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ABSTRACT

The initial sintering kinetics of (Th,5%U)O2 pellets, in air and
Ar-4%Ha atmosphere in the temperature range 950-1175°C, was
examined by dilatometric analysis. It was observed that the
sintering in air occurs at a lower temperature. Based on Johnson's
model, the volume diffusion and the grain boundary diffusion were
assumed to cause the linear shrinkage. From the general equation
of this model Al/l=ktn the values n̂ -0,49 and nãO,33, for sintering
in air and Ar-4%H2 atmosphere respectively, were observed. These
results revealed that the initial sintering kinetics in air is
controlled by volume diffusion and in Ar-4%H2 atmosphere is
weakly predominated by the grain boundary diffusion. The estimated
volumetric diffusion coefficient for the sintering in air is about
three orders of magnitude greater than in Ar-4%H2 atmosphere,
indicating a strong influence of the stoichiometrie on the
sintering kinetics. The grain boundary diffusion coefficient
appears to be independent of the sintering atmosphere.
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1. Introdução

0 ciclo do tório é considerado como uma alternativa ao ciclo do ura
nio. Em um recente estudo [1], a sua utilização em reatores nuclea
res comerciais foi investigada. ~"

No âmbito deste estudo tornou-se necessário investigar os mecanis-
mos de transporte no oxido misto (Th,ü)O2, visando otimizar as con
dições da sinterização e o seu comportamento no reator. Com este
objetivo, foram medidas as contrações lineares de pastilhas prensa
das de (Th,5IU)O, durante o estágio Inicial da sinterização. ~

i

Como se sabe PJ, há três mecanismos responsáveis pela contração
linear durante a sinterização: a difusão volumétrica, a difusão em
contorno de grão e a deformação plástica. Estes mecanismos são ca-
pazes de levar material do interior das partículas do pó para os
pescoços formados entre elas.

Pode-se assim identificar a contribuição de cada um destes mecanis
mos, bem como estimar os valores dos coeficientes de difusão.

2. Toria

No caso do material cerâmico (Th,5%U)03, não se espera contribui-
ção significativa da deformação plástica durante a sinterização
Sendo assim, apenas a difusão volumétrica e a difusão em contorno
de grão contribuem para promover a contração linear das pastilhas.

Para este caso o modelo de Johnson [3] predi2 que:

Y2 '0 6 .Y = (2,63YÍJDv/kTa3).Y1'03 + (0,70YfibDb/kTa4) (D
onde Y é a contração linear em relação ao comprimento inicial, y
& energia superficial; fl ê o volume de uma lacuna; D v é o coefici-
ente de difusão volumétrica; Djj é o coeficiente de difusão em con-
torno de grão; b é a espessura de contorno de grão; a é o parâme-
tro de rede; k é a contante de Boltzmann e T é a temperatura abso-
luta.

Da equação (1) resulta que, quando predomina a difusão volumétrica/

Y = (5,34 YnDv/kTa3)0,49 . t
0'49 (2)

Da mesma forma, quando predomina a difusão em contorno de grão:

Y - (2,14 YnbDb/kTa4)0'
33 . t0'33 (3)

De uma maneira geral, pode-se estabelecer que:

Y - (A YÍJD/kTau)n . tn M )

onde as constantes A, u e n são determinadas de acordo com o tra-
tamento matemático que se aplica â sinterização de duas ou mais
partículas agrupadas. A constante n está relacionada com o mecanis_
mo de difusão predominante.

Estas equações só são válidas para os 3,5% iniciais de contração
linear. Acima deste valor a sinterização causa a coalescincla entre
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as partículas, onde os pescoços formados começam a tocar uns nos;
outros,

Além disso, as equações acima também só são válidas após um certo(
instante inicial to e uma certa contração linear inicial Yo, os(
quais referem-se ao instante inicial da experiência. O instanteini'
ciai to pode ser determinado através do gráfico de y'/n-i x t e af
contração inicial Yo através do gráfico Y x yn/n-

1.

Os dados experimentais obtidos em cada ensaio são corrigidos can os
correspondentes valores de Yo e to. I

3. Experiência

As pastilhas de (Th,5%U)O2+x foram fabricadas a partir de microes-
feras gel coprecipitadas oBtidas pelo processo sol-gel [41. Estas
microesferas foram secadas a 200°/24h, calcinadas a 930°C/3h e posj
teriormente moídas. ü pó resultante foi prensado uniaxialmente a;
4MPa na forma de pastilha com 1,1cm de diâmetro e 0,4cm de altura.-
A densidade das pastilhas prensadas foi de 5,4510,03 g/cm1. |

Utilizou-se um dilatômetro HARROP modelo TDA-H1 de registro auto-,
mático. O sistema foi projetado para operar até 1550°C, com atmos-
fera controlada. O suporte de alumina do dilatômetro fica em conta!
to com uma sonua acoplada a um LVDT.

