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ABSTRACT

PRELIMINARY RESULTS IN THE SEARCH OF NUCLEAR PHENOMENA

IN ELECTROLYSIS OF HEAVY WATER

Electrolytic experiments in LiOD solution 0,17 M were performed with a 40 g Pd and
several Nb electrodes, aimed at observing radiation usually associated with cold
fusion phenomena. Neutrons, tritium and gamma-rays were searched, having in mind
the nuclear reactions \

{1} D + D +--T + p + 4,0 MeV {2} D + D +3He + n + 3,3 MeV
{3} D + T +*He + n + 17,6 MeV {4} D + p +3He + Y (5,5 MeV)

Despite the faint signals, compatible with an upper level of 500 neutrons/h,results
are indicatory of neutron production for the Pd and at least one of four Nb catho-
des. In one of the Nb cells, a negative neutron signal was obtained. This seemingly
contradictory result casts some doubts on the validity of the positive ones, but
it could be explained in terms of long delayed neutron emission from a used catho-
de, inadvertently taken as a blank. Given the high initial tritium content of our
cells (105 dpm/m£), it is presumed that reaction 13} does not play an important ro-
le in neutron production, otherwise, larger yields of this particle would be expec-
ted. On the other side, due to this high tritium background, detection of reaction
{1} is much more difficult than in other experiments. Light water was supplied to
some of the cells in order to enhance reaction {4}, but the 5,5 MeV gamma-rays were
not detected.
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1. INTRODUÇÃO

Em [1] e [2] encontra-se a descrição de experimentos eletrolíticos em soluções de
água pesada, nos quais se presume a ocorrência de fusão nuclear. A não duplicação
destes resultados em muitos laboratórios, aqui exemplificada pelas referencias [3j-
[6], provocou grande ceticismo sobre o assunto. Mesmo assim, um certo numero de rela-
tórios acusando resultados positivos em relação ã produção de neutrons ou trítio, ou
calor, prendeu o interesse de alguns grupos teóricos e experimentais [7], ainda que
não se justifique mais a crença numa fonte de energia fãcil e barata.

Do ponto de vista de produção de calor» os resultados destes experimentos têm sido
geralmente refutados em termos de recombinaçio catalítica do deutirio e oxigênio no
interior das células [8], [9], da existência de gradientes de temperatura, etc. Con tu
do, algumas vezes, a geração de calor esta associada ã produção de trítio [10] e, nes_
tes casos, a refutação dos resultados não pode ser feita com base nestes argumentos.

A produção de neutrons em [1] não resiste à crítica de que o detector utilizado
não poderia distinguir a radiação gama de 2,224 MeV ( testemunho da reação
H + n-)-D + Y) da radiação de fundo proveniente de cadeias radioativas naturais. Ja os
resultados de [2]r não são passíveis do mesmo criticismo, embora as intensidades med_i
das sejam muito baixas e sujeitas a vários tipos de interferência. Os trabalhos realj^
zados na índia [11] parecem constituir-se numa exceção notável, apresentando, freqlleri
temente, uma produção de neutrons bem acima da radiação de fundo.

De todas as evidencias apresentadas ate o momento, as que apresentam maiores difi-
culdades para serem refutadas com base em argumentos técnicos são aquelas relaciona-
das ã produção de trítio. Em [11] e [12] foram medidos teores de trítio que superam
em ate 5 ordens de grandeza os teores iniciais.

Sao apresentados aqui resultados de experimentos realizados em 1990 em células com
catodo de paládio e de niõbio, em arranjo otimizado para detecção de neutrons. As so-
luções eletrolíticas, ODLi 0,17 M, foram preparadas com água pesada com teor ísotópi-
co de 99,5% e teor inicial de trítio de 3.105 dpm/m£. Este teor de trítio é 4 ordens
de grandeza maior que os teores iniciais de outros experimentos. Nestas condições, a-
lém das reações nucleares { 1 } D + ^ T + p + 4 j 0 M e V

{2} D + D+3He+ n + 3,3 MeV
inicialmente pensadas como fonte dos eventos associados ã fusão fria, nosso experimeri
to se constitui também num teste para a reação

{3} D + T-Ale+ n + 17,6 MeV
uma vez que as taxas de ocorrência da mesma serão multiplicadas pelo mesmo fator. A-
lém disso, no intuito de estimular a ocorrência da reação

{4} D + p+3He + Y (5,5 MeV)
a qual, segundo alguns autores [13], [14] é até 8 ordens de grandeza mais favorável
que as reações {1} e {2}, em alguns casos, a reposição das perdas de água pesada oco£
ridas durante a operação das células foi feita com água leve.

