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CORROSÃO DO WOQXO DC AMOSTRAS PE PLACAS COMBUSTÍVEIS

PARA REATORES MUCIEAUES DE PESQUISA0}

Michelangelo Dura«so(2)

lalgudi VenfcataraMn R*»anathan<3)

RESUMO

Placas combustíveis tipo MTR (Materials Testing Reactor) contendo núcleos de ceraets

U-Og-Al e revestidas com alumínio estão sendo utilizadas ea vários reatores de pesquisa. Estu

dos preliminares, onde o revestimento de oaostras destas placas foi perfurado para siaular

condições de corrosão localizada (corrosão por pites), revelara* a evolução de quantidades

consideráveis de hftlrogênio quando o núcleo de U.0.-A1 fica exposto a água. A corrosão de nú

cleos con diferentes densidades foi caracterizada através de Medidas de liberação de hidrogí-

nio que revelaram a existência de 3 estágios no processo. 0 primeiro estágio e t-aracrcrixmfo

por um período du incubaçãu negiild» pelo início da liberação de hidrogênio. 0 segundo está -

RÍO, cnrncli: riscado por uma velocidade constante do liberação, é seguido por MS terceiro está-

gio que corresponde a uma redução desta velocidade. A evolução de hidrogênio variou ea função

da densidnde do cermet e da temperatura da água.

ABSTRACT

Materials Testing Reactor (MTR) type fuel plates containing V}0g-Al cores and clad

with Al are used in various research reactor. Preliminary investigations,where in the

cladding of samples was drilled to simulate conditions of rupture due to pitting attack,

revealed that considerable quantities of Hj was evolved upon exposure of the core to water.

The corrosion of cermets cores of different densities was characterised as a function of H,

evolution that revealed 3 'stages. A first stage consisting of an incubation period followed

by initiation of H 2 evolution, a second stag» with a constant rate of H2 evolution and a'

third stage with a low rate of Bj evolution. All 3 stages were found to vary »» a function

of ctrmvt density and water temperature.
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1. INTRODUÇÃO

Numerosos reatores d* pesquisas ea todo o aundo utilizaa cleaento* combustíveis tipo MT»

(Materials Testing Reactor). Este tipo de combustível usualmente utilisa placas combustíveis

contendo núcleos de ligas urânio-aluaínio fabricadas por laainacâo de ua conjunto foraado

por núcleo, aoldura e reveatiaento. A liga utiUsada coao núcleo geralaente contêm urânio ai

taaente enriquecido (93Z ea U ) e, devido ao alto enriquecimento, apenas 18Z ca peso de

urânio na liga ê suficiente.

Tendo ea vista o risco de proliferação nuclear associada ao extravio do urânio coa

alto enriquecimento, restringiu-se a coaercialisação deste coabustivel substituindo-o por

urânio com baixo enriquecimento (20Z ea IT ) . Desta forma, tornou-se necessário o aumento

da quantidade de urânio ea cada elemento combustível para que não fosse diminuída a reativi-

dade e a vida útil dos caroços dos reatores.

Devido ao» problemas de fabricação de placas combustíveis com núcleos de ligas uri

nio-aluraínio contendo maiores concentrações de urânio (451 ea peso) com baixo enriquecimen-

to , tornou-se necessário o desenvolvimento de novos combustíveis utilizando tipos difere»

tes de núcleos que possibilitassem a incorporação de grandes quantidades de urânio*2' * .

ttaa alternativa para se atingir este objetivo é a utilização de cermets, que podem

ser sumariamente descritos coao uma dispersão uniforae de partículas cerâmicas (normalmente

de um oxido do material físsel) numa matrix contínua de um metal não fí»scl. Além de permi -

tir altas concentrações de urânio, combustíveis utilixando núcleos na forma de dispersões

são mais resistentes a danos de irradiação .

