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1. INTRODUÇÃO 

Desde a sua constituição, ei» 1962, a Divisão de Metalurgia 

Nuclear do Instituto de Energia Atônica, atualmente Instituto de 

Pesquisas Energéticas e Nucleares, dedicou-sè ao estudo da produ 

ção de elementos combustíveis ã base de dispersões de IJjOg e* 

alumínio. 

A DMM do IEA' ' tinha então como alguns de seus objetivos 

principais: ' 

1) formar o pessoal técnico, tanto de nível superior como cola 

boradores, especializados nos diversos setores adiante indi^ 

cados; 

2) tratar, er escalí: piloto, sais de urânio c de tório T?nra 

produção desses netais e de suas ligas; 

3) utilizar esses netais e suas ligas ri pToduçãc de cor̂ orvi-r. 

tes de elementos combustíveis, por fusão e lingotagem, se 

guiúa ou não de transformação mecânica; 

A) yrriwziT !»0, e ThO- para as aplicações de cerâmica nuclear 

e produzir pastilhas sinterizadas desses materiais; 

5) construir elementos combustíveis para reatores de pesquisas, 

ben como protótipos de elementos combustíveis para outros 

tipos de reatores, sob a orientação da CNEN. 

6) ensaiar materiais nucleares, bem como materiais para reve£ 

timento e outros, do ponto de vista de suas principais pro 

priedades, bem como elementos combustíveis montados. 
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Com esses objetivos, a DMN se orientou de forma a abordar 

exclusivamente questões tecnológicas de interesse mais direto pa 

ra o programa da CNEN. Em conseqüência dessa orientação, a DMN 

se interessou menos em problemas de metalurgia fundamental, não 

só porque os problemas relacionados eram tecnológicos, como tam 

bem porque outros grupos técnicos especializados foram constituí 

dos, principalmente no início, em outras instituições. 

Desse modo, entre as principais realizações da DMN, já en 

1962, se incluíam tra. alhos referentes a produção dos elementos 

combustíveis para o reator Argonauta, do Instituto de Engenharia 

Nuclear no Rio de Janeiro. Já se encontravam, nessa época, em fa 

se de projeto adiantado todas as etapas necessárias ã produção 

dos elementos planos para esse reator, segundo projeto modifica 

do pelo "Argonne National Laboratory". Os elementos combustíveis 

seriam, como o foram, obtidos por caldeamento por laminação 

("roll bonding") e não por extrusão, a partir de cermet de alumí 

nio e UjOg, tendo 201 de enriquecimento em U-235, obtido por ce£ 

são pela "Atomic Energy Comission" dos Estados Unidos. 

Convém recordar que a importância do emprego de compostos 

cerâmicos de urânio, bem como de outros elementos férteis e fÍ£ 

seis, é devido principalmente aos seguintes fatores: 

1) estabilidade em temperaturas elevadas; 

2) grande resistência a ação dos meios líquidos ou gasosos que 

possam atingir o núcleo do elemento combustível; 

3) bom comportamento sob radiação. 



Para contrabalançar as deficiências físicas e mecânicas 

habituais nos materiais cerâmicos, foram desenvolvidas as mistu 

ras por dispersão nas quais o composto físsil ou fértil é disper 

so em metal, que constitui a fase contínua. Assim, uma serie bem 

grande de trabalhos foi apresentada, tanto em congressos da Asso 

ciaçio Brasileira de Metais * * ', como em reuniões patrocina 

das pela Agência Internacional de Energia Atômica * a '. Ne£ 

ses trabalhos foram relatados os estudos experimentais de alguns 

dos diversos tipos de elementos combustíveis produzidos pela Di 

visão, bem como características fundamentais dos mesmos. Apôs es_ 

se ponderável esforço desenvolvido na Divisão, passou a ser de 

interesse primordial a realização de estudos, com o objetivo pre 

cípuo de caracterizar a influência de alguns parâmetros do com 

plexo processo de produção sobre as propriedades, tanto metalúr

gicas como nucleares, desses elementos combustíveis. 

0 estágio de desenvolvimento alcançado na Divisão, nesse 

campo, possilitou ainda a realização dos estudos da análise de 

variáveis da tecnologia de fabricação de dispersões a base de 

alumínio. 

2. ESTUDOS EXPERIMENTAIS PRELIMINARES 

Os trabalhos iniciais desenvolvidos foram relativos a pro 

dução de dispersões de põ de U-0_ natural e de alumínio de diver, 

sas gramilometrias e as estruturas micrográficas obtidas nos nu 

cleos transformados mecanicamente e com dimensões da «»ção trans, 

versai próximas das previstas para os elementos combustíveis do 

Argonauts. 



