pînă la 1750°C cu viteze de încălzire Intre 100-1200°c/h,lu-

crul sub atmosferă de gas inert sau reducator. Instalaţia dllatome-

tric* (f-ig.9) are următoarele eoatponente princlpale:dilatonetru

propriucis, amplificator de sannal, Înregistrator L-t si T-t,insta-

laţie de comandata încălzirii şi instalaţia de distribuţie a gaze-

lor.
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Dilatometrul propriinsis a fost realizat prin adaptarea unui tradue-

tor de deplasare diferenţial tip Linseis cu suport-pastilă şi pal-

patori de wolfram, la incinta unui cuntor discontinuu t.ip clopot.

15

to n
1-cuptorul propriuziSi 2-dutop de comandai 3-pompd i C<i*-p«wpa d* difuzie. S-dutop de
alimentar* f i evocu*/* gaz*: 6-traduclor LiftMis d» de»kiMr*;7-c*ttu troductor-ampliticalor.
«-amplificator d* s*mnol;9-coWu omplilicator-inr*gntrator>10-inr*gi«trator X-t.V-t.tl-compen-
satâr cu t*fmocuplr;12-butelii gaz* sub prniu»*i13-crcuit de oMmrrtnri goz* (H,.Ar I.

U-circuit de evacuare gaz*i15-arzâtor cu tlocorfi de v*gh*;

rin» >'- iMtalsţls Il1»f iiilil

Modificările de lungime ale nrobel sînt preluate prin tijele palpa-

tor (fig.14) şi convertite de traductor în semnal electric, araplifi-

cate şi înregistrate pe un înregistrator Linseis.Temperatura,măsurată

^ cu un ternocuplu W-Re,esta

K _ înregistrată Xn funcţie de

tinp pe acelaşi înregistra-

tor {fig.14 şi fig.15).

Relaţia de calcul a varia-

ţiei relative a lungimii

t j | j |"-*'2^SiSS-**. p r o b e i î n cuptor»
este :

rmra 12 -
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1
prob) ItnoitB at vranml

Figura 14 - fM*urar«a relativa * «luiwlril

eHll

Mtwra IS - OlMli l curbai raalc

unde M este mărimea scalei înregistratorului(mV),

valoarea semnalului măsurat pe înregistrator (mm),iar L„ «lungi-

mea iniţială a probei (mm).

Datorită.diferenţei de dilatare dintre probă(002) şi palpa-

torul de referinţă (wolfram) apare o eroare sistematică, liniară

cu temperatura .şi în sens pozitiv ( Q L ) (fig.15) unde:

( ) f

Valoarea relativă, corectată, a contracţiei devine :

UJ probă
AL
-o jprobă

(40)

3.2. METODA DILATOMETRICA

S-au utilizat două variante:izotermă şi neizotermă. A doua

variantă("metoda vitezei constante") a fost folosită ca metodS Av

verificare (anexa II).

3.2.1. Sinterizaie izotermă

Din ecuaţia generală a contracţiei unui compact de pulbere

/5,55-57/:

y= IUJ K BTa
p

prin derivare şi rearanjare se obţin expresiile :

(41)

(43)

unde s-a înlocuit C =
( 4 4 )

• s ~ a folosit varianta deu f ̂—
model pentru difuzia la limita de grăunte, cu n=0,32, p=£, A=1,55 b

(tabel 11).

Prelucrarea datelor experimentale:

- Se corectează curba experimentală Ay/L^-t (fig.16)

- Se determină coordonatele punctului de minim de pe curbă,

considerat punct de început al curbei experimentale; se corectează

valoarea lungimii iniţiale a probei;'
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- Se trasează curba experimentală corectată (fig.17);

- Curba experimentală este citită şi netezită prin funcţii
Spline de ordinul 3, se plotează curba netezită(fig.17);

- Se determină coeficienţii de difuzie perechi din ecuaţii-
le (43) şi (44) cu valorile cele mai apropiate, prin alegerea con-
venabilă a unui domeniu M, - M_ de puncte de pe curba experimenta-
lă (anexa III);

- Se calculează coordonatele de origină ( y0 , t0 ) ale
curbei teoretice;

- Se calculează şi plotează prin regresie liniară dreapta

(y-y o J-y"**
7 $*• se determină panta şi interceptul (f*g.l8);

- Pentru un set de experimente TÎZO se calculează şi trasea-
ză prin regresie liniară dependenţa 0—(10 / T ) . Din valoarea
pantei şi interceptului se determină energia de activare, Q şi
coeficientul de difuzie preexponenţial, 0 0 (fig.19).