0 desenvolvimento da placas combustíveis contendo núcleos de dispersões U.0.-A1 e
3 o

VA1X-A1 com 70Z c 60Z «a peso de urânio, respectivamente, o que parece ser o liaite para C£
tea sistemas, i suficiente para permitir a redução do enriquecimento a valorea inferiores a

20Z em tr na aaioria dos reatores que utilisaa atualmente a tecnologia da liga urânio-alu-

mínio coa 93Z de enriquecimento' '.

Através dos anos, o Departamento de Metalurgia Nuclear da CREN/5P têa desenvolvido

pesquisas visando a obtenção de placas coabuttíveis contendo núcleos constituídos da cernets

WjOg-Al
<7), tendo produsido asta tipo de combustível para o raator Argonauta,do Instituto

de Engenharia Huclear . Desta forma, o U}Og-Al (oi a opção ̂ ascolhida coao núcleo á»t pia •

cas eoabustíveia.

Integrado nesta prograaa, asta trabalho tea C O M objetivo a caraeteritaçâo da cor

roaâo do núcleo de aaostras da placas combustíveis, obtidas segundo os procedimentos mais r£

eeni.es desenvolvidos paio Departaatnto da Metalurgia Nuclear, "no easo da corrosão localisa-

da do revsstiamo (corrosão por pitas) a exposição do núcleo a água utilisada coao aodera -

dor a refrigerante do reator.

•oweoa dados tea aid* publicados relativos a corroslo de núcleos da placas coabus
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tíveis tipo KTR. Kucera estudou a corrosão da núcleos de placas combustíveis, constituí

dos de censets U.0.-A1 coa» 65Z em peso da U.Og, a concluiu que estes núcleos tem resistên-

cia â corrosão satisfatória. Reste trabalho, através da um furo artificial no revestimento,

o núcleo foi exposto à água de alta puresa â temperatura da 90°C por 25 semanas, Em recen-

te artigo de revisão» Stahl* verificou que a* testes de corrosão d* núcleos de placas

combustíveis, constituídos de VJ)^-M e tLSi-Al, não foi observado perda do combustível ou

incitamento. A exposição dos núcleos também foi efetuada através de ias furo artificial no

revestimento e os testas fora» conduzidos cai água deionisada fervent» por 168 horas.

Entretanto, nossos trabalhos preliminares, observando a corrosão de núcleos U.Oj-Al

est amostras de placas combustíveis fabricadas durante o desenvolvimento do combustível p»

ra o reator Argonauts, revelaram a evolução de grandes quantidades de hidrogênio (ate 2 li

tros em 200 minutos a 50°C) qur Jo o núcleo i exposto ã água .

Considerando o problema de segurança adicional introduzido pela evolução de hidrogv

ni', 4JC deve atuar como gói de arraste de gases radioativos de fissão e é explosivo, o

c > i to deste trabalho c caracterizar esta evolução e verificar a influência que a densi-

•> <òo núcleo de U^Og-Al e quo a temperatura exercem sobre o processo.

x Í jxxpimno EXPERIMENTAL

2.1. PKEfARAÇAO DAS MOSTRAS

Na figura 1 está apresentado «a esquema da seqüência da procedimento para a prepa-

sacão das amostras. Detalhes sobre cada uma das várias etapas estão disponíveis na litera-

< 7 8>

O pó de OjOg utilisado foi obtido por calcinacão de diuranato da amônio a o pó da alumínio

'I de puresa comercial (Al 1100). Os pós foram misturados na proporção 58X em peso de V.O.

natural « *2Z em peso de alumínio e a mistura foi compactada a frio em prensa hidráulica

•anual para obtenção de ceracts com densidades da 75, M , 85, 90 a 95% da densidade teóri-

ca. •

Os cermeta foram posicionados na plaea da moldura a o conjunto foi montado coa»

ilustra a figura 2. Tanto a placa da moldura coa» a* placas da revestimento feram obtidas

de u w placa de Al 1100 de espessura 3,2 am.

