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KESUKO

A tecnologia de produção de microesferas de (Th,U)02 por precipitação

de UIÍ gel e subsequer . tratamento térnico foi transferida da NUKEM

GmbH, assistida pel.' ' .í.ftwerk Union A.G., para a NUCLEBRÁS, onde foi

em conjunto adapted i -ira produzir esferas cerâmicas com diferentes

características que t «r em ser usadas em diversos campos de aplicação.

Una destas caracteti ricas é a faixa de diâmetro das esferas gel: 200

a 5000um. Outra, dit espeito â superfície específica, que pode ser

obtida na faixa de 0 mJ/g para (Th,U)O2 calcinado e potencialmente su

perior a 200 m2/g .> :ra outros materiais cerâmicos.

-ABSTRACT

The technology of (Th,U)02 microspheres production by gel casting and

subsequente thermal treatment has been transferred from NUKEM GmbH

«stisted by Kraftwerk Union A.G., both West Germany, to NUCLEBRAS ,

vhere it was jointly adapted to produce microspheres suitable for

P***sing. As a result, there are now available various possibilities

to produce ceramic spheres with different characteristics that can be

used in different applications. Examples of these characteristics are

the range of gel sphere d'.ameters (200 to 5000pm) and the value of the

• P«cifU surface (about 50 o1/g for calcined (Th,U)O, and potentially

higher than 200 »J/g for other ceramic materials).

Cerimica Avançada



PRODUÇÃO DE ESFERAS CERÂMICAS PELA TÉCNICA DE PRECIPITAÇÃO DE UM GEL

1 INTRODUÇÃO

í. Hü^iuEKÃÃc, através de seu Centro de Desenvolvimento da Tecnologia N£

clear (CDTN), vem realizando um programa para utilização de tório em

reatores nucleares a água leve pressurizada era conjunto com as insti -

tuições alemãs: KFA - Kernforschungsanlage Julich, NUKEM GmbH e KWU -

Kraftverk Union AG (1, 2, 3).

Neste contexto, teve início en 1979 a transferência de tecnologia de

produção do combustível nuclear, cem o estudo dos processos de fabrica

ção de microesferas gel contendo, no caso, tório como material fértil

e urânio como material físsil. 0 combustível nuclear referido é cons-

tituído de pastilhas sinterizadas de oxido misto Th/U (Figura 1).

A idéia básica foi combinar dois processos de fabricação já estabeleci^

dos em escala industrial: a produção de microesferas de (Th,U)O2 para

reatores a alta temperatura refrigerados a gás (HTGR) e a produção de

pastilhas de U02 para reatores a água leve pressurizada (4). Isto é,

prensar estas microesf eras, da nessa forma que se faz com o pó de U02

e linterizar as pastilhas obtidas (Figura 2).

0 trabalho de pesquisa e desenvolvimento realizado no CDTN consistiu,

ousa primeira etapa, na produção de microesferas de (Th,U)O2 apropria-

das para prensagem na forma de pastilhas, posteriormente sinterizadas.

Atualmente, o domínio deste processo no CDTN está permitindo a segunda

etapa, isto é, a investigação de sua aplicação a outros materiais com

outras aplicações industriais (5, 6).

2 A TÉCNICA DE PRECIPITAÇÃO DE UM GEL APLICADA À PRODUÇÃO DE MICROES -

FERAS DE OXIDO MISTO DE Th/U

Esta técnica consiste na preparação de uma "solução de alimentação"

constituída de soluções de: nitrato de tório parcialmente neutralÍ7ado,

oe nitrato de uranilo, de álcool poliviní1ico; de um elemento formador

«•« poros, no caso carbono na forma de fuligem, e de álcool etíliro.



Esta "solução de alimentação" c gotejada de cancira uniforne numa fr£

qucncia superior a 800 gotas/segundo (Figura 3). As gotas passam por

una atmosfera amoniacal ende ocorre una rápida reação de neutraliza -

ç«o na superfície, formando um hidróxido de ih/U. Esta reação conti -

nua numa solução aiaoniacal, obtendo-se asfim, microesferas gel (Figu-

ras 4 e 5).

As oicroesftras gel são submetidas posteriormente aos tratamentos de

lavagem con solução anoniacal, de secagen a aproximadamente 200°C e

finalmente de calcinação a temperatura entr. 400 e 100C°C. Com estes

tratamentos são obtidas microesf eras coc c-~ r JC terí ? t ic.i r. apropriadas

â prenragen e â sinter ização, sem uso de e.' lomorantes. e pastilhas den

tro das especificações.