3.2.4. Trasarea «jurbelor izocrone experimentale
Curbele izocrone "t" experimentale se obţin prin unirea punc-

telor rezultate din calculul setului de curbe izoterme "T" pentru
momentul de palier "t", de coordonate I T/T t, iogv(x/a} ] .
Valorile logw(x/a) se obţin din valorile h L/Lo corespunzătoare,
'dosind relaţia:

log^AL/L) + jiogw4 (55)

3.3. DATE FUNDAMENTALE NECESARE ÎNTOCMIRII
DIAGRAMELOR TEORETICE

Sînt prezentate proprietăţile bioxidului de uraniu (subcap.
3.3.1.)precum şi date exparimentale publicate cu privire la difuzia
ionilor de uraniu şi oxigen In bioxidul de uraniu(subcap.3.3.2.)
necesare prezentei lucrari. ,'64-87/.

3.3.1. Date specifice pentru bioxidul de uraniu
Sînt prezentate criteriile de alegere a datelor din litera-

tura de specialitate. Datele alese sînt grupate în tabelele 11 si
12.

3.4.-PULBERI DE BIOXID DE URANIU UTILIZATE
S-au analizat posibilităţile de obţinere de pulberi hiper-

stoechiometrice de bioxid de uraniu cu exces de oxigen variabil,
în domeniul x»0-0,15,iar restul proprietăţilor sărămînă cît «ai -
constante. In figurile 23 şi 24 sînt prezentate căile de trataaent
termic care conduc la obţinerea de pulberi tip Aţ»^ si A3,plecîn-
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Itktf ar..U-C nu

4JI.V*

Wftmm » t i

du-se de la pulberea tip A (tabel 13).

S-au folosit deasemenea pulberi tip B,C şi D (tabel 13)

care se deosebesc Intre ele In principal prin distribuţia de parti-

culă secundară si mărimea medici a acesteia.

3.5. PUNEREA IN FORMA A COMPACTELOR

Pentru obţinerea unor situaţii experimentale cit mai apropia-

te de cazul ideal şi pentru a discerne fenomenele secundare care

intervin concomitent cu procesul de sinterizar* propriu - zis, s-au

analizat posibilei* surse

de erori In Împachetarea

pulberilor prin presarea In

matriţă fi implicatul* lor

asupra sinterlzării /112-

129/.Pulberea de bioxid de

uraniu, fără adaos de liant

sau lubrefiant, a fost presa-

tă izostatic In matriţă de

cauciuc ("Olin Monostatic

Powder Press").S-au elaborat

mai multe serii de compact*

la un acelaşi grad de Împache-

tare attt pentru pulberea

tip A (52,4+0,2% O.T) cit fi

pentru pulberile tip B.C, D (55+0,2D,T.), precum şl la diferit*

grad* d* împachetare utili-

zlnd pentru aceasta presi-

uni de compactare Intre

98,1 «i 392,4 MNm"2.

Compactele,avlnd formă ci-

lindrică ($ae3 mm) sau parale-

lipipedică (latura bazsi

ac 3 mm) fi înălţime de 15+lmm,

au fost caracterizate (densitate,spectru de pori) In vederea sinte-

rizării lor In dilatometru.
Takal ar. 13
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3.c. cicumi TERMICE si ATMOSFERA DE SIKTERIZARE
S-au efectuat cicluri t*mlc« d* sinterisarat la ta«paratu-

rfl coiwtantl sau la rit«st constantin sub hidrogen sau argon d*
înalţi puritate (tabsl 19).Din Jocul presiunii parţial* de oxigen»
s-a aenţinut oonstant raportul O/D pe toată durata tratastentului
termic.

