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DESENVOLVIMENTO DE MÉTODO DE MEDIÇÃO DAS ESPESSURAS DE
NÚCLEOS E REVESTIMENTOS DE PLACAS COMBUSTÍVEIS

Reinaldo Borges Júnior

RESUMO

Um dos componentes mais importantes de um Reator Nuclear é o Combustível

Nuclear. Atualmente, o mais avançado combustível comercial, cuja

aplicabilidade nos reatores brasileiros vem sendo desenvolvida pelo IPEN desde

1985, é o siliceto de urânio U3Si2. Este é formado por placas combustíveis com

núcleos de dispersão (onde o material físsil (U3Si2) é disperso homogeneamente

em uma matriz de alumínio) revestidos por alumínio. Tal combustível é produzido

no Brasil com tecnologia totalmente nacional, resultado do esforço realizado pelo

grupo de fabricação de combustíveis nucleares (CCN Centro do Combustível

Nuclear) do IPEN. Diante da necessidade do aumento da potência do reator IEA-

R1 e da construção do Reator Multipropósito Brasileiro (RMB), para a produção

de radioisótopos principalmente para fins na área da medicina , haverá

significativo aumento na produção deste combustível nuclear no IPEN. Em face

desta conjuntura, faz-se necessário o desenvolvimento de técnicas de

qualificação mais modernas e automatizadas. Visando a este objetivo, neste

trabalho foi desenvolvido um novo método computacional de medição de

espessuras de núcleos e revestimentos de placas combustíveis, o qual é capaz

de realizar tais medidas em tempo menor e com dados estatísticos mais

significativos, quando comparado com o método atual de medição.



DEVELOPMENT METHOD FOR MEASURING THICKNESS OF NUCLEI AND

COATING OF FUEL PLATES

Reinaldo Borges Júnior

ABSTRACT

One of the most important components of a nuclear reactor is the Nuclear Fuel.

Currently, the most advanced commercial fuel, whose applicability in Brazilian

reactors has been developed by IPEN since 1985, is the silicide U3Si2. This is

formed by fuel plates with nuclei dispersion (where the fissile material (U3Si2) is

homogeneously dispersed in a matrix of aluminum) coated aluminum. This fuel

is produced in Brazil with developed technology, the result of the efforts made by

the group of manufacturing nuclear fuel (CCN - Center of Nuclear Fuel) of IPEN.

Considering the necessity of increasing the power of the IEA- R1 and Brazilian

Multipurpose Reactor Building (RMB), for the production of radioisotopes - mainly

for the area of medicine - there will be significant increase in the production of

nuclear fuel at IPEN. Given this situation, if necessary, make the development of

more modern and automated classification techniques. Aiming at this goal, this

work developed a new computational method for measuring thickness of core

and cladding of fuel plates, which are able to perform such measurements in less

time and with more meaningful statistical data when compared with the current

method of measurement.
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Figura 1 - Seção longitudinal de um elemento combustível padrão utilizado no Reator
Nuclear IEA-R1, mostrando detalhe de duas placas combustíveis sucessivas deste

elemento [6].









Figura 2 - Diagrama de blocos simplificado do processo de fabricação de elementos
combustíveis tipo placa.



Figura 3 - Processo de fabricação do UF4.



2
00

4 22 MgFUMgUF



Figura 4 - Processo de fabricação de urânio metálico.

Figura 5 - Processo de fabricação de siliceto de urânio.





Figura 6 - Processo de preparação dos briquetes e desgaseificação.



Figura 7 - Montagem das placas combustíveis [9].



Figura 8 - Esquema ilustrativo da montagem do conjunto núcleo-moldura-revestimentos.



Figura 9 - Esquema ilustrativo da placa combustível laminada.



Figura 10 - Processo de preparação dos conjuntos e laminação.





Figura 11 - Fixação da placa combustível nas placas suporte laterais [9].

Figura 12 - Processo de montagem do elemento combustível.





Figura 13 - Esquema ilustrativo do elemento combustível fabricado no IPEN.



Figura 14 - Fluxograma simplificado das etapas de fabricação de elementos
combustíveis tipo placa a base de dispersão [9].







Figura 15 - Processo de medição de espessuras de núcleos e revestimentos de placas
combustíveis.

Figura 16 - Placa combustível cortada.
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Figura 19 - Guilhotina utilizada no pré-corte de placas combustíveis.



Figura 20 - Cortadeira Isomet com disco diamantado.

Figura 21 -
combustíveis.



Figura 22 - Amostras, com grampos, no molde cilíndrico de plástico.



Figura 23 - Preparação da resina para embutimento.

Figura 24  - Embutimento com resina no molde cilíndrico.



Figura 25 - Amostras desmoldadas.

Figura 26 - Marcação das amostras.



Figura 27 - Nivelador de amostras.
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Figura 32 - Típica imagem obtida no analisador de Imagens Buehler (Omnimet
Enterprise) capturada no Microscópio Olympus PME3.



Figura 33 - Ilustração do procedimento atual, ou manual, para determinação das
espessuras dos revestimentos e do núcleo da placa combustível.



Figura 34 - Documento de qualificação do combustível.







Figura 35 - Imagem obtida através do microscópio óptico.
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Figura 37 - Regiões da placa combustível.



Figura 38 - Regiões A, B e C, capturadas por MEV (elétrons retroespalhados).



Figura 39
placas combustíveis, para regiões terminais.

Figura 40
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Tabela 2 - Tabela de preenchimento manual, a partir o atual método de medição, para a
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Tabela 3 - Tabela de preenchimento manual, a partir o atual método de medição, para a
placa Si852.
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Figura 48 Imagem após a aplicação da Rotina 2.
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