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CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO DE TUBOS

DE ZIRCALOY PARA REATORES NUCLEARES

1- INTRODUÇÃO

As varetas combustíveis dos reatores tipo PWR e

BWR são confeccionadas exclusivamente de tubos de revesti_

mento de Zircaloy, por sua baixa seção de choque de absor_

ção de neutrons, boa compatibilidade cora o material de re_

frigeraçao e o combustível, economia favorável no ciclo

do combustível e excelente desempenho durante a operação

no reator.

As ligas chamadas de Zircaloy e a fabricação de

tubos para o revestimento de varetas sofreram um aperfei-

çoamento notável nos últimos anos. Durante muito tempo, o

ponto principal considerado foi a resistência à corrosão.

Sobre esse assunto pode-se dizer que as causas sobre cor-

rosão são hoje bem conhecidas. Existem, também, atualmen-

te, especificações universalmente aceitas bem como um

considerável "know-how" sobre c solda de terminais e tr£

tamento superficial, visando aumentar a resistência ã

corrosão.

2- PREPARAÇÃO DE ZIRCÕNIO NUCLEARMENTE PURO

A partir da zirconita (Zr Si 0.) utilizada como

minério de zircônio (1), são as seguintes a§ etapas de

preparação:



a) tratamento do minério;

b) purificação;

c) cloretação do oxido de zirconie;

d) redução do cloreto por magnetic;

e) eliminação do cloreto de magníçio e magnésio me

tálico residual por destilação;

f) fusão do zircônio a vácuo.

0 minério (2) é comercialmente aberto por vários

métodos como:

a) fusão alcalina;

b) fusão com fluorsilicato;

c) pela transformação em cianonitrato.

Atualmente, usa-se a fusão alcalina por sua simply

cidade, economia e por fornecer um produto de qualidade de_

sejada para a próxima etapa de purificação do zircônio.

Na purificação, procura-se fazer a separação do

hãfnio do zircônio, já que o háfnio, que é quiraicamente a-

nãlogo ao zircônio, ocorre nos minérios de zircônio com re_

or de aproximadamente 2% e tendo elevada seção de choque,

necessita permanecer com um teor menor que 100 ppm. A sepa_

ração de zircônio e hãfnio necessita de um processo elabo-

rado, dada a similaridade entre as propriedades químicas

dos dois elementos. Sao processos de separação:

a) cristalização fracionada;

b). extração por solvente;



c) destilação dos cloretos;

d) troca iônica.

A linha seguida pelo IPEN-SP tem sido a de separa

ção baseada na extração por solvente com TBP-HNO..

Segue-se a cloretação do oxido (1) de zircônio a

fim de possibilitar a redução do cloreto por magnésio e a

eliminação do cloreto de magnésio e de magnésio metálico

residual por destilação. Terminada a destilação (3) a re-

torta e evacuada e em seguida cheia com hélio. -Dessa for-

ma é evitada a possibilidade de explosão ao ser aberto o

depósito de zircônio, jã que o material ê bastante pirofcí

rico. 0 metal retirado do recipiente e poroso e é quebra-

do em fragmentos do tamanho desejado para a fusão final.

3- PRODUÇÃO DE TUBOS DE ZIRCALOY

A seqüência de produção (4) para tubos de revesti_

mento de Zircaloy é a seguinte, a partir de esponja de

zircônio. (Fig. 1):

a) Fusão a arco por eletrodo consutnível;

b) Forjamento;

c) Extrusão;

d) Laminação;

e) Acabamento.

Para a fusão a arco, são adicionados os elemen-

tos de liga à esponja de zircônio, rendo o material pren-

sado em briquetes.



Etopo de produção Operações Dimensões aproximados (mm)

Esponja

Briquette

Eletrodo

Lingote

Barra

Elementos de liga

Prensagem

Solda

Fusão no vácuo a arco, 2 x

Forjamento

0 soo

I25-I5O

Ir
Tarugo poro extrusõo

-

Extrudodo oco

Perfuroçco.torneamento

Revestimento com cobre

Extrusõo

Remoção do cobre

Tubo prelominodo

Lominoçáo pelo processo

"posso de peregrino'com re-

cozimentos intermediários

0 40-60 «5-8

Tubo acabado

Lominoçáo final a frio
Recozimento final
Preparo superficial
Inspeção finol

0 10-15 x 0.4-0.9

Fig.I-Sequêncio de produção paro tubos de revestimento de Zírcoloy



Para que o lingote de zircônio possa estar de açor

do com a análise especificada» o material da esponja deve

conter baixos teores de impurezas, especialmente daquelas

com alta seção de choque para neutrons térmicos, por exem-

plo, Hf.

£ também importante que haja uniformidade na análi^

se dentro dos pedaços da esponja.

Os briquetes prensados são soldados por meio de

feixe de elétrons para formar um eletrodo que é fundido

num forno a arco de alto vácuo a uma pressão de cerca de

10 mm de Hg. Esta operação é feita duas vezes para assegti

rar uniformidade e homogeneidade ao lingote final.

