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RES1M) - São abordados apenas os testes com materiais metálicos para conten
cão de urânio líquido ate cerca de 2100°C. 0 programa de testes foi realiza
do utilizando-se cadinhos dos seguintes metais: Nb, Mo, Ta e W, com aqueci"
mento a 2100°C por 1 hora em atmosfera de argõnio. Após os testes as amos-
tras foram analisadas inicialmente por un ataque com IIC1 c depois por meta-
lografia ótica e microsonda eletrônica. Os resultados foram discutidos, com
auxílio da equação de Berthoud e indicam que o limite de solubilidade do me
tal de cadinho no urânio na temperatura de uso controla a dissolução do ca r

dinho pelo urânio líquido. São apresentados ainda resultados e discussão so
bre as fases formadas, o mecanismo de dissolução e a seleção do material ã
ser utilizado.

ABSTRACT - Tests were performed on mctalic materials for liquid uranium
containment up to 2100°C. The materials Nb, Mo, Ta and W in the form of
crucibles were tested at 2100°C for one hour in the presence of flowing
argon After testing, the crucibles were etched using HC1 and analysed by
optical metallography and electron proble microanalysis. The results are
«icusçd in tern» of Berthoud equation and indicated that the solubility
limit of the crucible material in uranium at the temperature control Is
the crucible dissolution by liquid uranium. The various phases formed, the
mechanism of dissolution and the possible material for future use are
presented and discussed»
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A contenção de plutouio c urânio líquido c um problema de bastan
te intervsr.e cm enerpia nuclear pois cia ê" necessária cm tliversns nplien
ções entrc as quais: rcatous com combustíveis de metal If^uido/l/ c pre
paração de ligas contendo urânio e plutõnio / 2 / . lístá em andamento no
IPHN um prograna de pesquisas visando selecionar materiais metálicos e
cerâmicos que possam conter urânio líquido até* cerca de 2100°C. Serão a-
bordados aqui apenas os testes com materiais metálicos.

l'na seleção dos elementos conhecidos com postos de fusão acima
de 2000°C nos leva ã apenas 9 metais: háfhio, irídio, nióbio, rutcnio.mo
libdênio, o.-áo, tántalo, rênio e tungstenio. Destes nove. quatro (Ir.Ru
Os e Re) são bastante raros c custam atualmente preços proibitivos, con-
forme mostra a tabela I.
Tabela I - Dados sobre os metais com pontos de fusão acima de 2000°C.

Preço aproxima
do

(DMnorkR) (4)

900
31.000

160
10.000

37
12.000

210
2.800

39

Alem disso o háfhio e o rutênio tem pontos de fusão relativamente
baixos para conterem urânio líquido ã cerca de 2100°C. 0 programa de tes-
tes foi portanto realizado com os quatro metais restantes; Nb, Mo, Ta e W.

2. Materiais e métodos experimentais
Foram usinados cadinhos a partir de tampos dos metais puros (Nb,

Mo, Ta e W). 0 Nb, Mo e Ta utilizados eram de alta pureza, os dois últi -
nos eram "Marz grade" da Materials Research Corporation e o Nb, provenien
te do Projeto Nióbio (ITI-Lorcna) foi refinado em forno de feixe eletrôü
co. 0 W utilizado tinha pureza pior(o tarugo foi obtido por metalurgia do
pó) c era proveniente do estoque do ON.

Os cadinhos eram carregados com urânio metálico e o conjunto aque
cido a 2100°C por 1 hora em atmosfera de argônio de alta pureza; para evi
tnr excessiva evaporação do urfuüo c oxiduçõo do cadinho. O urânio era tio

Elemento

Hf
rir
Nb
Ru
Nb

Os
Ta
Re
W

Ponto de fusão
(°C)

2222
2454
2468

2250
2610
2700

2996
3180
34S0

Freqüência na crosta ter-
restre (ppm em peso) (3)

5
0,001

24

0,001
1
0,001
2
0,001
1



grau nuclear c de fabricação própria1 *'; ootitlo \>ur nxluçao de UI-. com
nagnésio e refinado posteriormente ã vácuo.

Para os testes foi utilizado tnn forno Hejnüsa com aquecimento re-
sistivo de grafite o qual tem na parede lateral um orifício para leitura
ótica de teirpetatura; esta leitura foi feita através de um pirôinetro óti.
co de precisão marca Keller modelo PB 07 AFI. Para correção das leituras
óticas foi feita uma curva de calibração utilizando-se os pontos de fu -
são de metais de alta pureza: titânio(1670°C), zircônio(1857°C), vanãdio
(1902°C) e nióoio(2468°C). Apesar destes cuidados não e exagero estimar-
-se uma imprecisão de • 20°C nas medidas de temperatura.

