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RESUMO

0 Centro de P & D da NUCLEBRÁS (Centro de Desenvolvimento da Tecn£

logia Nuclear - CDTN) vem realizando com instituições alemãs (Kerii

forschungsanlage Jülich GmbH - KFA, Kraftwerk Union A.G. - KWU e

NUKEM GmbH) um programa para utilização de tório em reatores do t£

po a água leve pressurizada. São apresentadas neste trabalho as

caracterizações física e química necessárias ã qualificação do com

bustível de oxido misto (Th,U)02 e os respectivos métodos.

ABSTRACT

The NUCLEBRÁS R & D Center (r^ntro de Desenvolvimento da Tecnolo-

gia Nuclear - CDTN) has been performing, together with german ins-

titutions (Kernforschungsanlage Jülich GmbH - KFA, Kraftwerk Union

A.G. - KWU and NUKEM GmbH), a program for utilization of thorium

in pressurized water reactors. In this paper are presented the

physical and chemical characterizations necessary to qualify the

(Th,U)02 fuel and the respective methods.
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1. INTRODUÇÃO

Desde 1979 a NUCLEBRÁS vem realizando, através de seu Centro de De

scnvolvimonto da Tecnologia Nuclear (CDTN), junto com as institui-

ções alemãs Kernforschungsanlage Jiilich - KFA, NUKEM GmbH e Kraftwerk

Union A.G. - KWU, um programa para utilização de tório em reatores

do tipo PWR (1, 2, 3).

0 objetivo é inserir combustível a base de tório no núcleo do rea-

tor, sem modificação das dimensões externas das varetas e dos ele-

mentos combustíveis.

Para fabricar o combustível a base de oxido de tório na forma de

pastilhas sinterizadas, procurou-se combinar dois processos já bem

estabelecidos em escala industrial: o de fabricação do combustível

a base de tório para os reatores a alta temperatura e o de fabrica^

ção do combustível para os reatores a água leve pressurizada.

Para os reatores a alta temperatura, microesferas de oxido do com-

bustível são fabricadas através de processos químicos via úmida(4).

Para os reatores a á^wa leve pressurizada, pastilhas de oxido do

combustível são produzidas a partir de prensagem e sinterização de

pó do oxido.

Adotou-se a rotina de prensar e sinterizar, na forma de pastilhas,

as microesferas a base de oxido de tório, como mostram as figuras

1 e 2.

0 esforço de pesquisa e desenvolvimento na área de fabricação de

combustível foi produzir pastilhas a base de oxido de tório, confoir

me as especificações da pastilha combustível para os reatores a

água leve pressuríznda, as quais estão discriminadas na tabela 1.



FIGURA 1 - Microesferas de (Th,U)02 - Aumento

de 44X

FIGURA 2 - Pastilhas de (Th,U)02



TABELA 1

ESPECIFICAÇÕES DA PASTILHA COMBUSTÍVEL PARA REATORES A

ÁGUA LEVE PRESSURIZADA (2)

rttÜPRIEDADE

estequioraetria

teor de 11,

teor de gás residual

teor de impurezas:

F

Cl

c

s

N

Ca

Si

Ni

ie

Equivalente em boro
(Cd, B, Sm, Eu, Cd, Li)

densidade

tamanho médio de grão

porosidade:

piro máximo da distribuição

ilação de poros co.i diâmetro
< IO ym

te»te do ressinterizacõo

rugosidade

diweiniôes da pastilha:

diâmetro

altura

ombro da pastilha

volume di> "dishing"

UNIDADE

1 nol de 02: 1 mol de U

ppm ( U M . )

n

ppm (max.)

ti

ii

•i

ii

ii

ti

ii

ii

ii

g/cm3

W

X em relação ao volume
da porosidade

g/cm3

im

mm

Mn

mm

mm

ESPECIFICAÇÃO

1,99 - 2,05

1

4

10

15

100

500

30

100

100

50

100

1

9 5 * °'159'5 - 0,?0

4-15

i - 3

MX. 10

máximo aumento de densidade » 0,20

máx. 2

conforme pHppririruvíí» df projeto

H

II

II



Para verificar se as pastilhas a base de oxido de tório seguem as

especificações, foi implementado, dentro de um programa de garan-

tia da qualidade, um controle da qualidade que consiste em:

irradiação de varetas corobustíveis-teste no reator FRJ2 do KFÀ-

Julich. A irradiação é realizada em cápsulas que simulam as con_

dições dos reatores a água leve pressurizada (figura 3), com

mas de até 15 MWd/kg de metal pesado;

inspeção, através de testes físicos e análises químicas, de mi-

croesferas ex-gel-C e pastilhas sinterizadas.