Varias conjecturas tem sido apresentadas para explicar a ocorrências dos fenômenos
englobados sob a denominação de fusão fria. Em [15] é feita uma revisão das hipóteses
aventadas até meados de 1990.



2. EXPERIMENTO

Cinco detectores tipo BF3 cilíndricos (50 x 500 mm) foram dispostos em círculo no
interior de um tambor de 200 litros contendo parafina. Esta disposição delimita uma
cavidade central de 130 mm de diâmetro, na qual foram colocadas as células em estudo,
Este conjunto, blindado externamente com placas de boral e de ácido borico, apresen-
tou eficiência de 13% (fonte de Am-Be) e radiação de fundo de 0,27 contagens/segundo.
Para detecção dos raios gama de 5,5 MeV £oi utilizado um detector tipo Nal(T£) de 125
x 125 mm, colocado a alguns metros do detector de neutrons. Ura monitor de neutrons
não blindado, também do tipo BF3, foi colocado sobre o arranjo do primeiro detector,
para monitoração da radiação ambiental. A coleta de dados, para neutrons e radiação
gama, consiste, simplemente, em "contar" os eventos de detecção ocorridos com a célula
eletrolítica posicionada no detector respectivo e repetir a operação com uma célula
similar, não energizada. As taxas de contagens do detector de neutrons corresponden-
tes as duas situações acima serão indicadas, respectivamente, por (LC) 1 e (LC)2. 0 s_i
nal líquido de neutrons sera, em termos de taxa de contagens:

SN = (LC)1 - (LC)2.
Para detecção de trítio, alíquotas de 3 ni£ da solução eletrolítica em estudo foram
transportadas para o Laboratório de Trítio do CDTN e ali processadas.

Não se procurou verificar o balanço calorimétrico das células. Os termopares intro
duzidos nas mesmas tinham por finalidade a detecção de eventos macroscópicos de libe-
ração de calor e também orientar o experimento no sentido de evitar temperaturas mais
altas nos detectores. Os eletrodos foram prê-tratados com aquecimento a 500°C no vá-
cuo, por duas horas, seguido de decapagem em solução de 5% HF, 45% HNO3, 50% H20. No
caso dos eletrodos de nióbio, não houve preocupação com a permanência de porções do
catodo a descoberto no interior das células. 0 próprio eletrodo, aflorando no topo
das mesmas, foi utilizado para conexão a fonte de alimentação. 0 eletrodo de paládio
foi mantido sempre submerso, conectado â alimentação por meio de haste de aço inoxidjí
vel, isolada do meio líquido por um tubo de teflon. As principais características das
células estudadas estão na Tabela 1.

3. RESULTADOS

PALÁDIO. Uma única célula (90.06) foi estudada com catodo de paládio. Este eletro-
do tinha 11 nun de diâmetro por 39 mm de comprimento, e massa aproximada de 40 g. Nas
primeiras 300 horas de operação, as perdas de D20 foram compensadas pela adição de
D2O, A partir daí, durante as 450 horas subseqUentes, as perdas foram repostas com
H20 (célula 90.06A). A Figura 1 contém os dados primários relativos ás primeiras 300
horas do experimento. Na Figura 2, elaborada a partir dos mesmos dados, as amostra-
gens básicas de 1000 segundos foram substituídas pelas médias correspondentes a um pe_
ríodo de permanência da célula no detector (LC) ou no detector gama, normalizadas pe-
lo monitor de neutrons. As barras verticais, nas duas figuras,delimitam os períodos
de permanência da célula num dos detectores. Embora não seja possível, na Figura 1,
fazer distinções entre as duas situações, na Figura 2 nota-se uma pequena tendência
dos pontos correspondentes ã situação (LC)1 se colocarem acima dos pontos relativos a
(LC)2, sugerindo um sinal líquido positivo para a produção de neutrons. Apenas o pon-
to situado na abeissa de 128 horas destoa do conjunto. 0 sinal líquido observado para
as primeiras 300 horas, avaliado conforme indicado anteriormente, resulta em