3.7. MASORATORI COMTLEMEifTARE
Măsurători de airlae fi forai de particulă s-au reallsat pat

crlstallt, particulă priaarăr particulă secundară şi terţiară.
S-au utilisatt difracţia de raze X, microscopia electronică fi op-
tică, absorbţia BET cu azot, balanţa de sediMentare, sitarea* iaer-
sia In Mercur, poroziaetrla cu aercur.

IV. CONSTRUIREA DIAGRAMELOR DE SIMTERIZARE

REZULTATE HOMERICE
4.1. MODELUL MATEMATIC UTILIZAT

Considerăa coapactul, Înaintea sinterlzării, din punct de
•edere geometric, ca un sistem de particule sferice, monodimensio-
nale, tn contact. Pe aăoură ce sinterizarea înaintează» distanţa
dintre centrele sferelor se micşorează fi gftul tn creştere îşi
schimbă poziţiile (flg. 33).Pentru o valoare Xf a razei gltului,
egală cu 0,74 a, porozitatea atinge valoarea zero. Transportul de
materie, care stă la baza procesului de slnterisare, este condus
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ar. 11- M M M 4 t tnmţţmtt

de diferenţa dfc curbură
existentă Intr* recepto-
rii *i sur*ele de aate-
ri«. La rlndul ai dife-
renţa da curburi depinde
de calea de difuzie iar
pentru aceeaşi cale» de
configuraţia fi de geoae-
tria particulelor ainte- -
rizate.Datorlti dificul-

tăţilor legate de schimbarea
cohtinol a geoatetriei aa con-
siderat două situaţii distinc-
te care să reprezinte stadial
I, respectiv*II fi III fflg.
34).Pentru aceste situaţii,
•eeanlsaele de transport lua-
te în considerare fi diferen-
tele de curburi» slnt prezen-
tate tn tabelul 21. In tabe-
lul 22 stnt grupate ecuaţiile
vitezei de sinterizare pentru
diferite căi de transport de

materie ce pot interveni In timpul procesului de sinterizare.Astfel
viteza de sinterizarei

J £ 1 7 1 )
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Debitul de difuzie, V, este dirijat de diferenţa de curburi

de suprafaţă. Materia curge spre glt (tabel 1,fig.33) venind din

toate celelalte părţi ale sistemului tn care potenţialul chiuie

este nai nare. Viteza de curgere a gltului este determinată de de-

bitul total de materie care soseşte la glt,fiind o simplă însu-

mare a constribuţiilor fiecărei cSi independente de transport*

Astfel, pentru stadiul I este o Însumare a şase componente,pentru

stadiile II fi III numai a două.

Mecanismul de adeziune caracterizează starea iniţiali a com-

pactului, cînd forţele atomice acţionează la zona de contact #1

prin deformare elastică fonmază un glt.

4.2. «..4.5. CONSTRUCŢIA DIAGRAMELOR DE SINTERIZARE PENTRU
BIOXIDUL DE URANIU STOECHIOHETRIC Si HIPER-

STOECHIOMETRIC (exces de oxigen oc «0,05 fi
0,10) SI A DIAGRAMEI TERNARE.
TRASAREA CURBELOR TEORETICE DE TIMP CONSTANT.

EXEMPLE NUMERICE: O> 0,07 • |l,f-0,476

S-au utilizat două programe de calcul:"GEORNI" şi "GPDS"

(anexa I) .Primul program a premis calcularea valorilor Xi ,cores-

panzătoare diferitelor perechi de valori [\ogJkX/a)tT/Tx J fi
valoarea globală a vitezei de sinterizare £ Xj,. Programul GPDS a

permis trasarea diagramelor binare de sinterisare: axele de coor-

donate T/Tt fi log«(x/a) , liniile de demarcaţie între

stadiile 0,1,respectiv II fi III; de asemenea, pentru stadiul I,

a demarcaţiei între zonele de influenţă a mecanismelor de difuzie

la limita de grăunte fi de suprafaţă pentru: X,=Xt,0.2X|=0,8XtsL

0,8x4=0,2x4 , necesare interpretării rezultatelor experimenta-

le. Acelaşi program "GPDS" a permis calcularea şi trasarea pentru

stadiul I a curbelor de timp constant t s X / E K\ . Valorile nu-

merice sînt prezentate In teză In anexa I. S-au folosit datele de

intrare din tabelele 11 şi 12.