A produção do combustível utilizando est-s l -nica apiesenta as seguiii

tes vantagens:

a) baixa produção de rejeitos e

b) facilidade no controle das propr i ec.?oe.'. das microesf eras.

3 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS OBTIDAS NOS tfXIDOS DE FORMA ESFÉRICA

(7. 8)

Usando a técnica de precipitação de um oel, a primeira facilidade que

se observa é a possibilidade de sf obter microer.feras calcinadas e,

portanto» pastilhas com composição quíx.ica definida e nível de itnpure_

*•• controlado. As outras facilídrtes estão relacionadas comas seguiri

tes características:

a) ESFERICIDADE

A técnica permite obter tanto microesferas perfeitamente esféricas

quanto ovaladas. Para a fabricação de pas'-ilhas podem ser ovaladas

•«a para uso em reatores HTGR p yuzrsav, sei per f ei tamer te esféricas.

A cscoabilidadr das microesf era'; cn atsH s os casos é excelente, o

<l*>e facilita o processo de autoo-scão tor controle remoto;

b) HOMOGENEIDADE DE TAMANHO

Consegue~sc mierresferas com desvío-padrãf máximo d>i cinco por cer»
to do diâmetro médio, o que elimina utra «fapa de c l a s s i f i c a ç ã o gra_
aulomctrica yot peneirawento;



:*) DENSIDADE, RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E SUPERFÍCIE ESPECIFICA

A atuação na cocposiçáo da "solução de alimentação" aliada com os

tratamentos teroicos pernite controlar estas propriedades que de -

teririaara o comportamento das nicroesferas na prensagem e sinteriza_

cão.

% EXTENSÃO DA TÉCNICA DE PRECIPITAÇÃO DE UM GEL A OUTROS MATERIAIS

Esta técnica foi aplicada, con sucesso, na obtenção de microesferas

de oxido de Th, de U, de Th/U/Cd, de Th/Ce e de Ce.

k referida técnica está permitindo também a obtenção de microesferas

de ilumina coc superfície específica de 300 m*/g. Estas microesferas

podes servir tanto para produzir pastilhas sinteriz&das (uso nuclear),

quanto para fabricar filtros retentores de flúor.

Una uodificação da técnica de precipitação de ura gel está permitindo,

tasbém, a produção de esferas gel de tór.o com 5000pm em diâmetro (fĵ

gura 6). Esta modificação está sendo aplicada a outros materiais.

5 CONCLUSÃO

0 CDTN absorveu uma técnica que vem permitindo a produção de microes-

fer«s de oxido de Th/U com diâmetro f ina.1 de 300t:m. 'Estas microesfe -

ras destinam-se ã fabrícaçãode pastilhas sinterizadas de (Th,U)O,, a

*ere« futuramente utilizadas coco combustível nuclear em reatores a

ígua leve pressurizada.

A partir da absorção da técnica e do desenvolvimento de pesquisa so-

bre os princípios em que se baseiam os parâmetros de fabricação, foi

possível modificar a técnica original de precipitação de um gel, obteii

do coso resultado esferas gel de tório com diâmetro igual a 5000pm e

• ícroesferas de alumina cota superfície específica de 300 mJ/g. Estes

resultados abren a possibilidade de aplicação a outros materiais de

interesse da metalurgia do pó e cerâmica em geral.
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FIGURA 1 - Sinterizacão de pastilhas a verde

de oxido misto de (Th,U)O2•



u

PRf

HTGR
N Ti

:PARACÃO DA SOLUÇÃO
DE ALIMENTAÇÃO

' P\'<\

PRECIPITAÇÃO DE
MICROESFERAS

LAVAGEM

— NH3-GÁS

«_._.,._._,..., MI tf,nu

•
SECAGEM E
CALCINAÇÃO

• y

SINTERIZACÃO

COBERTURA

LW

UF6

R
/UN

PRECIPITAÇÃO
AUC

FILTRACÃO

t
DECOMPOSIÇÃO
E REDUÇÃO

•
HOMOGENEIZAÇÃO

\í

PRENSAGEM

SINTERIZACÃO

{
RETIFICAÇÃO

— C 0 2

NH3

2 - Combinação de Tecologias Disponíveis para a fab*i

cação de combustível do oxido misto.



- /

y •À

FIGURA. 3 - Gotejamento de "Soluções de Alimentação'

de Th/U

Freqüência > 800 gotas/segundo
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FIGURA A - Microesferas Gel de Th/U

Diâmetro -700pra
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FIGURA 5 - Microesferas Gel de Th/U

Diâmetro =700pm

Aumento •= 44 X

FIGURA 6 - Esferas Gel de Th

Piimctro í
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