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Apresentam-se resultados experimontais correspondentes
ao desenvolvimento de combustíveis nucleares destinados a reatores
do ensaios de materiais refrigerados e moderados por água. Combus-
t íveis ci l índr icos e t ipo placa são descritos, nos quais o núcleo \
é constituído por compostos de U dispersos em A l , com revestimen - [
tos de A l . Detalhes de fabricação, envolvendo laminaçio, forjamen- \
to rotativo e çompactaesc a quente, são descritos. Discute-se re - |
sultados da ensaios de corrosão e irradiação. A avaliação de desem |
penho dos diferentes t ipes de combustíveis indica qua é possível ' \
considerar a fabricação no país, de placas com núcleos de U^Og+Al, f
enriquecido a 20/6, destinados a uso em reatores já em operação cm
insti tutos de pesquisa bras i le i ros .
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1. INTRODUÇÃO

A redução dos níveis de enriquecimento do U disponível no
mercado internacional, em base? comerciais, obrigou aos paísss usuá
rios desse material a um grande esforço no sentida ds continuarem
a utilizar seus reatores de pesquisa e de ensaios de materiais em
bases aceitáveis. A situação revelou-se particularmente delicada pa
ra nações como o Brasil, não produtoras de urânio enriquecido,

0 reator IEA-R-1, do Instituto de Pesquisas Energéticas s
Nucleares (IPEN) de São Paulo, que operava com urânio enriquecido a

93%, viu-se assim na necessidade de usar novos combustíveis, enri -

quecidos a 20J?.

Aproximadamente es mesmos níveis de desempenho dos reatores
podem ser conseguidos com o material enriquecido a 93 e a 20^. Toda
via, a fabricação de combustível enriquecido a 20$, com as necessá-
rias concentrações ben mais elevadas de urânio, não podia até 1978
ser efetuada com tecnologia já comprovada no exterior, em se trata ri
do de configurações de núcleos de reatores usando placas.

Oessa forma, o Centro de Metalurgia Nuclear do IPEN tem -
dispendido considerável esforço no sentido de se capacitar a fabri«
car localmente combustível de baixo enriquecimento que satisfaça as
exigências operacionais do reator IEA-R-1 e de outros, de longa da .
ta utilizados em institutos de pesquisas brasileiros (l).

Internacionalmente continua o esforço no sentido de conse-
guir soluções que atendam às centenas ds reatores de pesquisa (2,3,
4,5 e 6), parecendo claro que os trabalhos deverão prosseguir por
tempo considerável antes quo so atinjam resultados plenamente satis:
fatórios.

Descrevem-se a seguir tesultados experimentais de fabrica-
ção e caracterização de combustíveis no IPEN, que indicam a possitú
lidada de se produzir os mesmos localmente no IPEN, atendendo oe
requisites operacionais dos reatores de ensaios de materiais exis -
tentes no país,

2. Combustíveis desenvolvidos no IPEN, com alta concentração de uri
nio. destinados a reatores de ensaios de materiais.

Procurou-se concentrar os esforças de desenvolvimento em
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combustíveis aobro oa quflio o Contro do Metalurgia Nucloor jo ti %
nho experiência prévia significativa, ovitando-se o usa do mate
riais como o Zitcaloy IV ou oa silicieics de urânio que»mesmo *
noa centros nucleares maia avançados do exterior» nao tem aplica-
ção prática em reatores de até 10 KW térmicos, como são os de in
terease imediato no Brasil.

2.1. Produção do combustíveis tipo placa

Conaeguiu-se produzir por laminação combuotíveia ti-
po pJLaca com a necessária concentração de> urânio (58% em peão de '
U^Og» U enriquecido a 20%), com núcleos conatituidos por dispor -
sõea de U»0a em Al« Usou-se a técnica de molduras (l) com revesti-
mento de Al 1100.

Aa dimensões requeridas para uso no reator IEA-R-1 são
590 "X 63 x 1,57 mm, com revestimento de 0,38 mm, o que veio exigir
elevada densidade da dispersão (̂  87%), após laminação. Densidades
dessa ordem só puderam ser atingidas quando a faae cerâmica U*,QQ **
na diapersão tinha inicialmente densidade superior a .92%.

Os seguintes procedimentos foram usados pare obter flispejr
a5è8 de alta densidade, antes da laminação.

1- Utilização de U,Og em pó, obtido pela desintegração de
pastilhas sintetizadas*

2- Utilização de em pó, calcinado por 48 horas a-
temperatuxa de 1.450°C.