SN = 75 _+ 30 nêutrons/h.
Nas 450 horas subseqUentes, quando se substituiu as perdas de D20 por H20, nao se

detectou sinal líquido positivo. A célula foi desmontada cerca de dois meses após o
término do experimento. Ao ser lavado em água corrente, o eletrodo de Pd apresentou aû
mento da temperatura. Levado rapidamente aos detectores, nao se notaram indícios de
neutrons ou radiação gama. Já em fase de resfriamento, foi possível fixar um termopar
ã superfície do eletrodo, o qual indicou temperatura de 85°C. A extrapolação da curva
de temperatura para os 10 ou 15 minutos anteriores faz supor que a mesma tenha chega-
do aos 120°C. Conquanto inesperado, entende-se que este evento possa ser associado a
uma recombinação catalítica do deutério remanescente no eletrodo com o oxigênio da a_t



mosfera [8].

N1ÕBIO. 0 baixo custo do niõbio e a sua propriedade de incorporar hidrogênio j ^
ficam os experimentos realizados com este material. Diversas células foram estudadas
(90.04, 90.08, 90.09, 90.10). A célula 90.09 apresentou resultado nulo para neutrons
e raios gama de 5,5 MeV. A célula 90.10 apresentou um pequeno saldo líquido de produ-
ção de neutrons,

SN = (94 + 39) neutrons/h.
A resposta desta célula foi positiva durante as primeiras 120 horas. A partir deste
ponto, sinal e radiação de fundo se confundem. As células 90.04 e 90.08 são discuti-
das a seguir.

Na Figura 3, onde são apresentados os dados primários da célula 90.04, jã é visí-
vel uma ligeira predominância dos períodos de permanência da célula no detector (LC),
isto e, (LC)1>(LC)2. Na Figura 4, as médias sobre os períodos de amostragem, normali-
zadas pelas contagens do monitor de neutrons do ambiente e também pelas contagens do
detector gama confirmam esta tendência. Para raios gama, o sinal líquido é essencial-
.mente nulo. Para o sinal de neutrons, obtém-se

para t < 110 h SN = (443 +_ 55) neutrons/h,
para t >100 h SN = (249 + 55) nêutrons/h.

Os resultados relativos ã célula 90.08 são apresentados nas Figuras 5 e 6. Durante o
estudo desta célula parte dos dados do monitor de neutrons foi perdida devido a defei_
to no canal de contagens correspondente. 0 próprio sinal do detector (LC) apresenta,
proximo ã abeissa de 120 horas, dispersão de pontos que sugere alguma anomalia na a-
quisiçao de dados. Entretanto, mesmo que se leve em conta apenas os pontos não sujei-
tos a restrições, o que sobressai na célula 90.08 é uma predominância do sinal correj^
pondente à célula falsa, com

SN = (-180 ^ 42) nêutrons/h.
Posteriormente a realização do experimento, verificamos que a célula nao energizada
(célula "falsa"), havia sido montada com o eletrodo anteriormente utilizado na célula
90.04. Isto conduz as seguintes suposições: (1) o detector (LC) estaria respondendo a
mínimas diferenças de composição ou de volume entre as células falsa e célula energi-
zada; (2) alguns neutrons estariam sendo emitidos pelo eletrodo utilizado na célula
90.04, mesmo apôs alguns meses da sua hidretação. Apesar de envolver uma especulação
bastante ousada, esta hipótese encontra algum amparo na literatura e por esta razão
não deve ser descartada de imediato. Na referência [16] descreve-se o aparecimento de
trítio no catodo de um dispositivo "plasma focus", cinco semanas apôs a utilização do
mesmo (a pesquisa de radioatividade induzida imediatamente apôs o término do experi-
mento [16] foi infrutífera).

