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RESUMO

-É8te~trobalho oonsiste-de uma aihoFdafgm^ãõhr^alpuns aspectos
envolvidos na tecnoloRÍa de irradiação de varetas combustíveis experimentais
para reatores de água leve, tipo PWR.

\

C-Apresenta-se os ensaios de pós-irradiação executados com una vareta combustível teste em um laboratório de células*, auentes. Os exames r e a l i zados permitem uma avaliação dos efeitos causados pela irradiação sobre

as

propriedades do combustível e do revestimento da vareta. ( cu-'.A^ '•-«-•:•
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I - Introdução
A tecnologia de reatores PWRÉ assumiu una importância maior para o
Brar.il apôs a opção deste tipo de resator pare suas centrais nucleares. Grande
têm sido os esforços no sentido de adquirir e desenvolver conhecimentos

nas

diversas áreas que d\7.em respeito a sua construção e funcionamrmto. Uma dessas ãreas se refere a fabricação do elemento combustível com características'
que apresente um bom desempenho durante a operação do reator.
A necessidade fundamental do combustível é oue opore de acordo com
as previsões dos cálculos e com nenhuma possibilidade de falhas. Para Raran t i r isto o combustível deve obedecer as rígidas especificações existentes
As especificações atuais são o resultado de muitos anos pastos em projeto, en
saios e aperfeiçoamentos, tendo em vista melhorar cada vez mais o seu desempe
nho

. A medida que o conhecimento sobre o oornnortamento dos combustíveis e

ampliado, pocte-sR modificar o projeto e especificação do combustível.
A comprovação definitiva do elemento combustível ê feita somente a
traves da análise de seu desempenho em condições de operação realística e de
forma estatística, ou seja, nos reatores de potência. Mo entanto este

ideal

nem sempre ê" possível e na maioria das vezes são realizados ensaios de irrádi^
ação em reatores de ensaios ciue simulem as condições de operação do

reator

de potência.
Nestes ensaios pode-se programar experiências com objetivos determinados que vizem o corihecimonto de fenômenos esnneíficos, por exemplo» invés
tipjar condições que limitem o desempenho do combustível. Além disso estes en
saios de irradiação são importíintns oara denonstrar a capacidade de qualouer1
novo prxxlutor de combustíveis, situação atual parvi o Brasil. Desta fonna

o

«

objetivo específico do ensaio de irradiação deteminaní o projeto e forma de
execução dt) nenno.
A irradiação do varetas combustíveis testes é um ensaio de i r r a 444

diação cpnumente utilizado para combustíveis de reatores wessurizado ã ã^u
leve (PWR). Neste caso uma vareta preparada oom determinadas características
é" irradiada no reator de pesquisas em um circuito hidráulico, sob condições 1
impostas dadas pela finalidade do ensaio. Vários resultados

do comportamen-

t o são obtidos durante a irradiação e normalmente são realizados exames destas varetas apôs a irradiação, quando se verifica o seu estado atual.

II - Vareta combustível do reator PWR e ensaios de irradiação.
A vareta combustível, elemento essencial do elemento combustível,'
ê composta de um empilhanento de pastilhas de U0« sinterizadas (enriquecimento

de cerca de 3,0 a 3,U% em U-235 e 90 a 95% de densidade teórica), reves-

tidas por um tubo de zircaloy-U. A vareta a ser utilizada no reator tem cerca
de U m de comprimento e um conjunto de secção quadrada de 170 a 200 varetas e
montada em prades espaçadoras para formarem o elemento combustível do reator
PWR.
Além disso o elemento combustível contêm 16 a 20 tubos p^iias
inserção de barras de controle, um tubo central para instrumentação e

para
dois

bocais inferior e superior.
Para o ensaio de irradiação geralmente, e empregada uma vareta com
bustível experimental semelhante àquela utilizada nos reatores de potência.Es_
*
sa vareta experimental tem um empilhanento de pastilhas menor e o seu conorimsnto total é" definido pelo projeto da cápsula de irradiação. A fig. I apre senta um exemplo típico desse tipo de vareta.
0 ensaio de irradiação consiste em se colocar a vareta experimen t a l dentro do núcleo de um reator de pesemisa nara se avaliar o desemnenho
dos seus componentes, revestimento e pastilhas, sob irradiação

. Para

'

este

ensaio a vareta é introduzida em uma cápsula, denominada cápsula de irradia ção, que é* projetada e construída de t a l forma a simular as condições de ope
ração de um reator de potência PWR, ao qual a vareta se destina. Este ensaio

"contêm «3 f.v;i»r. distintas n\to nao:
1) conceição c projeto do experimento,
3) construção e montagem da cápsula, e
3) irradiação da vareta no reator.
A vareta combustível emite, apôs a irradiação una dose de radiação
que não permite o seu livre manuseio. São necessárias precauções e proteções
especiais que protejam o indivíduo contra esta radiação. Fsta precaução deve
ser tomada em todas as etapas, desde a retirada do reator, transporte, exames
efetuados ai»s a irradia;ão ate o seu anrnzenamnnto

.