3» Utilização dja microesferas de U,0Q, com diâmetros entre
120 e

4- Compactação a 400°C por 15 minutos

As maiores densidades (atingindo até 97JÊ do valor teórico)
foram atingidgs por compactação a quente. Os domaia procedimentos,
para pressões de compactação da até 2,5 t/cm , levaram a densida-
des entre 82 e 86% do valor teórico. Para esses valores de densi-
dade as dispersões sempre demonstraram comportamento satisfató-
rio durante a laminação, resultando excelente caldeamanto entra '
oa núcleoB das placas e seus revestimentos. Destaca-sa a duetibi-
lidade das dispersões, com mais de 86% da densidade teórica, que
permitia reduções substancialmente raaiorea durante a laminação,re
letivamente às dispersões de densidades menores.
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Conformu uará mostrudu MUDLO trcbalho, an pjocas proUuziiiaa

dessa Farroe tem coractcrísticas otioquados paro utilização na rua-

tor IEA-R-1.

Na referência (l) apreacntam-so trabalhos do Centro de Meta

lurgia do IPEN,no concernente a placas com núcleos constituídos '

por dispersões UAI +A1. Trabalhos subsequentes aos descritos no^

set referência, demonstraram que é possível, por tratamento térmi-

co (400°C por 60 horas) das placas inicialmente contendo UA1+A1

(x«2 ou 3), obter-so núcleo constituído por UAl^+Al.

2.2. Produção da combustíveis cilíndricos..

Sob o ponto de vista de Física de Reatores, é possí-

vel usar combustíveis cilíndricos, com revestimento de Al, no

reato? IEA-R-1.

0 Centro de Metalurgia do IPEN concentrou seus trabalhos

no sentido de, por forjamento rotativo, obter combustíveis cilín-

dricos constituídos por núcleo de U^Og+Al e revestimento de Al.

Utilizou-se U3O3 tanto sob a forma de pó, como em microesferas.

A figura 1 mostra a influencia da redução no forjamento r£

rativo sobre a oensidade da dispersão. Para reduções acima de

30% as densidades aproximam-se do valor teórico.

Até o presente, a maior dificuldade com o forjamento rota-

tivo de dispersões Ü*Og+Al reside em se obter revestimentos de es

pessuras uniformes, inferioros a 1 mm. Para revestimentos de es -

pessuras maiores esses combustíveis podem ser consideradas para

utilização no IEA-R-1, embora sob o ponto de vista neutrônico se-

jam menos eficiente» que os combustíveis tipo placa, descritos an

teriormente. Essa menor eficiência deve-se principalmente a maior

quantidade de Al presente em tais combustíveis cilíndricos, que

contribua para o aumento da captura parasítica de neutrons no

núcleo do reator.
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A corrosão de placas combustíveis com núcloos de cermoto ...

U,OG-A1 tem sido estudada em termos de:

1 - Corrosão do núcleo de cermet devido à ruptura do revesti-

mento.

2 » Corrosão da placa combustível exposta ao refrigerante do

roator fora da zona de radiação*

3 - Corrosão da placa combustível num loop de água exposta à

radiação.

Com esses estudos será estabelecido o comportamento geral da
placa combustível quando exposta às condições de funcionamento do
reator IEA-R1.

3.2. Parte Experimental

3.2,1. Fabricação daa Amostras

Para os testes de corrosão do núcleo após ruptura
do revestimento foram utilizados amostras miniaturas de placas com
buetíveis e para os testes de corrosão no reator IEA-R1, dentro e
fora da zona de radiação, foram utilizadas placas combustíveis de"
tamanho normal. Detalhes sobre procedimentos e condições podem ser
obtidos na literatura^ '.

Para investigações relativas à corrosão de cermets em função
da sua densidade, núcleos contendo U,0» e Alumínio na proporção ..
58,11% : 41,89% em peso foram compactados a frio em matriz da 16
mm de diâmetro, tendo 3,2 mm de altura e densidades de 75j2, 85% e
95% da danaidade teórica. Esses núcleos compactados foram utiliza-
dos da maneira convencional para a obtenção de placas combustíveis
de espessura de 1 mm (figura 2). A figura 3 mostra a radiografia '
de placas miniaturas com núcleos de diferentes densidades.