0 lingote tem um diâmetro aproximado de SOOmm.

0 lingote é transformado em barra redonda de diâme_

tro entre 125 e 150mm por forjamento.

0 zircônio tem um reticulado cristalino hexagbnal

ã temperatura ambiente. No zircônio puro esta fase a é es-

tável até 862°C quando se transforma em Zr-0, cúbico de f£

ces centradas. Nas ligas comerciais, esta transformação se

realiza numa faixa de temperatura em que-o material contém

a + B

Temperaturas de transformação a ~ — * 0

Zircônio

Zircaloy 2 Aquecendo

Resfriando

862

825

945

°C

a

a

985

780

°C

°C



O forjamento do Zircaloy é feito numa região a + 6 ou

6. 0 equipamento po.de ser inteiramente convencional. Contudo,

deve-se estar certo de que as condições de aquecimento são

tais que não aconteça uma difusão nociva de gases para dentro

do material. A atmosfera deve ser ligeiramente oxidante. Du-

rante o resfriamento do lingote e também depois do forjamen-

to, uma fase secundária rica nos elementos de liga Sn, Cr, Fe

(e Ni para Zircaloy 2) -e precipitará. Se essa precipitação

nao for uniformemente distribuída no material, haverá uma in-

fluencia negativa nas propriedades de corrosão. Portanto, é

efetuada uma tempera 6, isto é, o material é aquecido ate a

região B (cerca de 1050 C) e resfriado bruscamente.

Os tarugos para extrusão eão preparados a partir das

barras redondas, broqueando e torneando. Eles são normalmente

revestidos com cobre para proteger contra a contaminação su-

perficial durante o aquecimento e também para facilitar a lu-

brificação durante a extrusão. 0 cobre é removido depois da

extrusão por decapagem em ãcido nítrico.

A extrusão é feita na região a, isto é, numa tempera-

tura abaixo de 825°C.

0 tubo extrudado tem um diâmetro externo de 40 a 60mm

e o diâmetro interno de 5 a 8mm.

0 trabalho a frio dos tubos de Zircaloy é normalmente

realizado em laminador "passo de peregrino". Não é usado estí̂

ramento a frio, devido a tendência pronunciada do zircônio se



arranhar e grudar na matriz, tornando difícil achar lubrifican_

tes apropriados. Além disso, o estiramento ê considerado como

dando uma textura indesejável a parede do tubo. 0 trabalho a

frio dos tubos tanto pelo "passo de peregrino", como por esti-

raciento, dã ao material uma textura em que os eixos - c dos

cristais, isto S, os polos basais, são orientados numa direção

perpendicular ao eixo longitundinal do tubo. A direção dos po-

los basais dentro deste plano pode ser afetada variando 6 cha-

mado valor Q. Este valor Q é definido como a relação entre a

redução na espessura da parede e a redução no diâmetro.

Q - «O - *1 x
 D0

D0 " Dl

onde

t. « espessura da parede antes do trabalho a frio

t| • espessura da parede depois do trabalho a frio

D. * diâmetro médio antes do trabalho a frio

D. • diâmetro médio depois do trabalho a frio.

Um alto valor de Q, isto é, uma forte redução da pare-

de e pequena redução do diâmetro, conduz a uma textura em que

os polos basais são orientados principalmente na direção radî

ai enquanto um baixo valor de Q (o que é normal no estiramen-

to) conduzirá a cristais orientados tangencialmente. (Fig. 2).
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Texturo depois do redução

do diâmetro (baixo Q) do espessura do parede (oito O)

Fig. 2-Vorioçoo no texturo poro diferentes volores de Q

do «iãmtuo Rtâvçia to diémtlro R*du(òo «o «sptMura
t do tsptstura do eercat da poridt

Fig.3-Vorioçóo no orienloçóo dos hidretoi poro diferentes volores de O



Ma prática, variações no valor de Q são obtidas por

laminação con mandris de coaicidade diferentes. Ja que a dj^

reção - e é a "direção dura" no cristal, a laminação cost um

alto valor de Q dá um tubo cost dureza elevada na direção r*

dial e a laainação COB um baixo valor de Q dá uma dureza ele_

vada na direção tangencial.

Ao se decidir o valor de Q, deve-se também, levar

em consideração a orientação dos hidretos. 0 hidrogênio é

absorvido pelo tubo, quando de sua fabricação, para depois

se precipitar eat hidretos, em forma de lâminas, no resfria-

mento do tubo. Esses hidretos se precipitam na direção per-

pendicular â direção principal de trabalho na última opera-

ção de trabalho a frio. Isto significa que um trabalho a fri_

o com um valor muito alto de Q dá hidretos tangenciais e um

trabalho a frio com um valor muito baixo de Q dá hidretos r£

diais. Como os hidretos redusem a dutilidade e pode iniciar

fissuras, os usuários de tubos de revestimento normalmente

especificam uma orientação para os hidretos, que não deve di_

ferenciar muito da tangencial. (Fig. 3).