Desta forma, os exames de pós-irradiação são efetuados em células
blindadas que protegem o operador contra a radiação, denominadas células oueri.
m

t e . Este trabalho esta baseado no que foi realizado nas células auentes

do

KFA, que são utilizados para exames de pós-irradiação em varetas combustíveis.
I I I - Exames de pós-irradiação em vareta corrhustível
A finalidade dos exames põs-irradiação esta diretamente relacionada com o ensaio de irradiação. São realizados exames oue caracterizam o estado da vareta combustível apôs a irradiação, de t a l forma nue os efeitos da i r
radiação seiam determinados. Assim, a finalidade básica dos ensaios de nõs-ir
radiação é verificar os efeitos causados durante a irradiação na vareta combustível.
III. 1 - Ensaio visual.
0 ensaio visual fornece informações sobre o aspecto sunerficial da
vareta, f um ensaio inicial, que j á pode apresentar dados imoortantes, nuando
por exemplo, o efoito da irrodiação foi muito dmstico e causou a runtura do
revestimento ou corrosão violenta do mesmo.
A vareta corrnjstível é suspensa e fixa ms duas extremidades em um
fi existontn na narte anterior da célula onde pode ser observada atreves

de un pciptacÕDio. A vareta c fotografada cm diversas wraições subseaüentes» e
posteriormente através de montagem das fotografias, obtém-se a imagem da vare
ta. Pode-se obter, através do periscõoio, fotografias oom 2 a 3 vezes de aumento. A fiflura 2 apresenta o asoecto superficial externo das extremidades da
vareta, e onde se observa que não ocorreram falhas praves perceptíveis.

I I I . 2 - Ensaios dimensionais.
Os ensaios dimensionais sao realizados para determinar as variações dimensionais oue a vareta pode t e r sofrido durante a irradiação. Estes
ensaios são importantes, pois as especificações dimensionais das varetas são
bastante rígidas e um desvio excessivo destas especificações poderão causar
efeitos indesejáveis. Por outro* lado também sabemos aue os cálculos dos pari
metros do reator determinam as dimensões das varetas e do combustível, e uma
grande variação dimensional pode causar uma influência negativa acima da Der
mitida em certos parâmetros.
Todos os ensaios dimensionais são efetuados normalmente antes e
depois da irradiação t»ra que ambos valores possam ser comnarados.
São efetuadas determinações do comprimento e do diâmetro da varef:
t a . Na determinação do comorimento é tomada 1 circunferência de referência
em cada uma das extremidades. Tomando-se uma txjsicão oualcmer como referência nessa circunferência, são realizadas no mínimo 2 determinações: UJTH a 0°
na posição de referência e de outra a 90° desta posição. Podem ser ainda rea
lizadas medidas a 180° e 270°. Essas determinações, em diferentes posições,
podem indicar o prau de enourvaimnto real da vareta.
0 melhor meio de determinar o diâmetro ao lonrco da vareta é fazê-lo executando com a msm um movimento de rotação, simultãnfiamcnte com um
movimento translacional dos apalnadores. Tem-se assim uma caracterização com
pleta de variações de diâmetro ao lonpp da vareta. A fij». 3 anresenta o resultado de um desses ensaios onde se nota uma pequena variação regular de dia

nwitro proveniente, cortamento, rb processo do fabricação d.i mor.nvi.
I IT. 3 - Ilisaio nor orirrcnte.1» <\a Vmic.
Este e um ensaio não destrutivo oue detecta possíveis defeitos no tu
bo revestimento da vareta. 0 ensaio é realizado com a nassapem da bobina may;"
nética pela vareta. 0 ensaio e comparativo, fazendo inicialmente calibração '
do aparelho com um tubo contendo defeitos simulados. Faz-se depois o ensaio '
na vareta combustível e detecta-se as posições com possíveis defeitos.