3*2.2. Medidas de Corrosão

3.2*2.1. Corrosão dos núcleos de cermets

Placas combustíveis miniaturas foram ime£
sas em água delonizada estática de pH 5,9 e resistividade ...
1.17 x 10 Jtcm por 10 minutos para equilíbrio de temperatura e+
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aubflcquontononta, cortaüou ou furadas para a nxpanição do nuclua (7,8)

0 H2 liberado devido à reação do Alumínio do cermet com água foi

medido após intervalos regulares de tempo. Amostras correspondendo

à cada donsidode do cormot foram tostadas a 30°C, 50°C. u 7Q°C. Ai-

guna testes foram realizados a 9D°C.

3.2,2.2. Corrosão no RefriQerante do reator

Placas combustíveis de tamanho normal '

(placa I e placa II) foram desengraxadas, limpas e suspensas no in-
terior da piscina do reator fora da zona de radiação, por 5 meses
e 10 meses, respectivamente* As placas foram examinadas e fotografa^
das periodicamente.

3.2.2.3. Corrosão no loop da apua

A figura 4 mostra esquematicamente o
loop de água, fabricado no IPEN, usado nesta investigação. Uma pia*
ca combustível da tamanho normal, idêntica àa placas I e II, rece -
beu um tratamento superficial (tabela l) antes da sua introdução no
loop.

Água deionizada de alta resiatividads circulou através do
loop a 1 m/s por 8 horas antes da sua introdução noi núcleo do rea-
tor numa região com um fluxo de neutrons de 10 neutrons/cm .s. A
radioatividade da água na saída do loop foi cuidadosamente controla^
da. A placa foi irradiada 8 horas por dia, 5 dias por semana por 8
semanas a examinada sob a água através de uma lente telescópica.

3«3« «•• Resultados B Discussão

3.3.1. - Corrosão dos núcleos de cermets

Resultados de investigações preliminares de -
corrosão de núcleos de cermets revelaram que o tipo e tamanho da '
ruptura do revestimento não influi na quantidade da H2 liberado, em
bora influencie a velocidade de liberação. Cermets com maior quanti^
dade de Alumínio e alta porosidade liberam maiores quantidades de
Hj. Para trazer mais luz sobre a influência da porosidade do cermet
na quantidade de H2 liberado foi mantida constante a proporção de
Al a UjQg e variou-se o grau de dansificação do cermet. As figuras
5, 6 m 7 revelaram ae curvas de evolução de H2 para cermets de di -
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ferentea denaidados à temperatura» do 30, 50 o ?0°C.

£m todos os casos, a liberação da H2 começa após um certo
tempo e aumenta até níveis aprociávoia* 0 tompo para que 86 ini -
cie a reação aumenta com a diminuição da temperatura* A liberação
de consideráveis quantidadea de H2 é provavelmente causada pela
praaança de aignificantsa áreas de Al livras de oxido dentro do
núcleo devido à sovara abrasão entre partículas moles de Al e pa£
tículas duras da UjOg durante o processo de laminaçao* 0 maior '
grau de evolução da H2 em amostras com cermets de menor densidade
deve. ser atribuído à presença de canais contínuos possibilitando
o ingresso da água* Independentemente da densidade do cermet* a
quantidade de h*2 liberado aumenta com a temperatura até 50°Ct djL
minuindo à temperaturas superiores* (figura 8 ) •

Casa diminuição na quantidade de H2 liberado à temperatu-
ras superiores a 50°C deve ser atribuída à provável formação de
um hidróxido de Al com maior grau de hidratação o qual, em muitos
casos, deve ter bloqueado efetivamente os canais contínuos impe -
dindo o ingresso da água dentro do núcleo*

3*3*2 - Corrosão de placas combustíveis no refriqo -
rante do reator*

A placa I, removida do refrigerante após 5 meses de expo a .i
ção, revelou cores de interferência na superfície a um grands nú-
mero de pits de tamanho e profundidade variáveis (figura 9, 10, e
li)* As regiões ao redor doa pits apresentaram-se manchadas* FL -
leiras de pita (figura 9} observadas em algumas regiões indicam '
heterogeneidadea nestas regiões que devem ter sido causadas duran
te o processo de laminaçao em termos da inclusões de oxido ou im
purezas.

A placa II* fotografada no instante da retirada* ainda mo-
lhada, revelou a presença de aglomeração de oxido (figura 12 s

Sob essa aglomeração de óxidos foram revelados pita*

3*3*3. Corrosão de placas combustíveis no loop de
água

A superfície tratada da placa combustível BX -
posta á B semanas de radiação foi examinada o fotografada anquan-



tov ainda estava quente, sob a água. As figurão 14 o 15 mvelam ré

giõeo com pits. Mesmo com uma limitada resolução fotográfica obsor

vou-ae que a placa revelou um numero de pits consideravelmente re-

duzido quando comparada com a placa I B II.