Convém lembrar preliminarmente que os estudos realizados 

por Waugh* ' demonstraram a superioridade do comportamento de 

U^Og sobre o do ÜO^, quando em dispersão com alumínio. Por essa 

razio em todos os estudos experimentais a DMN utilizou sempre o 

oxido de urânio natural na forma de U.Og. 

Os estudos experimentais desenvolvidos desde fins de 1962 

visaram principalmente: 

1) determinar a influência das principais variáveis de fabri 

caçio sobre o comportamento dos cermets e dos conjuntos du 

rante o processo de laminação das chapas; 

2) estabelecer o processo que melhor se adaptasse ao aparelha 

mento existente ou ao aparelhamento que pudesse ser cons_ 

truído localmente e dentro de breve prazo; 

3) fornecer os dados necessários para o projeto e construção 

das matrizes, ferramentas e dispositivos necessários para 

a fabricação dos elementos combustíveis; 

4) e, por fim, permitir que se adquirisse a necessária expert 

Sncia na produção desses elementos combustíveis, bem como 

se pudesse solucionar os difíceis problemas de contabilidii 

de dó urânio enriquecido. 

Principalmente na fase inicial dos trabalhos, defrontaram 

se os membros da DMN com muitas dificuldades experimentais com 

os conjuntos de moldura, principalmente as resultantes do compor 

tamento irregular e errático dos "cermets" produzidos durante o 

processo de laminação, causando defeitos indesejáveis nas chapas. 



A possibilidade da alternativa de revestimento por fusio chegou 

a ser extensivamente estudada. Embora algunas placas excelentes 

tivessem sido obtidas, incluindo algumas com cerca de metade da 

espessura do núcleo desejado, a especificaçio bastante rigorosa 

para a espessura dos revestimentos faciais não tolerava até me£ 

mo pequenos defeitos de fundição. 

Tendo em vista que as densidades e as dimensões finais 

dos "cermets" devem variar dentro de limites muito estreitos . 

principalmente quando se utiliza o método de montagem em moldu

ra ("picture frame") tornou-se necessário desenvolver um contro 

le dimensional rigoroso. As variáveis estudadas foram: 

1) o tempo, a temperatura e a massa da carga de diuranato de 

amônio na operação de calcinação para a produção de "T 0©; 

2) a finura do U.0g produzido; 

3) a finura do po de alumínio; 

4) relação UjOg/Al; 

5) a operação de condicionamento; 

6) proporção de lubrificação na carga; 

7) geometria dos corpos compactados; 

8) pressão de compactação; 

9) condições de pré-sinterização e 

10) montagem para ulterior trabalho de tratamento térmico e 

mecânico. 



Os resultados aostraras que o controle da etapa de calei 

naçio, tanto de teaperatura coao de teapo, era essencial para 

proporcionar reprodutibilidade na etapa de coapactaçio. Foi ve 

rificado que a calcinaçio a 750°C durante 2 horas produzia um 

põ de UjOg que era responsável por uaa violenta formação de bo 

lhas nas operações finais de recozimento das chapas laminadas a 

frio. A calcinaçio era realizada nua forno elétrico de nufla 

con bandejas coa a capacidade de 2,5 kg de diuranato de aaônio 

em cada. A carga era entio peneirada através de peneira de 200 

malhas por polegada, sendo a fração de tamanho superior aprovei 

tada para outros estudos. Foi verificado posteriormente que o 

melhor conjunto de condições era calcinaçio a 87S°C por 2 horas 

com cargas de 2 kg. 

0 põ de alumínio era classificado numa peneira de 100 ma 

lhas por polegada. 

Estudaram-se as condições de compactação de cargas conis 

tituídas por misturas de 60t UjOg e 401 Al; 501 de cada e 401 

de U,0g e 601 Al, bem como de cargas constituídas exclusivamen

te por UjOg ou por Al. 

A etapa de condicionamento, também foi considerada de im 

portãncia. Os primeiros trabalhos feitos com recipientes de p£ 

livinil com bolas de aços deram um comportamento errático na 

laminaçio. Os melhores resultados foram obtidos com mistura du 

rante 48 horas em recipientes cilíndricos de 3 dm de volume 



útil, de material plástico, com carga constante de esferas de bor 

racha dura. 

Constatou-se que a adição de estearato de zinco, ate lt de 

peso, nio alterava sensivelmente a densidade no estado compacta 

do, facilitando contudo e de maneira acentuada a operação de com 

pactação e permitindo a obtenção de peças perfeitas, sem trincas 

mesmo depois de efetuado o tratamento de pre-sinterização. 