Tran*4utor
d* prcv

Vareta t«*tt

Tr*n«4utor 4t
pr«*tâ»

FIGURA 3 - Esquema da cápsula de irradiação que simula

ções dos reatores a água leve pressurizada

sondi-



No que diz respeito a inspeção, foi necessário implementar métodos

de caracterização física e química. Foi realizado um considerável

esforço nesta área e ainda se realizam pesquisas e desenvolvimento

de alguns métodos de análise química.

À freqüência de inspeção foi acordada com os parceiros alemães e

segue, em principio, a freqüência de inspeção usual para o combus-

tível dos reatores a água leve pressurizada, como exemplificam as

tabelas 2 e 3.

Todos os métodos de caracterização estão sendo comprovados através

de um programa de intercomparacão de resultados com os parceiros ti

lemães. Além disso, todos os procedimentos de medida são documen-

tados conforme as diretrizes da garantia da qualidade.

Neste trabalho, são apresentados os métodos para a caracterização

física e química das microesferas e pastilhas a base de oxido de

tório implementados pelo CDTN, em Belo Horizonte.

2. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA

A caracterização física necessária para qualificar o combustível a

base de oxido de tório é apresentada na tabela 4 com os seus res-

pectivos métodos de medida*

2.1 Caracterização física das microesferas

A caracterização física das microeuferas é realizada através das

seguintes medidas:

- distribuição de diâmetros;

- densidade aparente solta;

- superfície específica;

- resistência ao esmagamento.

A medida da distribuição de diâmetros das microesferas, realizada

com o auxílio de um comparador óptico, é efetuada para o controle

da etapa de gotejamento.



TABELA 2

FREQÜÊNCIA DE INSPEÇÃO USUAL PARA COMBUSTÍVEL DE REATORES

A ÁGUA LEVE PRESSURIZADA

PROPRIEDADE

teor de (Th + U)

teor de V

estequiometria

umidade e teor de H2

teor de gás residual

teor de impurezas

teor de C e S

microestrutura

integridade superficial

FREQÜÊNCIA DE

1

1

1

1

1

1

1

1

x por

x por

x por

x por

x por

x por

x por

x por

100Z

INSPEÇÃO

P

P

S

S

S

S

P

S

CERTIFICADO DE TESTE
CONFORME NORPA DIN 50049

3.1 B

3.1 B

3.1 B

3.1 B

3.1 B

3.1 B

3.1 B

3.1 B

Obs.: P - batelada de microesferas

S - batelada de sinterização

TABELA 3

CRITÉRIOS DE TESTE EM AMOSTRAS ALEATÓRIAS

PROPRIEDADE

densidade

diâmetro

altura

perpendicular *.dade

volume do "dishing"

TESTE AQL

1,0

1,0

2,5

2,5

2,5

NÍVEL SN*

5

5

20

20

20

CERTIFICADO DE TESTE
CONFORME NORMA DIN 50049

3.1 B

3.1 B

3.1 B

3.1 B

3.1 B

* Referência (5)



TABELA 4

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA

'^CiS/CTERlZí .ÇÃJ

KETOBOS *" ^ ^ ^

coap;«ssão a t é

• tcicuci

adsorçlo c 2 gás

na superfície

•tdida do volume

• stassa de voa

coluna <• micio-

*sf«ras

projeção õacica

•ceado 4* r«o*~
tração « iact -
são

•icromeopia

^uaatitati*a

Tesalacerizaçâa

varias aedidas

diaeasionais

aedida <« texta

ra sup«i!icial

inap«fSo visual

O

O

ÍSÍECÍFICA.