Os conjuntos montados foram soldados t laminados, inieialmrnte a quanta (S80°C) a

posteriorment* a trio, num laminador de precisão pm ae atingir a espassurs final de 1 ma.

Antes da lamineção a frio, todas as placas foram testadas quanto a falhas da caldeamrnto

satrs « núcleo a o revestimento. Nenhuma daa placas fabricadas revelou a existência destas

falhas.
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Fig. 1 - Diagrama esquemático do procasio
de fabricação das aaostras.
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Co» finalidade de corte das vâriaa «ostras, as placas laminadas fora» radiografadas f«ra a

localisacâo exata dos núcleos e cortadas. A figura 3 apresenta M M destas radiografias.

Pig. 3 - Impressão de radiografia de aaostra de núcleo de UjOg-Al.

2.2. - BCSAIOS PE COWtOSAO

As amostras de placas ccxtbustívci» fora» imersas em água deionisada provenience

do reator 1EA-R1 co» resistividade entre 0,5 e 1,0 x 10* JM» e pH entre 5,5 e 6,5. Após 10

•imitos de inersão para equilíbrio do temperatura, as aaoatras fora» furadas sob a água pa-

ra exposição de núcleos c o hidrogênio liberado foi recolhido r medido em buretaa de preci

são 0,1 «•> preenchidas co» água deionitada a posicionadas sobre os furos. 0 diâmttro do fu

ro foi de 0 , 1 * 1 1 temperatura foi controlada co» precisão de ̂  1° utilisando-se u» ter-

mostato.

Os testes fora» realisados a 30, 50, 70 e 90°C * três amostras, correspondendo a

cada densidade do cemet, fora» testadas a cada ceaperatura. Antes do início do teste as

oaostras fora» desengraxadas «anualaentc co» aeetona.

A duração dos testes foi de 24 horaa e os valores da resistividade e pH ds água

no final do teste ficara» ea torno de 0,1 a 0,2 X IO 6A os a 5,2 respectivamente,

5, RESULTADOS E PlSCPSSfo

A» curvas das figuras 4,5, 6 e 7 mostra» a liberação da hidrogênio o» função do tempo a

30, 50, 70 a 90°C, respectivamente. Para cada temperatura estão apresentadas as curvas re

fcrente» is «wstrs* fabricadas a partir ds cermets corn varias densidades.

Pode-se observer nestas curvas eue a liberação de hidrogênio I iniciada após um

período ds exposição do nÚelso e que este período de ineubaçáo aumente sensivelmente com a

fHninuiçãe da temperatura e ligeiramente com • aumento da densidade do cermet, Urns ves ini

ciada, a velocidade da liberação de «j aumtnte até atingir um valor constante, o que carac-

teriza o final do prinsiro estágio.

0 segundo estágio I caracteriMtfe pela liberação do Hj a uma velocidade constante,

correspondendo a «• trecho retílíneo «a* corres. Ksta velocidade aumrata com a temperatura

e parece diminuir ligeiramente com o siammto éa densidade de cermet.
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Fig. * - Curvas de liberação de Hj a 70°C.
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Pig. 7 - OwrvM U lifceraçio de IL • 90*C.
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NO terceiro eatâgio a velocidade de liberação da Hj decresce CON O te«po, tanto

•ais rapidamente quanto muior a temperatura, a a curva atinge us pntaaar. Neatc estágio pra-

ticamente eessa a liberação de H^. t

A diminuição no período de incubacâo no priseiro estágio e o ausento da velocida-

de de liberação de Hj no segundo estágio com a temperatura pode aer atribuída ao ausento da

reatividade do alumínio. A figura 8 mostra esquematicasente os estágios observados na corro-

são do núcleo UjOg-Al.

1
•

t

1
/
/ !

/

fig. 8 - Esquema ilustrativo dos estágios observados na corrosão de

núcleos UjOg-Al.