As pressões de compactação variaram de 0,2 a St/cm-. 

Constataram os autores que as densidades dos corpos compactados 

produzidos a partir dessas cargas eram praticamente independentes 

das dimensões e da forma das matrizes empregadas, as quais fonre 

ceram peças cilíndricas de *0 mm de diâmetro e altura variável e 

paralelepipedicas de 60 am x 10 mm de altura r— V i , ou de 64mm 

x 32 mm e também de altura variável. A figura 1 reproduz os valo 

res obtidos da densidade no estado compactado em função da pre£ 

são de compactação para as diversas proporções de U-0g e de Al 

utilizadas. No gráfico logarítmico os valores da densidade são 

funções lineares da pressão de compactação, obedecendo ã lei: 

log d£ "log k * 0,141 log p, 

onde d. e a densidade no estado compactado, k uma constante carac 

terística da mistura e, em particular, da composição utilizada e 

£ a pressão de compactação, em t/cm . 

As flutuações de densidade das peças obtidas nas matrizes 

mencionadas foram no máximo de 31, desde que houvesse sido feita 

de maneira correta a lubrificação da matriz. 



Os resultados obtidos forneceram todas as indicações nece£ 

sárias para o projeto das unidades e das operações ligadas a fa 

bricaçio de elementos combustíveis para o reator "Argonauta". 

A Fig. 2 representa as densidades calculadas para pressões 

constantes plotadas contra a composiçio da carga. Este grafico 

proporciona um meio fácil de selecionar a composição da carga pa 

ra obter uma certa densidade, sob uma pressão especificada de com 

pactaçio. 

A pre-sinterização, realizada sempre sob atmosfera de ar 

gõnio, em forno contínuo e ã temperatura de 600°C, com aquecimen 

to de 200°C/h e resfriamento lento de 150°C/h, embora tivéssemos 

iniciado com gradientes de 600°C/h e 400°CA respectivamente, vi 

seu não só* facilitar a deformabilidade ulterior do núcleo como 

eliminar o estearato de zinco e a umidade absorvida, o que causa 

ria mã contiguidade física entre o revestimento e o núcleo no pro 

cesso de transformação mecânica. 

Os estudos sistemáticos então conduzidos permitiram solu 

cionar gradativamente os problemas encontrados no caldeamento 

por laminação de conjuntos de molduras. 

0 caldeamento das capas a moldura depende essencialmente 

do estado da superfície das chapas de alumínio, da contiguidade 

inicial da temperatura e da seqüência de deformações, principanen 

te nos primeiros passes. Durante longo período da fase preliminar 



de trabalhos experimentais, os resultados obtidos era» erráticos 

e freqüentemente o caldeamento era defeituoso em muitas regiões 

das chapas obtidas. Estas dificuldades foras mais tarde verifies, 

das estarem associadas COM O enchimento defeituoso do espaço de 

inserção, com a solda lateral inadequada do conjunto montado e 

com a umidade retida no núcleo, o que era responsável por grandes 

empolamentos nas operações finais de laminaçio. Durante algum pe 

ríodo, chegou-se a utilizar molduras com furos cilíndricos bro 

queados na parte trazeira para facilitar a evacuação do ar resî  

dual. Finalmente o processo foi estabelecido como seguro e con 

fiável para produzir chapas que satisfizessem totalmente as exî  

gências dimensionais, físicas, estruturais e de resistência ã 

corrosão o que possibilitou, em setembro de 1963, a fabricação 

do primeiro elemento combustível com urânio natural. 

Os exames das micrografias de seções polidas, depois de 

cortes longitudinais e transversais de placas transformadas me 

canicamente, evidenciaram as características estruturais do nG 

cleo transformado e do material de revestimento. Em particular , 

mostraram que a dispersão obtida era bastante uniforme no caso 

das misturas feitas com UjOg de 325 malhas por polegada de diãae 

tro máximo e que a contiguidade entre o núcleo e o revestimento 

era perfeito. 

3. EXAMES REALIZADOS 

As chapas produzidas passaram a ser examinadas através de: 

1) ensaios de empolamento ("blister tests") para mostrar oca 



sional falta de ligação entre o núcleo e o Material de re 

vestimento ou g*ses residuais retidos no revestimento. 

2. radiografias, principalmente para evidenciar eventuais ir 

regularidades das extremidades do núcleo, das bordas e o 

material de revestimento. 

3. exames não destrutivos pela técnica de mapeamento^ 'para 

verificação da homogeneidade da dispersão do núcleo ao 

longo das chapas. 

