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7.5. DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO IDEAL DO COMBUSTÍVEL PARA O

REATOR ARGONAUTA

Paulo Beohai-a Dutra

Deu-se continuação ao estudo, iniciado em 1980, dos pa-

râmetros envolvidos na compactação e calcinação das misturas

contendo (U3Og, grafite, baquelite) e (U308, grafite, breu),

visando a confecção das pastilhas para o novo elemento combus

tível do Reator Argonauta. Este estudo, que está sendo coorde_

nado pelo Diretor do DERE, envolveu as seguintes etapas:

- calcinações de porções de baquelite nas temperaturas de 400,

600 e 8009C, em condições bem definidas de taxa de aqueci -

mento (209C em 10 minutos) e tempo de residência (2, 4 ou 8

horas);

- projeto e confecção de novas matrizes destinadas ã produção

das pastilhas;

- pesquisa da variação da densidade e da perda de peso durante

a pré-sinterização das pastilhas, utilizando-se varias car-

gas de compactação e diferentes temperaturas na pré-sinte^i

zação;

- pesquise das proporções possíveis entre os componentes da

mistura (U^Og, grafite e baquelite), fixados parâmetros tais

como granulometria do pós, diâmetro e densidade das pasti -

lhas, taxa de aquecimento e tempo de residência no forno.

7.6. ESTUDO RADIOCRISTALOGRAFICO DOS MINERAIS RAROS LEADHILIJ

TA E SUSANNITA

Augusto Baptista

0 mineral das amostras 2216-M (proveniente de Mala-Cal-

zetta, na Itália) e 1407 (procedente de Iporanga, Estado de

São Paulo), pertencentes â coleção mineralôgica do Museu Na -

cional, mineral esse considerado em ambas as ocorrências como

sendo leadhil] ita, (Pb^íSOi^MO^^OH^, é na realidade predo

minantemente o dimorfo de alta temperatura, a susannita.

0 mineral procedente da Itália apresenta uma cela hexa-
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° Q
gonal de dimensões: ao= 9,076 A e c = 11,558 A; o de São Pau

- o o ~
Io apresenta as dimensões: ao = 8,999 À e co = 21,M81 A.

A determinação do grupo espacial não foi possível embo-

ra tenha-se tornado evidente que não se trata de uma cela R.

Pelo estudo de monocristal não se encontrou qualquer indicio

de uma rede monoclínica.

Algumas reflexões do espectro de pó não identificadas

do ponto de viste hexagonal, podem ser atribuídas à fase mono

clínica, presente em pequena quantidade em ambas as amostras.

Essas reflexões não estão presentes em difratograma da amostra

2216-M, tomado a 2009C. Esta amostra apresenta a 1309Cumarea

ção endotérmica fraca que pode ser atribuída â transformação

de fase. Tal reação não foi encontrada no mineral da amostra

1k07-M,embora as reflexões atribuídas â fase monoclínica te-

nham sido registradas em seu espectro.

7.7. PESQUISAS FUNDAMENTAIS E APLICADAS

7.7.1. DETERMINAÇÃO DE URÂNIO E TÕRIO EM CARVÕES POR NEUTRONS

EPITÉRMICOS

Luis Fernando Bellido e Bartyra de C. Arezzo

Foi desenvolvida e sistematizada uma técnica experimen-

tal para a determinação de urânio e tõrio, em carvões minerais,

utilizando o método de análise por ativação com neutrons epi-

térmicos.

Irradiam-se num cilindro de cãdmio, amostras de carvão,

monitores de cobre para corrigir variações de fluxo de neu-

trons e amostras de carvão-padrão do NBS. As determinações de

urânio e tório são realizadas por medição das atividades

Np e v Pa, respectivamente, e formadas em reação (n,y) e
239 -

subseqüente decaimento 0 . A medição do Np e feita por con

tagem de raio Y de 106,U KeV usando-se um detector LEPSe a do
233

Pa por contagem do raio y de 311,8 KeV num detector Ge(Li).

Um analisador de 1096 canais e um computador PDP-11 completam

o equipamento básico de medida.
Na análise de dezessete amostras correspondentes a rtis-