CONCLUSDES

1. Demonstrou-se que é possível fabricar placas combustíveis

contendo a quantidade necessária de urânio enriquecido a 2ü?5

para operação do reator IEA-R-1 em níveis de potência de até

5 MW térmicos.

2. t viável a produção de combustíveis cilíndricos utilizando '

núcleos constituídos por microesferas de U^Og+Al, mediante -

forjamento rotativo.

3. A ductilidade de núcleos de U^Op+Al, pode ser considerável -

mente melhorado quando se promove densificaçio acima de 90%

do valor teórico, mediante compactação a quente ou por meio

de uso .de U^0Q de alta densidade. Este U,Og tanto pode ser

obtido mediante calcinaçao a elevadas temperaturas, como pe-

lo uso de microesferas.

4. Usando tíispercao de urânio em Al, e possível obtor núcleos '

de placas combustíveis com até 80?S de U sob a forma de UAI,,

mediante tratamento térmico a 500°C por 60 h, após a lamina-

ção.

5* 0 nível total de corrosão do núcleo e do revestimento das pia,

cas combustíveis contendo UjOg+Al, pode ser consideravelmen-

' te reduzido mediante: a) aumento da densidade da dispersão;

b) severo controle durante a seleção das placas . de Al dest£

nadas a laminaçio; c) extremamente cuidadosos procedimentos

de manuseio das placas durante procossamcnto; d) adoção de

tratamentos superficiais das placas após laminação.

6* Ensaios preliminares em dispositivo de irradiação no reator

IEA«R-1 do XPEN, indicaram que a corrosão de placas combus -

tíveis contenda núcleos de U^Og+Al pode ser mantida em ní -

veia aceitáveis.
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Abstract

Experimental results related do the development of

nuclear fuels for reactors cooled and moderated by water have

been presented cylindrical and plate type fuels have been

described in u/hich the core consists of U compoundasdisparsed in

an Al matrix and is clad with aluminium. Fabrication details

involving rollmilling, swaging or hot pressing have been described

Corrosion and irradiation test results are also discussed. The

performance of the different types of fuels indicates .that

it is possible to locally fabricate fuel plates with UjOg+Al coros

enriched U) for use in operating Brazilian research reactors.



PORCENTAGEM DA DENSIDADE TEÓRICA, (%)
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TRAME

Figura 2 - Esquema utilizji

do para obtenção de amos -

trás (montaqam nuclo-moldii

ra« revestimento)

75/o

95%

Fiqura 3 - Radiografias das placas miniaturas de donsidades

85% B 95% da densidade teórica do Cermet.
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Fig. 4 < Esquema ba'sico do sistema de
irradiação da placa combustível.
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Figura 7 -

Curva de liberação

de H, a 70°C
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Figura 8 - Variação da quantidade ds H. liberado em
função da temperatura (24 horas de e n s a i o ) .



Figura 9 - Placa I

Três pits otn seqüência.

Figura 10 - Placa 1

Detalha da pit central

da figura 9.

Figura 11 - Placa I

As regiões claras e fora

de foco são devidas pro-

vavelmente ao A12O,.
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Figura 12 - Placa II - Aglomerações de oxido.

Figura .13 - Idem à figura 12,



$3»

Figuras J4 B ]5 - Detalhes da supsrfície da placa
combustível exposta a radiação por 6 semanas no
loop de água do reator IEA-R1.



TABELA I - Tratamento superficial utilizado na placa

toste antes da sua introdução no loop*

li

- Deaongraxar em vapor de percloroetileno*

- Tratar em NaOH 6-10$ à 60°C por 1 minuto.

- Lavar em água morna corrente por 1 minuto*

- Neutralizar em HN03 30-50?S (densidade 1,2 - 1,3 g/cm3)

por 1 minuto.

- Lavar, em água fria corrente por 5 minutos.

- Lavar em água doionizada morna corrente (35-40°C) por 15

minutos.

* Imergir em HNOj frio (lOJÊ) por 1 minuto.

- Lavar em água fria corrente por 5 minutos.

• Lavar em água desmineralizada fria corrente por 5 minutos.

- Secar em ar.

m
Elemento Combustível: Antes da inspeção visual final todos os

elementos combustíveis são lavados com

álcool.

Antes de montagem todas as partes são d£

Qengraxadas e tratadas.
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