4. exames metalográficos de amostras cortadas, tanto para ex£ 

me da dispersão e de eventuais defeitos existentes no nú 

cleo como para a verificação de contiguidade da interface 

entre o núcleo deformado e o revestimento. 

5. e finalmente, ensaios de corrosão acelerada, em água deio 

nizada a 65°C durante 144 horas para avaliar o comportamen 

to das chapas no reator no que se refere ao material de re 

vestimento e para evidenciar por analises de ativação da 

água utilizada no ensaio, eventuais escapes de produtos de 

corrosão decorrentes de defeitos no revestimento. 

4. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

No curso dos estudos experimentais realizados para estabe 

lecer o procedimento de fabricação para os elementos combustf -

veis do reator Argonauta, foi necessário investigar o efeito das 

principais variáveis na trabalhabil idade a quente e a frio das 

placas combustíveis totalmente revestidas. 



A fia de avaliar apropriadamente o ««portamento do cermet 

considerou-se desejável levar as operações da laminação, tanto a 

quente como a frio, além da espessura final especificada para as 

placas. Estes estudos conduziram entio a produção para fins expe 

rimentais de placas delgadas contendo dispersões de UjO^-Al total 

mente revestidas com ligas de alumínio, placas estas consideradas 

para alguns reatores avançados de pesquisa. 0 interesse despertâ  

do pela produção dessas placas muito delgadas, visando principal 

mente o emprego em reatores de alto fluxo, conduziu ao aperfeiçoa 

mente na fabricação de placas de 1,30 mm de espessura e encerran

do "cermet" de 41,31 U?0g e 58,71 Al com revestimento constituí 

do £«r alumínio 1100. Esse tipo de placas foi encomendado pelo Co 

sissariado de Energia Nuclear da França, para quem foi produzido 

UE conjunto das mesmas. 

A DWí, visando a utilização em condições mais severas do 

que as habituais em reato.es de pesquisa com elementos combustí 

veis constituídos de placas contendo um único "cermet", promoveu 

pesquisas de fabricaçro de um tipo aperfeiçoado, contendo vãrios 

"cermets". 0 enriquecimento estrutural resultante dessa divisão 

do núcleo assegura maior resistência aos efeitos térmicos e aos 

decorrentes de gases residuais, inclusive os de fissão e cenor 

risco de contaminação, no caso de eventual ruptura localizada do 

revestimento. Além disso, o arranjo de vários "cermets" permite 

dispor composições diferentes em um mesmo elemento combustível , 

caso seja vantajoso em determinadas condições. 
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Os estudos experimentais objetivaram a produção inicial de elemen 

tos combustíveis planos dotados de 4 "cermets" contendo 451 UjOg, 

e 551 Al era po, com revestimento de alumínio 1100 e 2,45 * 0,02mm 

de espessura total final. 

Em prosseguimento aos trabalhos, foram fabricadas places 

contendo núcleos ricos na fase cerâmica, isto e, 551, 601, 651 , 

701 e 75! de UjOg. Os resultados foram promissores jã que cons£ 

guiu-se laminar perfeitamente corpos de plasticidade relativamen

te baixa, considerados até entio de difícil ou mesmo impossível 

trabalhabilidade, nas condições realizadas. 

Este desenvolvimento abriu, então, novas perspectivas para 

a fabricação de placas com maior concentração de urânio por unida 

âc de volume, com diminuição progressiva da espessura total e das 

espessuras do núcleo e do revestimento. 

Após esse ponderável esforço desenvolvido na PMN, passou a 

Ser de interesse primordial'a realização de estudos, com o objeti 

vo precípuo de caracterizar a influência de alguns parâmetros do 

complexo processo de produção sobre as propriedades tanto metalúr 

gicas como nucleares, desses elementos combustíveis. 

0 estagio de desenvolvimento alcançado na Divisão, nesse 

campo, possibilitou, assim como tornou necessária, a realização 

desse estudo. 



Com base no processo utilizado, foram agrupados os param* 

tros em dependentes: dos materiais; do processamento do cermet , 

moldura e revestimento; e do processo de conformação e caldeamen 

to por laminaçio. 