Após o ensaio de contenção foram feitas 2 tipos de análises:(i) A
taque do cadinho mais urânio com HC1, o HC1 ataca rapidamente o urânio e
ataca os metais do cadinho muito lentamente, ( i i) Analisei raetalográfica
da soeção longitudinal do cadinho por nácroscopia ótica, microscopia ele
trônica de varredura e microsonda eletrônica visando-se a verificação da
extensão do ataque do urânio sobre o cadinho, o estudo das fases forma -
dar, 9 dos mecanismos de ataque.

. Ataque químico em solução aquose de HC1 e aspecto nacrográfico do
corte longitudinal do cadinho.

Os cadinhos contendo urânio foram, após exposição a Z100°C por 1
, atacados em solução aquosa de HC1. OS corpos de prova apresentaram

comportamentos muito diferentes quanto ao ataque por KC1: (i) 0 urânio /
contido nos cadinhos de W e de Ta pode ser totalmente removido, permane-
cendo os cadinhos praticamente limpos de urânio, (ii) 0 urânio contido '
nos cadinhos de Mo e de Nb não pode ser removido por ataque químico de
HC1, para diversas concentrações de HC1.

0 corte de secção longitudinal do cadinho permitiu, através de um
simples exame visual, verificar a separação entre as partes contendo ura
nio e o cadinho, ou seja a superfície interna do cadinho após o teste a
2100°C. Desta observação visual verificou-se que para os cadinhos de W e
Ta a superfície interna do cadinho apresetou mesmo perfil original não
mostrando nenhum ataque aparente maior do urânio sobre o cadinho, enquan
to que para os cadinhos de Nb e Mo houve alteração do perfil da superfí-
cie interna do cadinho mostrando claramente ura elevado ataque do urânio
sobre o cadinho.

Os fatos acima indicavam que: (i) Os cadinhos de W e Ta foram re-
lativamente pouco atacados pelo urânio, sendo as ligas U-W c W-Ta pobres
era W « To, respectivanunty. (ii) Os cadinhos de Mo e Nb foram oxtensiva-
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mente atacados pelo ur'irno, foraamk) ligas rrlativnmrntc ricas em Mo c
em Nb respectivamente, »•; quais são, por isso, resistentes â corrosão /
por HC1.
3.2. Analise por metalografia ótica.

Para a observação em microscópio ótico as amostras foram (apôs poli
mento mecânico) oxidadas. sendo que nos casos do tungstênio e do tântalo
a exposição à temperatura ambiente por algumas horas foi suficiente para
un bom contraste. Nos casos do molibdênio e do nióbio as amostras precisa
ram ser oxidadas a 150°C por 24 horas. U| melhor contraste em todas as a-
mostras foi obtido com o auxílio de luz polarizada.

Aqui também os cadinhos apresentaram comportamentos que podem ser
divididos em dois grupos: (i) 9 tungstênio (fig. la) e o tântalo (fig. lb) ,
os quais foram menos atacados pelo urânio, foram dissolvidos pelo urânio
liquido e durante o resfriamento houve a separação de "duas" fases princi
pais;uma clara aparentemente rica em metal do cadinho e outra escura, em
maior fração volumétrlca, rica em urânio, ( i i) 0 molibdênio (fig.lc) e o
nióbio (fig.ld), os quais foram extensivamente atacados pelo urânio, tam-
bém foram dissolvidos pelo urânio líquido e durante o resfriamento houve
a separação de "duas" fases principais; uma clara e uma escura. Todavia '
as seguintes diferenças entre os metais do grupo (i) e ( i i ) quanto à mi -
croestrutura foram observadas: fração volumétrica da fase clara (fase escu
ra) era muito maior (muito menor) nos metais do grupo ( i i ) e o comporta -
mento da fase escura sugere que ela tenha dissolvido muito mais metal do
cadinho do que a fase escura dos metais do grupo ( i ) . Dois outros aspec -
tos, comuns aos quatro metais, foram observados. Em primeiro lugar as l i -
gas de urânio-metal do cadinho formadas eram uniformes (quanto â fração /
volumétrica e ã distribuição) em toda região interna do cadinho. Em segun
do lugar não foi constatada, ao contrario de algumas afirmativas da l i t e -
ratura para o W e Ta / 6 / , evidência de ataque intergranular dos metais do
cadinho pelo urânio líquido, isto I , evidências que sugerem que este seja
o modo principal de ataque do urânio líquido a estes metais.
3.3. Análise por mícroscopia eletrônica de varredura e microsonda eletrô-

nica.
As mesmas amostras polidas utilizadas cm microscopia ótica foram

observadas em um microscópio eletrônico de varredura acoplado a um siste-
ma de análise de raios-X por energia dispersiva. Realizou-se uma avalia -
çuo das composições (kt5 ligus do urânio ç dns coirçwaições Uns fusos pre -
sentes obtidas após o ensaio a 2100°C.-Os resultados apresentados a se -
guir representam em cada caso uma media de cinco (S) determinações em di