Por

comparação com os sinais dos defeitos do tubo de calibração, tem-se uma avaliação de sua ordem de grandeza. Os tubos ensaiados não apresentaram nenhum '
defeito detectável neste ensaio.
III.•» - Espectrometria pama.
Utiliza-se para o ensaio um espectrômetro de radiação pama. Com ente
espectrômetro são, normirnente, realizados dois tipos de ensaios em uma vareta combustível:
a) espectro pama e
b) varredura pama.
Para a obtenção de um espectro de raios pama a vareta é" fixada con a
posição desejada em frente ao colimador e canta-se a radiação emitida durante
um determinado tempo (nor exemnlo uno min.), ouando se obtém o espectro carac
terístico. Tendo-se o espectro deve-se determinar oualitativãmente os elementos correspondentes a cada pico do espectro obtido. Tsto é" feito praficamente
anos o conhecimento dos picos de dois elemeptos no espectro. Os picos correspondentes a cxsor, dois «lemrcntofJ não consnmiidofi pfntuandri-sr» um enpoctrr» somente com padrões destes dois elementos, nomnlmnnte í^-137 o C -RO.
A fipurw U anrpRfnta um enrioctro obtido rn um-i «viiVno da vareta com
bustivel TOrtranrlo or? elenfrntos corronpondrntns a rada nicn. A fi pura ^ -inrrsenta o rpRultndo do um ensaio do varredura ao lonro rV» \x«v\ vnrotâ, mm cintn_
cão de toda faixa do rnnrpia

omitida.

Alpinas informações podem oer obtidas dento ensaio, por exrarolo, a
localização das pastilhas na vareta e a separação entre elas, nas rep.iões que
apresentam unvi mnnor atividade no grafico, bem como a diferença,

do atividade

ao lonflo da vareta, que corresponde a uma variação de fluxo ao lonpp da vareta
durante a irradiação.

I I I . 5 - Punção da vareta. Determinação dos
A punção da vareta é realizada no sentido de verificar

se a vareta

ainda é um recipiente estanaue apôs a irradiação, determinar a Quantidade

de

gases de fissão que a varela contém e o volume onde este pás está contido.
A figura 6 apresenta o esauema do sistema de medidas utilizado, separando as partes contidas na célula (recipiente, válvulas, sistema equalisa dor de pressão) e as aue estão situadas fora da célula (borribas de vácuo, siste
na de retirada de amostras), no caso, na parte superior da célula.
Apresenta-se aaui o método de modo nais simplificado .Após a colocação da vareta na posição de púncão efetua-se o vácuo '
no sistema. Atingido o vácuo o medidor de pressões é ajustado na posição zero
e os valores de pressão fornecidos posteriormente serão a diferença entre

a

pressão atual do sistema e a pressão correspondente a este vácuo.
Rn seguida, fornece-se hélio ao volume V. da Tip. 6.

Anos o fechei

mento da válvula 3, mede-se a pressão no minõmetro correspondente ao volume V^.
Abre-se a válvula 1 e mede-se novamente a pressão, ar.ora correspondentes

aos

volumes V» e V,. Tendo-so o volume V« conhecido node SP, admitindo-sp comportei
mento de pás p«rfeito, determinar-se o volumr» V.. da câmara d* punção.
rfetua-r.o novsnrnte vácuo no nf Rtenvi *» com an válvula*? 1, ? o 3 fechadas, faz-s<» com a breca o furo na vareta e o gás ocuna o volume V. (cnnvira
de punção de vareta). Apôs a equalizaçio da pressão correspondente.
Normalnrnte o volisw? do gás na vareta n* fornecido a p r i s ã o ç tprrv»
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mrntiis (?73 °K, 760 jrrn Hfl). Para tanto ê" ncccr.nário cnnhccer-r.c o vo*
ocupado por este p/Ts, ou seja o volume livre da vareta mais o volume

da

oânvmi <\c punção (V • ) .
0 voluma livre da vareta mais o volume da câmara de punção.(V.1) é*
determinado da mesma maneira como foi descrito para determinação do volume da
câmara de punção (V.) ou seja, com injeção de uma pressão de hélio no sistema.
Obtém-se assim, o volume livre da vareta, por diferença deste valor aflora calculado (vy) do anterior (Vj), Vj1 - V r
Para determinação do volume das câmaras de punção e do volume livre
da vareta sao realizados vários ensaios e tomado uma media dos resultados .Apôs
a realização do ensaio como descrito acima obtém-se o volume de 6,37 cm para
os gases contidos, o aue corresponde a uma pressão de 736,68 Torr. Este valor 1
mostra que os gases exerceram uma pressão aproximadamente iflual a pressão at mosférica indicando falta de estanqueidade da vareta.
Desta maneira podem ser calculados o volume dos pases existentes na
vareta (condições normais de pressão e temperatura), e do volume livre da vare
ta onde se situava este gás. Pode-se ainda com estes valores determinar a ures_
são exercida pelo gãs na vareta em diversas temneraturas.