Os resultados indicas que o volume total de H, liberado após 24,hora* de teste au-

menta com a diminuição da temperatura da água a da densidade do cerntt. A 30°C, amostras fa-

bricadas a partir da cermets cos densidades relativas d* 75Z a 95J liberaram us volume total

de Hg da 18,1 ca* a 2,6 ca*, respectivamente.

A análise das estruturss «*os núcleos das amostras de placas indica qua spos a ruptu

ra do revestimento a água penetra no núcleo da 0}Og-Al resultando na corrosão da satris da

alumínio, cujo processo catódico i acompanhado pala liberação do hidrogênio. A água ingressa

no núcleo através d* canais, awitas vasas interligados a alinhados ns direção da laminacâo,

existentes na sstris da alumínio (figura 9). Convés salientar qua o alumínio no interior dei

tes canais são deve apresentar a carscteríetica casada procetiva da oxido, retirada pala ação



abrasiva das partículas de BjOg.

A formação destes canais interligados • tanto maior quanto menor a densidade do

ceraet de partida, como pode ter observado Mm micrografias de núcleos fabricados a partir

de cermets com 1SX e 95Z da densidade teórica, apresentadas nas figuras 9 e 10. respectiva-

mente. Esta é a rasão da «aior quantidade de hidrogênio liberada por núcleos fabricados a

partir de ceraet• com baixa dens'jade. A Figura 11 apresenta uma micrografia de topo de um

núcleo U.0.-A1, mostrando a presença destes canais na região do furo.

Possivelmente, outros autores' não observara* a liberação de hidrogênio na

corrosão de núcleos ILOg-Al devido ao fato das altas temperaturas dos nestes (90°C-100°C).

Em nossos testes a 90°C o volume máximo de II, liberado foi de 1,2 cw (densidade relativa

«li- lit), quant idade pequena que poderia não ter sido percebida por estes autores.

Aumento 85 X Auswnto 175 X

FÍR. 9 - Hícrografias da secçâo longitudinal d* núcleo U308-Al fabricado a partir

de cermet com densidade relativa de 75X. (Se* ataque).

•<sv

Aumento 85 X Aumento 175 X

Fig. 10 - Micrografias da seceio longitudinal dt núcleo U-0.-A1 fabricado a partir de

cermet com «entidade relativa de 9H. (Ira ataque),
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Pig. 11 - Micrografia de topo de núcleo

UjOg-Al na região do furo.

Aunento: 175 X

«. COKCtUSOes

Os resultados obtidos neste trabalho permitem que seja» extraídas as seguintes conclusões:

a) No caso de ruptura do revcstinento de placas combustíveis com núcleos de Ü.0--A1 cm

água desmineralizada, o processo de corrosão do alumínio no interior do .núcleo é acom-

panhado pela liberação de quantidades consideráveis de hidrogênio.

b) 0 mecanismo proposto para a liberação ce hidrogênio é baseado na penetração da água por

canais interligados existentes na matri* do núcleo, com posterior reação entre o alumí-

nio livre de oxido que é acompanhada pela liberação de hidrogênio (reação catódica).

c) As curvas de liberação de hidrogênio revelaram 3 estágios distintos:

- Um estágio inicial compreendendo um período de incubação seguido pelo início da li-

beração da H2. 0 tempo para este t-m^io diminui com o aumento da temperatura da

água e aumenta ligeiramente con o aumento da densidade do cermet.

- Um segundo estágio que corresponde a uma velocidade constante de liberação de H A

velocidade neste estágio aumenta swsivelmcn e com o aumento da temperatura a ligei-

ramente com a diminuição da densidade do cermet.

- 0 terceiro estágio corresponde a uma diminuição no velocidade da renção.

d) A quantidade total de hidrogênio liberado chegou a 18 cn> a 30°C, diminuindo com o au
men to da densidade do cermet e temperatura. ~
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