Figurile 36,37 şl 38 prezintă diagramele de sinterisare tip

Ashby construite pentru compacte din UO.._ de calitate tehnologi-

că ( a>0,07u. ,f>0,476),unde ot-0,0;0,05 şi respectiv 0,10,Peste

ele sînt trasate izocrone pentru valori ale timpului detl sec, 1

ain,5 min n 1 oră şi 4 ore. Diagrama ternară din figura 42 s-a

construit în sistem axonometric, avînd la bază diagramele din fi-

gurile 36,37 fi 38.

4.S. DISCUŢII

4.6.1. Influenta dimensiunii de uerticnlă /48.S1/
- mecanismul de adeziune este mal Important cu c t t dlmen?

siunea de particulă este mai mică.
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- In stadiul I,indiferent de mărimea particulei, difuzia la
limita de grăunte si cea de suprafaţă îşi Împart zonele de influen-
ţă; ultimul mecanism este dominant către temperaturi mai mari şi In
prima parte a procesului de sinterizare,la dimensiuni de particulă
mari (20fim)şl temperaturi de peste ltOOK intervine şi mecanismul
de evaporare-condensare, cu rol dominant;

- In stadiile II-III domină. In toate situaţiile, difuzia
la limita de grăunte.

4.6.2. Influenta raportului O/U«/53/
«mecanismul de adeziune creşte cu excesul de oxigen;
-mecanismul de difuzie de suprafaţă îşi lărgeşte zona de in-

fluenţă pe seama difuziei la limita de grăunte către ten<peraturl
mai scăzuterodată cu creşterea raportului O/U.In acelaşi timp Insă,
se deplasează şi curbele izocrone teoretice;

- sub rezerva alegerii corecte a constantelor de material
curbele izocrone se află, pe întreg traseul lor. In domeniul difu-
ziei la limita de grăunte, indiferent de raportul O/V.

4.6.3. Influenţa gradului de împachetare
Diagrame trasate pentru grade de împachetare,f,cuprinse In-

tre 0,476-0,260,nu evidenţiază modificări important* In poziţiona-
rea curbai de delimitare a celor două meean «me predominante,pe în-
treg intervalul O/U«2,0-2,10.

V. REZULTATE EXPERIMENTALE SI DISCUŢII
5.1. DEMARAREA PROCESULUI DE SINTERIZARE FUNCŢIE DE

RAPORTUL O/C
Se constată că,după eliminarea proceselor paralel* cu proce-

,sul 4 e sinterizare, punctul de început a sinterlzării păstrează
practic aceeaşi abscisă cu punctul de maximă dilatare de pe curbele
dilatometrice experimentale. Temperatura de început a sinterizării
depinde puternic de excesul de oxigen:790°Cpentru O/U«2,01(In hidro-
gen) , respectiv 590°c şi 510°C pentru O/tJ-2,05 şi 2,10 (In argon), pen-
tru o aceeaşi viteză de încălzire:600°c/h.Valoarea temperaturii de
început a sinterizării creşte cu circa 10°C pentru viteze de încăl-
zire de 1200°C/hfrespectiv scade cu aproximativ 20°C pentru o încăl-
zire de l-00°C/h.