Fig.la. Micrografia ótica do cadinho
de tungstênio mostrando a separação
entre o cadúiho e a l iga de urânio '
formada. A liga de urânio contêm du-
as fases "principais" uma clara rica
fera W e outra escura, rica em U.
Aumento: 100 x.

Fig.lc. Micrografia ótica do caUiniio
de molibdênio, mostrando a separação
entre o cadinho 6 a liga de urâní o
fonníula. A lij;.» dr urânio contém du-
as fíisuü "princi[iíiis", mivi clara ri-
ca em Ma e outra escura, rica em U.
Aumento:100 x,

Fig.lb. Micrografia ótica do cadi
nho de tâiitalo, mostrando a sepa-
ração entre o cadinho e a l iga de
urânio formada. A liga de urânio
contém duas fases "principais", u-
ma clara rica em Ta e outra escura
rica em 11. Aumento 100 x.

• > : ' t

.1"

Fig.ld. Micrografia ótica do caü_i
nho de nióbio, mostrando a separa
ção entre o cadinho e a liga de u
riínio fonu-iilfi. A 1»K-I <te urfuiio T

cutttJm iliui-j fa:;i!S "principais", u
ma clara rica em Nb, u outra escu
ra. r ica em Uf Aumento: 100 x. "*
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ferentes posições.

Inicialmente são apresentadas as composições nedias em porcentagem

cm peso das ligas de uninio para C;K!;I um dos ca«liii!iDs; W-ll,5t de W, Ta -

15,31 de Ta, Nb-42,3t de Nb, Mo«51,8t do Mo. listes valores representam ape

nas uma avaliação grosseira de composição real do cada uma d-"* lipas ( sem

correção), mas são bastante próximos aos valores obtidos do diagrama de c-

quilíbrio para a solubilidade líquida a 2100°C. As figuras 2a, 2b, 2c c 2d

apresentam os diagramas de fases binaries dos metais estudados com urânio.

Os resultados da avaliação das composições das fases principais /

mostraram quo para as ligas U-W e U-Ta as duas fases principais eram urâ -

nio sem Ta ou W em solução ou Ta e W puros, o que está de acordo com os di_

agramas de fases para estes elementos, As ligas U-íto e U-Nb mostraram sem-

pre a existência de uma solubilidadu do uin elencnto no outro, o <tuc confir

ma a hipótese levantada no item anterior,
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4. Discussão.

A dissolução de octal solido (aqui <tesignada soluto) cm metal l i -

quidp (aqui dcsigiado de solvente) tem prande interesse fundamental c prâ

rico. Este problema geral é* de grande relevância em brazagem, soldagcm, '

processos de metalurgia Atrativa c no campo da corrosão por metal l íqui-

do.

A transferência isoténdea do sólido para o líquido estático pode/

ser subdividida, cm duas etapas consecutivas: reação na interface sólido-

líquido e difusão no líquido. A cinética global deste processo ê usualmcn

te descrita pela equação de Bcrthoud (11, U , 13 c 14).

C - Cs [l-exp [- K(A/V)^j onde

C - é a concentração de soluto no solvente em porcentagem atômica.
Cs - e" a concentração de saturação (limite de solubi 1 idade) em porcenta -

gem atômica.
K - e a constante global de velocidade de reação em cm/s.
A - é" a área de interface sólido/líquido em cm .
V - ê o volume de líquido em o r .
t - c o tempo em segundos.

A constante K pode ser decomposta segundo a equação:

K • (KsD/6) / (Ks • D/ó) onde

Ks - é a constante de velocidade de reação para a reação de interface cm
cm/s.

0 • é o coeficiente de difusão de soluto no líquido cm cm / s .

6 • e a espessura efetiva da camada limite de difusão.

Em condições limite de controle por difusão D/6 « Ks, K se reduz

a D/ó e no caso de controle pela reação de interface D/6 » Ks c K se i -

gu.ila a Ks.

A dependência da constante K com a temperatura c usualmente dos -

crita por um equação de Arrhenius. C interessante destacar que no trata

rente acima a difusão no estado sólido foi desprezada, o que é razoável.