Cada pastilha de (Th,5%U)O2±x
 f o i colocada no dilatômetro dentro

do suporte de alumina. Inicialmente a pastilha foi posicionada fo-
ra da região central da zona de aquecimento do forno móvel. Em se-
guida o forno foi ligado para o aquecimento â temperatura programa
da. Atingida esta temperatura, o forno foi posicionado em uma re-j
giâo de pré-aquecimento da pastilha (-850°C), durante aproximada -J
mente uma hora, para homogeneização da pastilha com a atmosfera de
sinterização (durante este período praticamente não ocorre densifi
cação da pastilha, uma vez que o material de partida foi calcinado
a 930°C). Em seguida, o forno foi deslocado rapidamente de tal for
ma que a pastilha ficou na parte central da zona de aquecimento
temperatura programada, com uma taxa de aquecimento de cerca d
100°C/min. O tempo para equalização da temperatura da pastilha va
riou entre 1 e 4 minutos, dependendo da temperatura e da atmosfe-i
ra. A partir deste tempo teve início o processo de sinterização iso
térmica. O tempo de permanência da pastilha na temperatura progra-t
mada foi aquele necessário para contração de 3,5% do comprimento)
inicial da pastilha.

Foram feitos testes a vazio para cada ensaio visando a correção da
expansão térmica do suporte de fixação, da sonda do equipamento '
bem como da pastilha de (Th,5%U)O2+x.

4. Resultados e Discussões

As Figuras 1 e 2 mostram as curvas dos dados experimentais corrigi
dos para as sinterizações ao ar e em Ar+4%Ha. Considerou-se a di-
fusão volumétrica para a sinterização ao ar (equação 2) e a difu-
são em contorno de grão para a sinterização em Ar+4%Ha (equação 3).
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As correções em Yo e to para a sinterização ao ar foram bem menores
que aquelas para a sinterização em Ar+4tH,. Isto indica que os en-
saios realizados ao ar se ajustam melhor ao modelo do mecanismo de
difusão volumétrica que os ensaios em Ar+4%H, se ajustam ao modelo
de difusão em contorno de grão.

Considerando a equação (1), as curvas das.Figuras 3 e 4 são obti-
das. Na Figura 3 obtém-se uma reta que passa cela origem, indican-
do que de fato predomina o mecanismo de difusão volumétrica na sin
terização ao ar. Na Figura 4 obtém-se curvas de natureza horizon-
tal , indicando a predominância do mecanismo de difusão em contorno
de grão.

Os coeficientes de difusão foram calculados através de ajustes ,po-
linomiais dos dados corrigidos. Para isto considerou-se: energia
superficial, 1,15j/cma [5]» volume da lacuna, 4,13*10"2Om» (61; es
pessura do contorno de grão, 5*10~10m [71; raio médio das partícu-
las, 1,27*10~8m (medida realizada pelos autores). Os resultados ob
tidos estão apresentados na Figura 5 comparados com os obtidos por
outros autores [5, 6 , 8-11].

A análise destes resultados mostra a predominância, ao ar, da difu
são volumétrica e que, em Ar-4%H2, atua os dois mecanismos, com li
geira predominância da difusão em contorno de grão.

Foi observado que os coeficientes de difusão em contorno de grão,
independente de ser predominante ou não, são idênticos em ambas
atmosferas. Este não é o caso da difusão volumétrica, cujo coefici
ente é 3 ordens de grandeza maior ao ar. Esta constatação está de
acordo com Ciarlo et. alii 112], onde afirma-se que a difusão em
contorno de grão independe da atmosfera.

Segundo Matzke [9], a grande diversidade dos dados da literatura
não pode ser explicada somente pela contribuição da difusão em con
torno de grão. Esta discrepância poderia ser explicada pelo desvio
da estequiometria. Este autor mostrou que pequenos desvios da este
quiometria, na região de -0,01<x<+0,01, pode levar à obtenção de
coeficientes de difusão tão discrepantes quanto até 5 ordens de
grandeza. Portanto, os resultados dos coeficientes de difusão obti
dos neste trabalho estão em boa concordância com a previsão de
Matzke (modelo da estrutura de defeitos [9]), onde o coeficiente de
difusão volumétrica para o oxido sinterizado em Ar+4%H,, em que o
material tem um desvio estequiométrico de x - + 0,005, é aproxima-
damente 2 ordens de grandeza maior que o valor do oxido estequiomê
tricô. Já o coeficiente de difusão volumétrica para o oxido sinte-
rizado ao ar é bem maior, mas mesmo assim dentro de uma faixa espe
rada para o material, que tem um desvio estequiométrico de x-+0,03.

Como o teor de impurezas do material investigado é muito baixo (apro
ximadamente 300 ppm), sua influência sobre o coeficiente de difusão
pode ser, neste caso, considerado desprezível.

5. Conclusão

Com auxilio do modelo de Johnson, investigou-se a cinética da con-
tração linear de pastilhas de (Th,5IU)O, durante o estágio inicial
da «interização.
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Concluiu-se que ao ar a sinterização se processa com a predominân-
cia do mecanismo de difusão volumétrica, enquanto que em Ar+4%H,, a
sinterização Be processa com a contribuição simultânea dos mecanis
mos de difusão volumétrica e em contorno de grão, com ligeira pre-
dominância do último.

O coeficiente de difusão volumétrica para a sinterização ao ar é 3
ordens de grandeza maior que para a sinterização em Ar+4%H, . O coe
ficiente de difusão em contorno de grão mostrou-se insensível à at
mosfera de sinterização.

Observou-se que a sinterização ao ar se processa em temperatura
mais baixa que em Ar+4%Ha.
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