5.2. SINTERIZAREA IZOTERMA PENTRU DIFERITE RAPORTURI O/U
Prelucrarea celor trei serii de curbe dilatometrice Izoter-

me, pentru 0/0-2,0;2,05 şi 2,10, conform subcap.3.2.1, au condus
la valorile coeficienţilor de difuzie şi energiilor de activare
grupate In tabelele 25 şi 26. In figurile 44 şl 45 slnt prezentate



- 16 -

«—nlff «U tr«M—nf lor twtwiw f—ctl» <• 0/0

sistematic dependenţele liniare Intre contracţia relativă şi deriva-

ta acesteia la puterea (-0,47),obţinute prin calcul.Regiunile de

bună aşezare a curbei dilatometri.ce experimentale pe ecuaţia de mo-

del (abatere sub 0,2%),evidenţiate prin linie îngroşată,slnt situate

în zona de mijloc a curbelor, capetele lor fiind influenţate de pro-

cese "parazitM:reaşeza-

rea particulelor /132-

134/,respectiv creşte-

rea de grăunte/135,136/

Dependenţa iog^D-10/T
este de asemenea linia-

ră (fig.46), In acord cu

teoria.Coeficientul de

difuzie De ,creşte cu

stoechiometria nu pe

seama energiei de ac-

tivare care so păstrea-

ză practic constantă In

jur de 94 Kcal/mol In

domeniul 2,C-2,10 ci a

preexponentului D o (tabel 25). Valoarea lui Q. se încadrează In pla-

ja de valori obţinute prin experimente de sinterlzare a compactelor

de bioxid de uraniu:81-100Kcal/mol,dar este mai mare declt cea ob-

ţinută prin tehnici cu ra-

diotrasori/16,57,96,134,

137-141/. Cele două serii de

date:cele luate din litera-

tură (tehnici cu radiotra-

sori)şi presupuse cele mai

probabile/81,86/ şi cele

rezultate din experimentul nostru(tabel 27) au fost folosite la

construirea diagramelor teoretice de sinterizare tip Ashby,respectiv

diagramelor de tiinterizare experimentale. Dreapta trasată In coordo-

nate Arrhenius pentru suma celor două serii de valori a condus la un

coeficient de regresie mult mai mare declt al dreptelor ce reprezin-

tă, separat, cele două serii de date. Ea este foarte apropiată de

dreapta noastră experimentală, indiferent de raportul O/D(diferenţa

In pantă este de 3-4% iar In intercept de 1%)» ceea ce înseamnă o

bună precizie In determinarea mărimilor Q c şi (0o )» .

In continuare s£nt analizate cauzele car* pot modifica abate-

rii* In Q si Do t funcţi* de caracteristicile pulberii.
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5.3. DIAGRAME DE SINTERIZARE SI CURBI1 IZOCRONE
EXPERIMENTALE POHCTIE DE RAPORTUL O/V

Diagrama de sinterizare are la bază modelul de difuzie idea-
lizat căreia Ii corespunde, din punct de vedere al experimentului,
atît datele de intrare (AL/Lo) cit şi cele rezultate din prelu-
crarea lor: Qc,(D0)e • Este deci logic că la construirea diagrame-
lor reale am folosit pentru difuzia la limită de grăunte valorile

Qc S* ( Q > ) E (figurile 49,50 şi 51) .Peste ele am suprapus curbe-
le izocrone experimentale, la timpi de palier variabili.

Poziţia liniei de demarcaţie între cele două mecanisme domi-
nante depinde de raportul coeficienţilor de difuzie respectivi:
(P^DtJiiDij^MD^^r (tabel27),î:n timp ce D«, folosit atît la constru-
irea diagramei teoretice cît şi a celei experimnetale, se păstrează
acelaşi; ca urinare {Q^/Dş >^Dt^)r/Ds .Aşa se explică de ce difu-
zia la limita de grăunte are un domeniu de influenţă nai nare In dia-
gramele de sinterizare experimentale (fig.49,50,51),In comparaţie cu
cele teoretice (fig.36,37,38).

Pe întreg traseul,curbele izocrone experimentale se află în
zona de influenţă a difuziei la limita de grăunte.