São foi tanfrem levado em conta o efeito da convecção (que aparece mesmo

sem açT\o externa devido ã diferença de densidade para as diversas conecn

trações de soluto; convecção natural), a qual acelera a dissolução.A for

mação de fases de intermetálicos normalmente reduz a velocidade de disso

lução (12, 13).

A presença Ue convecção natural ao lado de outras dificuldades cx

pcriincntais tom dificultado a detormi noção precisa ik* ccc(\ cientes üo i!]̂



fusão cm l íqu idos . Por outro lado os coeficientes coiiíiecidos sào quase to
-5 -4 "' "

dos da mosca ordem de n r ^ d e z a (10 -10 cnT/s}, independentes das d i fe -renças dg propriedades dos diversos metais no estaòo só l ido . Além d i s s o '
as energias de at ivação es tão também nussa faixa e s t r e i t a ; de 1000 a 4000
cal/mol / 1 5 , 16 / .

Da aná l i se acima, supondo controle por difusão, tomando o l imi te '
i n f e r i o r para o coef ic iente de difusão (10 cr, / s ) e u t i l izando as COIMÜ

ções da experiência ( t • 3600s e as dimensões ao cadinho e vclume de urâ-
nio) pode-se conclui r tan to através da equação de Berthoud assim como pe-
l a aná l i se de difusão pura c simples que : ( i ) 0 teimo de 1 hora e suf ic ien
t e para que ocorra sensível enriquecimento em metal do cadinho de todo o
banho de urânio , ( i i ) Os cadinhos serão atacados (e o banho de urânio enr i
quecido) na seguinte ordem crescente: h\ Ta, MD C Nfr, que c a ordert c r e s -
cente de Cs (veja t abe la I I ) . ( i i i ) Embora a difusão aumente com a tempe-
r a t u r a , um aumento da temperatura da experiência aumentaria o ataque nr in
cipalmente devido ao aumento da solubi l idade com a temperatura.

Corro conclusão mais geral e s t a aná l i se mostra que o l imi te de solu
b i l idade do metal do cadinho no urânio l iquido é o fator controlador da ex
tensão do ataque uma vez que a c iné t i ca de dissolução è* bas tante rápida em
comparação com o tempo da experiência,,mesmo que existam ( o que não é*
provável) diferenças sensíveis nos coeficientes de difusão dos metais es tu
dados no urânio l íqu ido .

Tabela I I : Solubilidade (Cs) do W.Ta.Nb e Mo no urânio l íquido a 2100°C.

Sistema Solubilidr.de (Cs)
% atômica

IMf -14$
U-Ta -201
U-Mo -651
U-Nb -75*

A homogeneidade das l igas formadas coníirram a suf ic iência do tonpo
para a t i n g i r o equ i l í b r i o , A presença de convecção natural pode t e r acele-
rado o processo.
5, Seleção do material a ser u t i l i zado

Os t e s t e s realizados mostraram que tonto o w como o Ta podem ser
u t i l i zados para conter urânio l íquido ate Z100°C, erbora os cadinhos dos -
t e s metais também sofrem ataque pelo urânio líquid-j. Hstc ataque ocor re , to
dnvitt, flte fl stiturnção do urânio com o nictnl ilo cuüniu', Caso si« <|iit.Mr;i m|
nimizar e s te ataque pode-se t rabalhar çom l igas de- urânio pri-'vinnt-nte sa -



turaths en V e Tn a 2100°.
A escolha entre tungstenio c tãntalo deve recair sobre o tanta -

Io, embora o tungstênio seja o menos atacado dos quatro metais estuda -
dos e mais barato que o tãntalo, pelas seguintes razões:

a) Disponibilidade no Brasil de tãntalo de alta pureza, obtido '
pela FTI-Lorena-IMCA!* através de redução alunúnotêrmica de
Ta^g e posterior refino em forno de fusão por feixe eletrôni

co /17/ .
b) Para o mesmo teor de intersticiais o tãntalo tem maior plasti-

cidade que o tungstênio, cujas peças, por isto, são normalmen-
te obtidas por metalurgia do pó*. O tãntalo de alta pureza (bad
xo teor de intersticiais) pode ser conformado mecanicamente ã
temperatura ambiente obtendo-se assim tarugos, chapas, etc) .

c) O tãntalo tem melhor usinabilidade e soldabilidaüc que o tunps
tênio.

Caso se tenha interesse em obter vapor de urânio, a contaminação
do urânio pelo tãntalo não ê crítica, pois o coeficiente de atividade '
do urânio líquido contendo tãntalo é* aproximadamente igual a 1 /13 / .
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