RADIAÇÃO GAMA. A coleta de dados relativos à radiação gama de 5,5 MeV foi realiza-
da no mesmo esquema utilizado para neutrons. Ao fim de cada período de amostragem, a
célula energizada e a célula falsa tinham suas posições trocadas de um para outro de-
tector. A utilização de analisador multicanal somente foi possível com a célula
90.06.A. Nas demais células, foi utilizado um analisador monocanal com janela aberta
no intervalo de 5,0 a 6,0 MeV. De um modo geral, estes dados apresentam boa regulari-
dade, com sinal líquido assumindo valores positivos e negativos próximos de zero, da
ordem do próprio desvio padrão,

TRÍTIO. Em função das modestas surgincias de neutrons aqui observadase das. conside
rações da INTRODUÇÃO deste relatório, conclui-se que a reação {3} não desempenha um
papel importante no conjunto dos fenômenos em que estamos interessados. Por outro la-
do, do ponto de vista da reação {1}, o teor inicial de trítio relativamente alto cons
titui-se num complicador. Uma estimativa grosseira da produção de trítio em nossas ce
lulas pode ser feita. Considerando-se o maior sinal neutrônico aqui obtido ( da ordem
de 103 nêutrons/h) e um "branching ratio" para as reações {1} e {2} de 10ü, favorecen.
do a reação {1} [11], conclui-se que teriam sido produzidos 1013 núcleos daquele is£
topo. Considerando ainda que o volume de nossas células e da ordem de 100 m£, isto re



sultaria numa atividade de, aproximadamente, 3.10u dpm/m£ correspondente a 10% do va-
lor inicial. Desta forma, a detecção de produção de trltio numa célula aberta (com re
posição das perdas de D20) seria bastante difícil, já que. o enriquecimento devido ao
processo eletrolltico pode multiplicar o teor inicial deste isõtopo por um fator
2 [15]. No nosso caso, os teores medidos acusaram fatores sempre abaixo deste valor.
0 limite de detecção nas condições aqui descritas seria da ordem de 101 átomos, duas
ordens de grandeza acima da produção estimada.

4. CONCLUSÃO

Neste trabalho, otimizado para detecção de neutrons, obtivemos indícios de produ-
ção dessas partículas em célula com catodo de paládio e em célula com catodo de nio-
bio. Em ambos os casos, os sinais são muito fracos, admitindo um limite superior de â
penas 500 niutrons/h para a surgencia da fonte de neutrons constituída pelas células
eletrolíticas. Estes níveis de sinal, ainda que estimulem a continuidade dos experi -
mentos, são insuficientes para que se possa estabelecer em bases firmes a existência
do fenômeno. Isto somente será possível a partir de um maior número de resultados coii
sistentes, obtidos em laboratórios diferentes, ou a partir do momento em que se cons_i
ga reproduzir os experimentos de mode controlado. Este relatório deixa ainda em aber-
to os resultados relativos à célula-90.08. Infelizmente, na época em que realizamos o
experimento, não tínhamos conhecimento da referência [16], o que certamente nos teria
alterado para a inconveniência de reutilizar um dos eletrodos para montar a célula
"branca". Quanto ao método utilizado neste experimento, embora o mesmo permita alcan-

íçar limiares de detecção bastante baixos, cerca de 250 neutrons/h para a duração ^
ca de nossas medidas*1 , isto depende crucialmente do funcionamento estável e sem inte£
ferencias do equipamento durante períodos relativamente longos, de 3 a 4 semanas pelo
menos, o que, ás vezes, é difícil. Por esta razão, preconiza-se aqui o uso de detecto
res mais sofisticados, com menores níveis de radiação de fundo, que permitiriam obter
os mesmos limiares de detecção em tempos mais curtos. Um excelente detector nesta
linha e descrito por Menlove [17]. Uma característica deste experimento e o fato de
que os sinais de neutrons, quando aparecem, o fazem durante o primeiro ou segundo pe-
ríodo de observação da célula. Isto parece estar de acordo com resultados obtidos em
laboratórios da índia [11], mas está em desacordo com as observações de Bockris [10],
que se refere ã necessidade de condução dos experimentos por períodos bastante pro-
longados (2 a 3 meses) para o aparecimento de trítio nas células eletrolíticas.