Resumidamente, no que se refere ao põ de U-Og utilizado , 

as variáveis consideradas foram densidade aparente, morfologia , 

superfície específica e faixa granulometrica; o põ de alumínio , 

foi analisado no que se refere a faixa granulometrica e 5 compo 

siçao; as variáveis do processamento do cermet, objeto de pesqui 

sas, foram densidade e geometria do cermet; quanto â moldura e 

revestimento, foi analisado o material empregado para suas con 

fecções no que se refere a resistência a corrosão, propriedades 

mecânicas, caldeamento, capacidade de deformação compatível com 

a do cermet e propriedades inerentes ao seu uso em reatores nu 

cleares. Destaque-se ainda a atenção que foi dada ã ajustagem en 

tre moldura - núcleo e diferenças de espessuras entre núcleo e 

moldura, assim como entre moldura e revestimento; no processo de 

conformação e caldeamento, foi verificada a importância dos se 

guintes parâmetros: redução total a quente, redução por passe , 

seqüência dos passes, temperatura do trabalho e redução a frio. 

Ainda dentro do desenvolvimento desse programa, tomou-se 

imperativa a elaboração de outros ensaios que viessem comprovar 

a qualidade do produto final, bem como das matérias primas empre 

gadaf. Por isso, a DMN se preocupou na elaboração de ensaios pai; 

ticulare'/, cujo equipamento pudesse ser projetado e fabricado 



dentro dos recursos disponíveis no.- Instituto. Assim, jã tinhas 

sido anteriormente desenvolvidos os ensaios de cintilometria e 

de gamagrafia para controle não destrutivo da homogeneidade de 

distribuiçio do urânio nas placas combustíveis. 

Dentro da linha de tais ensaios, o corpo técnico-cient£ 

fico da DMN projetou e construiu um equipamento para ensaio de 

alternância térmica de placas contende dispersões. 0 ensaio s^ 

muiando condições de operação em alternâncias de temperaturas , 

constituiu, assim, um meio acelerado de julgar o comportamento 

das placas em serviço. 

Nas experiências realizadas uo desenvolvimento dessa li 

nha foram fabricadas em 1968 placas combustíveis com núcleo de 

651 UjOg e 351 Al, com 1,45 - 0,02 mm de espessura total, sendo 

0,47 - 0,02 a espessura do revestimento e 0,51 - 0,01 mm a do 

m <;leo. 

"* Para avaliar a qualidade da ligação núcleo-revestimento, 

foi desenvolvido um ensaio consistindo, essencialmente em dobrar 

a chapa sobre um mandril, segundo angulo de 90°, endireití-lp a 

seguir em um dispositivo dotado de massa constante e girãvel em 

uma charneira e dobra-Ia novamente a 90°, porém en direção opo£ 

ta; depois de novo endiretamento o ciclo de dobramento é repeti 

do. 0 número de ciclos a que a chapa resiste antes de evidenciar 

início de descascamento entre o revestimento e o núcleo fácil, 

mente perceptível ao exame visual, consiste numa medida de qua. 



lidade do caldeamento núcleo-revestimento. 

Finalmente, dando prosseguimento aos estudos referentes à 

análise das texturas dos cermets e a sua influência quanto ao 

comportamento plástico dos mesmos, â temperatura de fabricaçio 

dos elementos, a DMN procurou cobrir o campo que se refere a es_ 

tabilidade química das fases inicialmente misturadas, isto e, 

alumínio, como fase metálica, e U.O. como fase cerâmica. 

Afim de determinar a causa do aparecimento de outras fa 

ses, reveladas anteriormente, bem como identificá-las, foram reii 

lizadas experiências com ensaios a tempos e temperaturas varia 

veis, tanto em ensaio estático como em ensaios de alternância 

tíftnica. 

A análise dos resultados realizada por exame metalogrãfi^ 

co conduziu â conclusão de que as fases podem ser UO, ou UAI* , 

ou as duas concomitantenente, no caso de baixas temperaturas em 

que os ensaios foram feitos. 

Os resultados obtidos indicaram serem essas chapas plena 

mente satisfatórias para reatores de pesquisa, confirmando a ex 

periencia já consolidada a respeito. Mostram igualmente a impor 

tância do estreito e sistemático controle das variáveis e princi 

palmente dos característicos físicos da fase cerâmica sobre as 

propriedades do elemento combustível e sobre o seu comportamento 

durante a fabricação* 



5. CONCLUSÕES 

1. Foi apresentado um retrospecto da contribuição da Divisão 

de Metalurgia Nuclear ao desenvolvimento do know-how nacional da 

fabricação de elementos combustíveis a base de dispersões de 

UjOg em alumínio no período de 1962 a 1977. Os esforços dispen 

didos com a adaptação de processos foram desenvolvidos de forma 

a se procurar um progresso rápido nessa linha de ação. 

2. A Divisão atingiu um estágio bastante adiantado con a exp£ 

riência acumulada na fabricação desses elementos, satisfazendo 

as especificações usuais. 
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