O

AO
ES:V.CA>CVTQ

O

POF.3SI3ADE
A3ESTA

«

KCrOESTElT.'?^ ESTAStL:SA3E
TCMMCA

*

CEwME.ilÀ KC0SI3A3E ::.TÍ«»I;A5E

pastilhas
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As mod id,IS da densidade aparente c da superfície específica sâo e-

fetuadas para o controle da etap 1 d^ peletização (prensagem e sin-

terização). Como as microesferas apresentam pequena dispersão de

diâmetros e pequena distorção quanto â esfericidade, elas apre-

sentam um fator de empacotamento constante de 0,63, o que permite a

medida indireta da densidade das mesmas, através de simples pesa-

gem e medida do volume de uma coluna de microesferas.

A superfície específica, BET, é medida conforme o método volumétr^

co em equipamento construído no próprio CDTN (6).

A tesistincia ao esmagamento é medida através de compressão de um

certo número de microesferas, uma a uma, e de registro da forca de

fratura. Esta medida auxilia na previsão do comportamento de preii

sagciu das microesf eras .

2.2 Caracterização física daB pastilhas

A caracterização física das pastilhas sinterizadas é realizada a-

través das seguintes medidas:

- densidade;

- porosidade aberta;

- microestrutura (distribuição de tamanhos de poros e de grãos);

- estabilidade térmica;

- geometria;

- rugosidade;

- integridade.

A densidade e a porosidade aberta são medidas através do método de

penetração e íroersão (6). 0 valor da densidade influi na condutí-

vidade térmica das pastilhas (7), que por sua vez influi principal

mente na temperatura das pastilhas na operação do reator. 0 valor

da porosidade aberta influi na adsorção de gases e umidade na su-

perfície da pastilha, e na liberação de gases de fissão (8).

As distribuições de tamanhos de poros e de grãos são medidas con-

forme as técnicas da tnicroscopia quantitativa (9,10). Emprega-se,
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cm particular, o método de Saltykov. 0 conhecimento destas distii

buições de tamanho é importante principalmente paia predizer o

comportamento dimensional das pastilhas no reator (ii).

A estabilidade térmica das pastilhas é testada através de ressinte_

rização, e medidas da densidade ressinterizada e da distribuição de

tamanhos de poros e de grãos. Este teste é também utilizado para

predizer o comportamento dimensional das pastilhas no reator.

A geometria da pastilha (diâmetro externo» altura, raio e volume

das concavidades basais, e perpendicularidade) é controlada através

de diversas medidas dimensionais, para comprovar as especificações

do projeto.

A rugosidade das pastilhas é medida através das técnicas de medida

da textura superficial. 0 valor da rugosidade influi na transfe-

rência de calor entre a pastilha e o tubo de revestimento.

A integridade física das pastilhas é verificada através de inspe-

çãc visual. As pastilhas são comparadas com uma série de pasti-

lhas-padrão de referência.

3. ANÁLISES QUÍMICAS

A especificação da pastilha combustível de (Th,U)02 é, basicamente,

a mesma da pastilha de UO2 para reatores a água leve pressurizada.

A fixação de todas as propriedades importantes no comportamento do

combustível propriamente dito, como de sua composição química, e

de impurezas qi-s influenciam diretamente sobre a vareta, devem ser

consideradas. No primeiro caso, os principais controles são: teo-

res de Th e ü, e estequiometria (razão O/U). 0 segundo refere-se,

principalmente, aos halogênios flúor e cloro, ao hidrogênio e nitrog£

nio.

As aaálíses químicas necessárias â qualificação do combustível de

oxido misto (Th,'.')C>2 e os respectivos métodos são apresentados na

tabela 5. A maioria dos procedimentos analíticos Já está iroplant£

da em caráter de rotina no CDTN. Em fase de desenvolvimento en-
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contram-sc as determinates de boro. terras raras e gás residual.

0 trabalho vem sendo realizado procurando-se adaptar, sempre que

possível, a metodologia indicada para pastilhas de U02 (12).

A seguir, sâo apresentados os fundamentos das técnicas estabeleci-

das em caráter de rotina para as análises requeridas.