5.4. SINTERIZAREA NEIZOTERMA CO VITEZA CONSTANTA DE
ÎNCĂLZIRE

Valoarea energiei de activare obţinută pentru pulberea A folo-
sind perechi de viteză:100°C/h şi 600°C/h,respectiv 600°C/h şl
1200°C/h, este de 90,5+8,2Kcal/mol.Hu s-au evidenţiat influenţe ale
raportului O/D, în intervalul 0/0=2,0-2,10, asupra lui Q (anexa II).

5.5. INFLUENTA GRADULUI DE ÎMPACHETARE ASUPRA
CINETICII DE SINTERIZARE /143/

S-a evidenţiat micşorarea valorică a razei medii a porului
cu creşterea gradului de împachetare şi o accentuare bruscă a pan-
tei peste o presiune critică la compactare, caracteristică pulberii.
Pentru un acelaşi grad de împachetare iniţială, raza medie a poru-
lui în sinterizat este mai mare,comparativ cu cea din compactul
crud/146/.Influenţa gradului de împachetare, în domeniul 44,4-52,4%
asupra cineticii de sinterizare ne izotermă es**.e nesesizabilă în
intervalul de contracţie de 0,4-6% (fig.54),în acord cu Hoolfrey
/134/. In afara intervalului intervin procese "parazit"/133,147/.
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5.6. INFLUENTA MĂRIMII DE PARTICULA SECUNDARA

ASUPRA CINETICII DE SINTERIZARE /143,149/

Sinterizate în condiţii identice,aele 3 pulberi, B,C şi D

s-au comportat diferit (fig.55). rezenţa unor punţi de legătură Xn

pulberea D,datorate unei presinterizări anterioare, explică întîr-

zierea contracţiei compactului din pulberea D, faţă de pulberile

B şl C. Comportarea diferenţiată a celor trei pulberi în stadiile

tîrzii ale sinterizării este explicată prin dimensiunea medie di-

ferită la nivelul particulelor secundare în compactul crud,mai mare

la pulberea D,mai mică la pulberea B.

VI. CONCLUZII CU PRIVIRE IA STUDIUL SINTERIZARII

PE DIAGRAME TIP ASHBY

6.1. MECANISMUL DE TRANSPORT PREDOMINANT £?I MECA-

NISME SECUNDARE

6.1.1. Metoda experimentală

S-au folosit două metode de determinare a energiei de acti-

vare de proces:izotermă şi neizotermă; cea de-a doua metodă numai

pentru verificare.

Metoda izotermă,varianta modernă, a fost îmbunătăţită prin:

netezirea curbei experimentale cu ajutorul curbelor "Spline de ordi-

nul 3" şi prin stabilirea unui criteriu de potrivire a curbei expe-

rimentale pe ecuaţia de model teoretic.Astfel s-a micşorat eroarra

de metodă şi a fost posibil evidenţierea mecanismelor "parazite".

6.1.2. Mecanismul predominate al sinterizăril

Diagramele teoretice de sintferizare construite arată clar

că mecanismul de difuzie la limita de grăunte şi cel de difuzie în

suprafaţă îşi împart zonele de influenţă,pe întreg domeniul O/U»

«2,0-2,10. Difuzia de suprafaţă predomină sinterizarea în prima

parte a stadiului Z si pentru temperaturi mai mari.

In toate situaţiile,curbele izocrone experimentale se află

pe întreg traseul lor în zona de influenţă a difuziei la limita de

grăunte. Alegerea modelului teoretic de transport de masă,bazat pe

mecanismul acesta,este astfel bine justificată.

Diagramele tip Ashby au evidenţiat, de asemenea, modificări

în poziţionarea graniţei de separare dintre cele două mecanisme pre-

dominante în funcţie de mărimea de particulă şi de gradul de împa-

chetare. Aceste modificări nu sînt însă de prea mare interes practic

dar pot explica unele deosebiri de comportament în timpul procesu-

lui de sinterizare a diferitelor pulberi.
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6.1.3. Coeficientul de difuzie si energia de