III.6 A vareta é contada em diversos pontos previamente escolhidos,

de

onde são retiradas amostras para observações metalorarãfica.
Foram obtidas •* (cniatro) amostras, aue seriam designadas K5, E6, E7
e E8 para efoito de identificação durante o preparo mretalofráfico. Has »4 amostras obtidas, 2 eram secções transversais (F.7 e F8) ft ? secções

longitudinais

(F.5 <a F.G).
0 embutimento foi conduzido crnnrarando-se uma resina sintética

de

findurocímr.nto n frio, m\ cÃmrwnulct sob viícua, TVUVI noRjnMlitar a nenetnaçSo '
Ha mesma r«s fendis R noros abnrtos existentes na amostra.

s

O procedimento adotado, na nrepflrvçíio foi o sapuinte:
_ Inicialmente « superfície dn amostra õ despontada, passando por

um desbaste prosseiro, emprepando-se politriz mecânica dotada de um disco dia_
mantado ou lixa numero Uf)O, de carboneto de silício.
- Rm sepuida a amostra e novamente impregnada à vácuo na suoerfíe
cie. Após o endurecimento da resina imprepnante a amostra é* novamente desbas*
tada, de tal forma <iue somente o excesso de ARAIDITE seia retirado e exatamente o mesmo nível anterior a imorepnacao, na superfície se^a atinpido. Este desbaste é realizado emorapando-se a lixa número W O de SiC, em politriz
mecânica.
- Prossepue-se com a operação efetuando-se polimento mecânico das
amostras, emprepando-se pasta de diamante como material abrasive, adotando-se a seqüência apresentada na tabela I.
Tabela T - Seaüência e duração do polimento.
Pasta de diamante
( )im )

Temno de nolimento
Secção transSecção lonp.iversal
tudinal
10

13

6

6

8

1

5

S

Terminado o nolúnento a amostra e* conduzida nara a célula de microscopia para observação e fotografia, antes do ataoue nuírrico.
Para ser observado, o corpo de omva é colocado sobre a nlatina
do microscópio Õtico blindado, oue pormite o deslocamento da armstra r^r

'

controle remoto. Antes do ataoue nuímico são observados, nor exemnlo, on rn
ros (tamanhos e distribuição), trincas e fissuras no consistfvel H% r» o ^s.
pecto peml do revestimento. 0 ataoue é realizado nrinwirannnte sobre o cem
buRtfvol "0 ? , R»»ndo conrluz.ido crmnwando-se umi solucíío de ILSO concnntrvi-do, em á*p,ua oxipenada

«0»),
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Após o ataouo é possível observar» t>or cxeninlo, or, contornos

de,

flrao, a existência ou nao de prociDitados provenientos don nmdutos do fissão,
medir tamanho de fjrnu e precipitados e verificar se houve çrcscimunto de prão
e alterações na microestrutura durante a irradiação (densificacão, por exem pio).
As principais microRrafias obtidas com as amostras examinadas encontram-se nos quadros mostrados na fij». 7, correspondentes aos coroos de pro
va F6 e E7 . Para a última etapa do ensaio as amostras sâo reconduzidas â célula metalofráfica, onde são novamente atacadas auímicamente. Este ataoue

é

conduzido enprej»ando-se uma solução ãcido lactioo em ácido nftricô (HNQg), com alpjmas pptas de ãcido fluorídrico (HF) e destina-se- a revelar a presença
de hidretos no tubo-revestimanto, de zircaloy.
A fifc. 8 mostra uma microprafia do revestimento de zircalov-1»» DO
dendo-se observar a presença de hidretos, precipitados em direção pararela ao
eixo do tubo.

IV - Considerações Finais
Outros ensaios comolementares podem ser efetuados adieiorwlmejYte '
aos apresentados, e a sua realização ê" função do proprama e obictivo da irradiação. Os ensaios anui apresentados são anueles mais conumento utilizados no
exame das nronriedades aue tem um efeito direto sobre o dpsemoenho da vareta
combastível e caracterizam o estado da vareta anos a irradiação.
Os resultados apresentam as características

de \m\ única varota '

teste,- irradiada con baixa taxa de oueima, não mostrando nenhum defeito

ana

3

rente . Os resultados ohtidos nnrvom nara no«;trar OU#T»R an nrnnri Mador,, mie

;

dovem ser rod idas, nas nuais « irrvidificão nod« ter influencia o dormn^tram em
varias delas o ef«ito causado nnla irradiação,
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IRRADIATION nCAMTJWTION ON TFÍTT PJFL PINS FDR PVR

ABSTRACT

Certain asnects c f irradiation technolopç/ on
t e s t fuel pins for PWR,O#L

l n thisrpaoer,^ine r e s u l t s o f post irradiation t e s t s , performed

on t e s t fuel pins i n hot c e l l s , are presented. The r e s u l t s of the
permit an evaluation o f the e f f e c t s o f irradiation on the fuel and
cladding of the trin.
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