TABELA 5

ANÁLISES QUÍMICAS

Ciwtmitãa

<trct«

prtcipitavã»
cmw n a i l »

Fclrnciosrliij I
tillllSCM CO»
«,Cc,O,

Fctrncioai cria l
tWtrotfo
íon ttpreifico

ttprciralais*
«rcrii

l>f«lr«Mtf i«r
Ab>sr(ão
•lõaic*

vácuo

ftttflrõníc«

TUul.TcV) co»
rrTA

Casom«tria

C

0
*

s

o
*

Th

*

U

*

r

*

Cl

*

»

*

Si 1

*

*

Cr

*

n

*

TEMAS

*

WHIMOt
CAS

KSIPVM.

*

tt. pastilha

Q microcflfpra
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3.1 Análise química das microesferas

Durante a fabricação d&s pastilhas, são feitas as determinações de

carbono(C) e enxofrc(S) na etapa de produção das microesferas. Ues_

ta fase, a adição de fuligem à solução de alimentação ê necessária,

para tornar as microesferas mais macias e facilitar o seu processo

de prensagem. 0 enxofre ê uma impureza comum ã fuligem utilizada.

0 controle dos teores de C e S avalia a eficiência do tratamento

térmico das microesferas.

3.1.1 Carbono

0 método de determinação do carbono baseia-se na combustão da amo£

tra a 18009C, em forno de indução e dosagem do carbono, sob a forma

de CO2, por meio de um detector de condutividade térmica (13).

3.1.2 Enxofre

A determinação do enxofre se faz, também, pela combustão da amos-

tra em forno de indução, a 18009C e detecção do enxofre, sob a for-

ma de SO2, por titulação automática e iodométrica, utilizando-se u

ma célula fotoelétrica para determinação do ponto final da titula-

ção (14).

3.2 Análise química das pastilhas

Para a qualificação das pastilhas, é importante a determinação prç_

cisa de sua composição química, cuja proporção é aproximadamente

95% de ThO2 e 51 de U02.

Em primeiro lugar, fazem-se a determinação do teor de urânio (U) e

a estequiometria do oxido de urânio presente na matriz de ThO2

(15). Seguem-se as determinações de tório e impurezas.

3.2.1 Urânio

0 método de determinação do conteúdo de urânio fundamenta-se na dis_

solução da amostra em HNOj/HF • titulação potenciométrica do urã-
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nio por umn solucão-padrão de dicromato de potássio, apôs redução

com sulfato ferroso cm meio fosfõrico (16)* Este método dispensa

a separação prévia do tõrio.

3.2.2 Estequiometria

A determinação consiste em detectar a eventual presença de U(VI),

que é equivalente ao excesso de oxigênio no UO2 da matriz de TI1O2.

0 teor de urânio hexavalente é obtido pela diferença entre os con-

teúdos de urânio total (item 3*2.1) e urânio tetravalente.

A técnica para a determinação do U(IV) consiste na dissolução d* £

mostra em H3POi,/HF, sob atmosfera inerte e titulação oxidante com

solução-padrão de dicromato de potássio a um ponto final potencio-

mét rico (17).

A determinação da estequiometria (razão O/U) é um dos pontos cr£t£

cos da caracterização do combustível» porque ela influi diretamen-

te na condutividade térmica das pastilhas.

3.2.3 Tório

As técnicas convencionais de gravimetria e volumetria são as mais

indicadas para o controle do constituinte básico da pastilha. Em am-

bas, a amostra é dissolvida em HNO3/HF. Na gravimetria, procede-se

â precipitação do tório empregando-se solução de ácido oxálico ,

calcinação e pesagem do TI1O2 (16). A volumetria consiste na titu-

lação direta do tório por meio de solucão-padrão de EDTA, a um pH

fixado em 3, em presença de alaranjado de xileno como indicador do

ponto de equivalência. 0 ponto final é determinado visualmente

(18,19).

A gravimetria é a técnica adotada para o controle deste elemento,

porque apresentou melhores resultados.

3.2.4 Hidrogênio e Umidade

Para determinação do teor de hidrogênio, incluindo-se a umidade,
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cmprega-se a técnica ás. fusão redutora que» se baseia no aquecimen-

to da amostra a 22009C, juntamente com platina, sob alto vácuo

(10~5 Torr) em cadinho de grafita; extração dos gases liberados,

separação em coluna cromatográfica e determinação da concentração

por uma célula de condutividade térmica (20).

