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SUMARIO
£ apne.iinta.do um mítodo quz z&tí ando deòznvolvido pata fabricai
oi izvzstimzntoi doi zlzmzntos combuitZvzii pata uso em um tea-íot nu citai a Izito fluidizado. Mg uni zniaios ptttiminaizi. $o\am izatizadoi
paKa tzitai o mítodo que mais iz apxoplia pata a pxodução em qiandz qua*
tidadz manttndo uma alta qualidade, zxigida. São indicado* ait.da outros
mztodoi poi&Zvzis de SZtim zmp\z$ados paia a ^abiicação do izvzstimznto.

INTRODUÇÃO
O reator a leito fluidizado cuja conceg
çãu está sendo desenvolvida no Degto de Engenharia Nuclear e no Programa de Pos-Graduação
em Metalurgia tem como característica particu
lar o uso de esferas de dióxido de urânio revestidas para utilização como combustível.
Em sua etapa final de construção o revestimento das esferas de combustível deverá
ser feito com zircaloy. Os primeiros
testes
estão sendo realizados com revestimento
de
alumínio. 0 presente estudo descreve os primeiros resultados obtidos e sobre eventuais alternativas. 0 procedimento adotado foi a conformação pelo processo de embutimento com pos
terior soldagem por resistência elétrica.

a retirada de combustível do interior tia cana
ra para um reservatório onde ficará permanentemente esfriado. A parte inferior do reator,
ou seja, a carcaça circular, é aterrada numa
camada de grafite. Na parte superior do tubo
de fluidização existe um gerador de vapor do
tipo "shell and tube". 0 fluxo de refrigerante é feito através de uma bomba em
circuito
fechado.
A água fria entra na parte inferior,vai
ao distribuidor, passa pelas perfurações, entra na câmara de combustível, sobe para o núcleo do reator absorvendo calor. Imediatamente, entra nogerador de vapor e transfere este calor. Após, retorna para a bomba descendo
pelos anéis entre os tubos de fluidização e a
carcaça do módulo.
No módulo existe um pressurizador a pres
são e uma válvula de despressurização, que ili
jeta vapor no condensador, quando é necessâ ~Z
rio diminuir a pressão para permitir a abertu
ra da válvula de descarga do combustível.
~

DESCRIÇ/tO DO REATOR
0 reator nuclear a leito fluidizado que
está se propondo, é composto de um nódulo básico a partir do gual pode-se construir reato
res de várias potências |l|. Este módulo pode
ser dividido em um núcleo na sua parte supe rior e uma câmara de^combustível na parte inferior (fig. 1 ) . 0 núcleo é formado por um tu
bo de fluidização cilíndrico de 25 era de diâmetro interno, circundado por uma carcaça^ de
forma hexagonal. A Câmara de combustível é com
posta de um tubo de 10 cm de diâmetro interno,
o qual está no prolongamento do tubo de fluidização. Entre o tubo de fluidização e a carcaça hexagonal e por conseguinte, entre a câmara de combustível e a carcaça circular, que
está no prolongamento da^carcaça hexagonal.for
ma-se um anel no qual a^água entra pela parte
superior, penetrando após na câmara de combus
tível por perfurações na sua extremidade infi
rior. Na parte superior do reator existe uma
tela que assegura o limite máximo da altura de
leito fluidizado. Um anel de controle cilín drico, absorvedor de neutrons, está conectado
a esta tela. Dentro da câmara de combustível
existe combustível na forma de esferas de dió
xido de urânio (U02) levemente enriquecido re
vestido com zircaloy, com diâmetro aproximado
de 0,8cra.

Em torno do reator existe um refletor de
grafite e blindagem biológica.
FUNCIONAMENTO DO REATOR Conforme cálculos preliminares |l|,
a
variação na razão entre a quantidade de moderador e combustível resulta numa faixa de rea
tividade crescente num certo intervalo de poros idade, atingindo um valor valor máximo, e
decrescendo posteriormente com ulterior aumen
to na porosidade (Fig. 2 ) .
~
Baseado neste fato, o reator compensará
a diminuição de reatividade, devido â queima
de combustível e à produção de venenos, através de um aumento de porosidade. A porosidade
é controlada através do fluxo de refrigerante.
Como segurança adicional existe uma tela que serve como limitante ao aumento de porosidaJe acina do valor «JesejaJo, ou soja, o
máximo permitido.
No caso de um acidente de perda de rc frigerante, ou qualquer outro tipo de acidente, ocorrerá um desligamento automático
da
bomba, com^conseqUente precipitação do combus
tível do núcleo para a câmara de combustível,
onde devido ã configuração geométrica o siste
ma se torna altamente suberitico.
~

A alimentação dó combustível será feita
através do centro do eixo oco do acionamento
da tela limitadora. Na base inferior da câmara de combustível existe uma válvula acionada
através de um sistema hidráulico que permite
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Figura 1. Esquema do Reator de 19 módulos.
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terminar a espessura necessária de revestimen
to para um serviço adequado durante o período
operacional.
PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL
Estão sendo realizados ensaios de estaa
pagem e soldagem de calotas esféricas, através dos quais verifica-se qual a melhor liga
de alumínio, a espessura da chapa e o processo de soldagem das calotas esféricas, que serão utilizadas no reator de testes preliminares.
O material utilizado para o revestimento das esferas combustíveis deve possuir
as
seguintes características:

ALTVRA 01* POROSIDADE DO LEiTO FLUIDIZAOO

Figura 2. Relação entre a reatividade e porosidade
Se desejado, o combustível pode ser retirado através da vãlvula^de descarga de combustível para um reservatório onde ficará pe£
nanentemente armazenado.
Outra alternativa seria, com injeção de
água, alterar o nível do reservatório.até cobrir a base do reator, fazendo com que o mesmo fique permanentemente esfriado.
FABRICAÇÃO DO COMBUSTÍVEL

Em relação ã fabricação j? esferas de
Jióxido de Urânio pode-se adc \ Jsn procedi mento semelhante ã técnica d< v . «iiaro das par
tilhas cilíndricas para os Vi . V fim de se
evitar o desenvolvimento de .#. // vo processo
é proposto a utilização dessa té;nica já co nhecida. As esferas deverão s r produzidas man
tendo-se um diâmetro constant
0 equipamento
deve permitir a fabricação & r.rande quantida
de.
No que se refere ao ; : /stimento das es
feras de combustível, o mat' ial a ser utilizado, na concepção final do ,-eator, ê o Zirca
loy. A^idéia inicial é a co& trução de
dois
hemisférios a partir de chaj>is. Após, os dois
hemisférios contendo a esfer, de combustível,
são colocados em contato sol pressão e ao mes
.TIO tempo em que passa uma eu rente elétrica através dos mesmos. Desta foi: i é efetuada
a
soldagem destes dois hemisféiios contendo no
seu interior a esfera de combustível.
Após
são ainda realizados passos de acabamento, co
no o esmerilhamento, a fim de deixar as super
fícies lisas e limpas. O material inicialmente emgregado para a fabricação dos
hemisférios e alumínio.
Outra técnica em estudo é a utilização
•ie um tubo (revestimento). As esferas de combustível são colocadas no interior do tubo for
marido algo semelhante a um rosário. Posterioj_
nente processa-se o corte do tubo formando no
•ios. Esse procedimento é similir ã oclusão de
•>a diifrngKia de uma câmara foto;;rát'iúa. Após
o corte obtém-se dois pontos que podem ser fe
-hados pelo processo de soldagem. Esse método
serve como processo contínuo de produção
un
"i.issa, usando-se tubos de zircaloy
disponíi no mercado.
Um estudo experimental corrosão-erosão
- abrasão das esferas de combustível na fluíiiiação está sendo desenvolvido |2| para de-

-

condutibilidade térmica elevada
boa resistência ã abrasão
resistência à corrosão
baixa seção de choque de absorção para neutrons térmicos
- baixo custo e fácil trababilidade
Entre os materiais mais utilizados (aço
inox, Zircaloy-4 e alumínio) escolheu-se o alu
mínio devido ao seu baixo custo, menor seção*
de absorção de choque para neutrons térmicos
e maior condutibilidade térmica. Além
disso
o^alumínio forma uma camada de oxido na super
fície, que lhe confere uma resistência ã cor~
rosão e ã abrasão. A liga inicialmente empregada foi Al Mg Si 1 que apresenta uma boa estampabilidade.
Utilizando-se dispositivos de equipaaen
to para embutimento (fig. 2) foi possível con
feccionar os hemisférios empregando-se chapl
com 1 mm de espessura.
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Figura 3. Dispositivo para confecção de henis
férios.
—
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A geratriz tinha o formato de discos.
Foi utilizado Molykote como lubrificante. Antes do embutimento os discos de AlMgSij foram
recozidos num forno mufla na temperatura
de
450 C por 30 minutos. O resfriamento foi realizado ao ar. Após o embutimento obteve-se he
misférios com um raio interno de 7 mm.
Para o processo de solda foi utilizado
a soldagem por resistência elétrica (ficando
ainda como alternativa a soldagem por feixe de
elétrons ou soldagem T.I.G).Empregou-se uma
máquina existente no Laboratório de Conformação Mecânica/Depto de Metalurgia marca TERMAG
com capacidade de 17 KVA (fig. 4) união
das

CONCLUSÕES

£ viável acombinação enbutiraento - sol
dagem por resistência elétrica para a fabrica
ção de revestimento de esferas para combusti"
vel do reator nuclear.
Notou-se que quanto menor a rebarba das
calotas nelhor eram as condições desoldagem.
Os eletrodos utilizados na máquina
de
soldagem precisam estar paralelos entre si e
planos, garantindo uma passagem uniforme
da
corrente elétrica.
(.' necessário otimizar o processo refe rente ã diminuição da espessura da chapa, di
minuição da rebarba e controle da qualidade."
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Figura 4. Equipamento de soldagem por resis tencia elétrica.
peças era obtida pelo aquecimento e pressão
propiciando uma perfeita difusão na zona
de
de contato. Antes da realização da soldarem
os hemisférios eram decapaJos numa solução Jc
NaOH a 20">, durante 1 minuto. A fig. 5 mostra
algumas esferas obtidas pelo processo descrito.

Figura S. Esferas de alumínio
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