Embora não tenhamos observado nenhum evento notável de temperatura durante a real_i
zação dos experimentos aqui descritos (ã exceção do já mencionado em relação ao ele-
trodo de Pd), foi possível associar, por vezes, pequenas elevações de temperatura a
dois efeitos: redução do volume do líquido nas células e acumulo de bolhas de gas em
torno do bulbo de vidro que contém o termopar. No primeiro caso, o aumento de tempera
tura seria explicado a partir de um aumento do efeito Joule e principalmente por uma
maior proximidade do sensor de temperatura em relação à superfície do líquido, onde
se situam as camadas mais quentes. No segundo caso, imagina-se que o gás acumulado em
torno do bulbo de vidro possa se recovbinar, ocasionando um efeito localizado de au-
mento de temperatura.
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Célula

Catodo

Anodo

Vol.(m£)

Área (cm )

I(niA)

V(Volt)

Duração(h)

SN
neutron/h

OBS.

Observações:

PRINCIPAIS

90.06

Pd

Pt

130-150

14

800

4,5-5,0

284

76 + 30

(a)

TABELA 1

CARACTERÍSTICAS DAS

9O.O6A

Pd

Pt

130-150

14

800-1000

4,5-5,0

450

nulo

(b)

90.04

Nb

Ni

110-130

3-5

700-800

7-9

187

443 + 55
249 + 55

(cT

CÉLULAS

90.08

Nb

Ni

110-130

3-5

750-860

5,5-6,5

175

-180 ^ 42

(d)

90.09

Nb

Ni

110-130

3-5

460-680

' 6-7

120

nulo

(e)

90.10

Nb

Ni

110-130

3-5

520-560

6,0-6,5

282

94 + 39

(f)

(a) eletrodo cilíndrico, 11 nun x 39 mm, 40 g; aquecimento do catodo por ocasião
da desmontagem da célula, 60 dias apôs conclusão da medida;

(b) trata-se da mesma célula 90.06; adições de H2O para repor perdas de D2O;

(c) catodos de nióbio com diâmetro 6 mm; extremidade do catodo aflorando na su-
perfície da célula; área exposta variando com nível da solução; os dois va-
lor.es SN correspondem a t <110 h e t> 110h, respectivamente;

(d) coleta de dados do monitor de neutrons externo prejudicada por defeito no
canal de contagens;

(e) catodo de Nb forjado a frio, diâmetro reduzido de 25 para 6 mm;

(f) coletas de trítio para analise; o sinal positivo é devido ao comportamento
da célula nas primeiras 120 horas de operação; a partir deste ponto, sinal
e radiação de fundo se confundem.
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FIGURA 1 - CÉLULA 90.06 (Pd) Resposta dos detectores, após correção
de pequena tendência linear de crescimento. As barras verticais deli-
mitam os períodos de amostragem: (1)célula energizada no detector de
neutrons e célula falsa no detector gama; (2)célula energizada no de-
tector gama, etc.
Legenda: o sinal do detector de neutrons (LC)

+ monitor de neutrons do ambiente
x detector gama

1.56

1.50

1.44

(D (2) (0 (2) (O (2) (D (2) (D (2) média

célula energizada no detector de neutrons
célula energizada no detector gama

. I I .
0 100 200 300
FIGURA 2 - CÉLULA 90.06 (Pd) Valores médios dos sinais de nêutrons(LC)
em cada período de amostragem, normalizados pelo detector de neutrons do
ambiente. A altura de cada caixa indica o desvio padrão respectivo.
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FIGURA 3 - CÉLULA 90.04 (Nb) Resposta dos detectores. Os períodos
de amostragem são delimitados por barras verticais: (1)célula em es
tudo no detector (LC) e célula falsa no detector gama; (2)posições~
das células invertidas.
Legenda: o neutrons, detector (LC)

•h monitor de neutrons do ambiente
x detector gama
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FIGURA 4 - CÉLULA 90.04 (Nb) Valores médios do sinal do detector de
neutrons em cada período de amostragem. Nesta figura, bem como na Fig£
ra 3, a descontinuidade na abcissa de 110 horas é devida â remoção de
uma última fonte de neutrons do prédio. Note-se que isto não altera o
caráter essencial da resposta, isto é, (LC)1>(LC)2.
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FIGURA 5 - CÉLULA 90.08 (Nb) Resposta dos detectores
Períodos: (1): célula energizada no detector de neutrons; (2)

la energizada no detector gama
Legenda: o detector de neutrons
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FIGURA 6 - CÉLULA 90.08 (Nb) Valores médios da resposta do^detector
de neutrons em cada período de amostragem. As médias^dos períodos (2)
superam as médias dos períodos (1), isto é, a radiação de fundo supera
o sinal (v. texto).
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