0 controle do teor de hidrogênio é importante, porque este elemen-

to conduz, independentemente de seu estado químico inicial, à hi-

dretação do tubo de Zircaloy, principalmente se esta Kidretacão o-

corre de maneira localizada (21).

3.2.5 Flúor e Cloro

0 método de determinação fundamenta-se na separação destes halogê-

nios através de pirólise, a uma temperatura de 950-11009C, em pre-

sença de oxigênio úmido. 0 cloro e o flúor são volatilizados como

ácidos, absorvidos em uma soluçáo-tampão de acetato de potássio/á-

cido acético e determinados potenciometricamente pelos respectivos

eletrodos específicos (12).

Os teores destes elementos têm de ser controlados, porque estes ha_

logênios podem atuar na depassivaçáo local da camada de oxido da

parede interna do tubo de Zircaloy, facilitando assim a hidretação

localizada do Zircaloy (21).

3>2.6 Carbono e Enxofre

A pastilha requer, também, o controle dos teores destes elementos,

os quais são determinados como descrito nos itens 3.1.1 e 3.1.2.

A verificação do conteúdo de carbono é necessária, porque este ele_

mento diminui a resistência ã corrosão do Zircaloy (22).

3.2.7 Nitrogênio

A determinação é feita utilizando-se um método espectrofotométrico,

após dissolução da amostra em HsPOt/HF, separação do nitrogênio,

sob a forma de amônia, por destilaçáo em meio fortemente alcalino

(23).
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O nitrogênio ê dosado, também, pela técnica da fusão redutora des-

crita na item 3.2.A.

0 controle do teor de nitrogênio é primordial; este elemento re-

duz de maneira significativa a resistência ã corrosão do Zircaloy

e, uma vez liberado da pastilha, contribui para aumentar a pressão

interna da vareta c piorar a transferencia de calor na folga

pastilha/tubo de revestimento (21).

3.2.8 Cálcio, Ferro e Níquel

A determinação destes elementos baseia-se na dissolução da amosera

em HNO3/HF, separação de Th e U através de extração por solvente

orgânico; a solução obtida é analisada por espectrofotometria de

absorção atômica (24).

Estes controles são necessários, uma vez que a presença de cálcio ê

um indício de utilização de água não deionizada. Ferro e níquel

elementares, como inclusões, podem atuar como concentradores de hî

drogênio e conduzir à hidretacão localizada do tubo de Zircaloy

(21).

3.2.9 Silício

A determinação é feita empregando-se um método âspectrofotométrico,

apôs dissolução da amostra em HNOa/HF e formação de um complexo de

sílicomolibdato (25).

0 teor de silício é controlado, porque este elemento, ainda que de

maneira menos significativa, reduz a resistência ã corrosão do ZÍ£

caloy (22).

4. Resultados

A implementação dos métodos de caracterização física e química pejr

míte comprovar o estabelecimento de uma linha de produção de pastí̂

lhas a base de oxido de tório, em escala de laboratório.
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A tabela 6 resume resultados obtidos pelos métodos de análise quí-

mica e física em pastilhas de (Th,U)02 já implementados no CDIN e

mostra, também, resultados observados na RFA.

TABELA 6

COMPARAÇÃO ENTRE OS RESULTADOS ESPECIFICADOS E OS

ALCANÇADOS NO CDTN E NA RFA

ntoraiFMDE

trar d* (Th • U)

teor d* D

, . l r n H i W t r i .

trar ir M} • umiimit

trar dr iiipirr»»:

F

Cl

c
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FIGURA 4 — Distribuição de tamanhos de grãos em

pastilhas de (Th,U)02
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FIGURA 5 Distribuição de tamanhos de poros em

pastilhas de (Tb,U)02

5. CONCLUSÃO

0 CDTN possui hoje capacitação para realizar a caracterização

ca de pastilhas a base de óxído de torio. Já possui, também, im

plementados quase todos os procedimentos de análise química reque
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ridos. F.sta capacitação ê fruto de considerável esforço de desen-

volvimento próprio ou adaptações.
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