activare de proces

Coeficientul de difuzie,rezultat din măsurători,s-a găsit

că depinde de valoarea raportului O/U şi creşte cu acesta în dome-

niul studiat. Valoarea energiei de activare, în jur de 94 Kcal/mol,

mai mare decît cea obţinută prin tehnici cu radiotrasori- deşi în

acord cu literatura pentru experimente similare-pune sub seimul în-

trebării corectitudinea modelului de transport de masă, cel puţin

pentru compacte din pulberea de bioxid de uraniu. S-a demonstrat că,

pentru trasarea diagramelor reale de sinterizare tip Ashby, este

corect folosirea modelului de difuzie idealizat împreună cu pere-

chea de valori D o , Q. ,re-

zultată din calculul pentru

diftizia la limita de grăunte,

în urma prelucrării curbelor

de contracţie izotermă.Nu s-a

evidenţiat nici o dependenţă

a energiei de activare de pro-

ces de raportul O/U,creşterea coeficientului de difuzie cu excesul

de oxigen fiind pusă numai pe seama preexponentului D o .
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6.JU4. Tranziţia între stadiul I si stadiile II si III

Indiferent de stadiu, curbele izocrone experimentale trasa-

te pe diagramele de sinterizare se află numai în zona în care difu-

zia la limita de grăunte predomină. Deci un compact de pulbere de

tip tehnologic este densificat prin difuzie la limita de grăunte,

mecanism predominant unic.Particularităţile în comportament au pu-

tut fi explicate în urma unor măsurători şi interpretări suplimen-

tare.

6.2. APLICAŢI Jl TFHNOLOGICA:ALEGEREA CONDIŢIILOR

OPTIMB DE ELIMINARE A STEARATULUI DE ZINC

IN TIMPUL SINTERIZĂRII PASTILELOR DE BIOXID

DE URANIU

La elaborarea pastilelor de bioxid de uraniu, drept aditiv

organic este întrebuin-

ţat, în special,stcaratul

de zinc. Acesta se înde-

părtează din compact în

timpul operaţiei tehnolo-

gice de preiinterizare.

Temperaturi de 90C°C cu

palier de 1 oră sînt su-

ficiente cu condiţia ca

îndepărtarea din compact

a produfilor tolatili

rezultaţi din descompune-

rea stearatului să se

realizeze cu uşurinţă

prin reţeua de pori a

compactului.Concomitent,

în compact se desfăşoară

si procesul de sinteri-

zare propriucis,prin care

nm.

OM

-0»

-100

-190
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IMPORT O/U

Tlqura 58 - Evoluţia coapactulul In timpul r>resinterlz*rli
vizualizat* ce dlaqrau ternar* (vezi tabel 311
a <2.08j293 K;-l,55); b 12 ,05:BC3 K;-O,tO)
e (2 ,01; 1173 K:-n,90>;d (i ,0;1173 Kf0,«0)

Tabel 31
Evoluţia coapactulul Tn tlnnul rrr«>ntcrjiarli

/ *

XmfiVOtK)

mm.X0K

Hanuri OfU

IM—3J0S

2JK—2X»

Ctmracltt.it tiogjk

003-037 t-uf^asa
037-153 i-0,90—0#

Obs.

Hleaunemo>

ttecrenaffst
aotmaltM

sistemul se densificâ;

există astfel pericolul

ca porozitatea interconec-

tată să se fragmenteze «i

deci eliminarea locală a

produfilor volatili să

se înrăutăţească.Apreci-

em o contracţie liniară
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de 4% ca limita superioară admisibilă în densiflcarea compactu-
lui supus operaţiei tehnologice fie presinterizare.

Curbele experimentale din diagramele de «interizare tip
Ashby arată că o contracţie liniară de 4% se poate realiza dife-
rit, funcţie de raportul O/u (tabel 30).Rezultă că un ciclu ter-
mic sub hidrogen, la 900°C cu palier de 1 oră, păstrează contrac-
ţia liniară mult sub valoarea critică acceptată. Cinetica de «in-
terizare a compactului va urma traiectul schiţat pe diagrama tip
Ashby din figura 58, cu valori discrete prezentate Xn tabelul 31.
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