0 processo "passo de peregrino* pode ser executado

com reduções de área ate 80Z. Todas as operações intermediá-

rias de recosimento devem ser realizadas a vácuo menor do

que 10~ mm de Hg para evitar contaminação de gases. A tempe-

ratura do recozimento intermediário c de cerca de 650-700 C.

Para satisfazer exigências diferentes cm propriedades me-

cânicas, a temperatura final de recozimento pode variar en.
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tre 475 e 575°C.

En todos os estágios do processo de produção, a

qualidade da superfície dos tubos deve ser controlada cui

dadosamente. Imposição de condições para superfície dos

tubos acabados envolve limpeza por jato abrasivo a vácuo

e ataque com ácido internamente e por abrasão e decapagem

externamente. 0 objetivo de toda a imposição de condições

dos tubos acabados é dar-lhes uma superfície com proprie-

dades favoráveis tendo em vista a resistência a- corrosão

depois do tratamento na autoclave. Um padrão baixo de su-

perfície conduzirá a uma camada de oxido cinzento ou bran_

co, em vez da superfície preta homogênea, desejada.

A limpeza por jato abrasivo a vácuo e esmerilha-

mento são feitos normalmente com Si C, já que o uso de

Al.O, pode levar a uma formação indesejável de oxido de

zircÔnio, de acordo com a fórmula:

3 Zr + 2 Al2 O3 — — • 3 Zr 02 + U l

Isto é especialmente importante se o tratamento

superficial mecânico não for seguido por nenhuma remoção

de material por decapagem. A decapagem é feita num banho

HF/HNO. onde a relação de HNO. para HF é de cerca de

10:1. 0 teor de HF é normalmente 2 a 3%. 0 resultado'da o_

peração de decapagem é bastante afetado pelo tempo entre

as operações de decapagem e lavagem e também pela efícíên_

cia da decapagem. Lavagem insuficiente pode conduzir a
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manchas brancas de õxidos, devido a resíduos de fluoretos

na superfície.

A- QUALIDADES EXIGIDAS PARA OS TUBOS DE REVESTIMENTO

São exigidas (4) qualidades para os tubos de re-

vestimento quanto à* produção e a aplicação.

Sao necessários ã produção:

a) Precisão dimensional (diâmetro interno e diame_

tro externo)

b) Controle de retilinidade

c) Limpeza bem feita

São requisitos para a aplicação:

a) Baixa seção de choque para neutrons térmicos:

Análise - baixo nível de impurezas

Parede fina.

b) Controle sobre propriedades mecânicas, em part£

cular dutilidade, pelo:

Teor de oxigênio

Resistência à tração e dutilidade

Dutilidade transversal

Orientação de hídretos

Defeitos e imperfeições da superfície

Precisão dimensional (excentricidade).
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c) Boa resistência a corrosão para com o material

de refrigeração:

Baixos níveis de impureza

Hicroestrutura favorável

Controle da rugosidade da superfície do tubo

Limpeza bem feita (isenção de fluoretos).

5- CffNTROLE DE QUALIDADE

5.1- Generalidades

As exigências (4) de alta qualidade para os tubos

de revestimento são refletidas nos limites especific£

dos para tolerâncias dimensionais e defeitos. As tole_

râncias são especificadas tanto para o diâmetro inter_

no como para o diâmetro externo com uma espessura de

parede mínima ou para o diâmetro interno e espessura

de parede.

As tolerâncias normais são: para f int ± 0,04mm

para f ext ± 0,05mm

para espessura de pa-

rede ± 10Z

Os controles de defeitos e imperfeições de super-

fície, etc. são muito severos. 0 nível de rejeição é

freqüentemente ajustado ao que é possível detetar com

confiança pelos métodos de ensaios mais avançados e

pelo equipamento.

Não 2 possível fazer um produto de alta qualidade
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somente pela inspeção final bastante precisa. A qualida-

de do produto acabado £ uma função dos processos pelos

quais ele é produzido. Em outras palavras, métodos de

tratamento apropriados e um controle extensivo no proces

so sao condições necessárias para ser conseguida boa qua_

lidade.

5.2- Controle no processo

Além da composição (A) que é controlada por amos-

tras do topo, do meio e da base de cada lingote fundido

a vácuo, hã muitos fatores para controlar.

No estágio da barra forjada, um exame por ultra-

-som é normalmente realizado para assegurar que o mate-

rial é isento de defeitos internos. Além do mais, no pre_

paro de tarugos para extrusão, a parte central da barra

é removida por broqueamento. Na seqüência de produção p£

ra tubos de revestimento, inspeções intermediárias com

controle de dimensões, das superfícies, etc. são opera-

ções freqüentes. Contudo, o controle de processo não de-

verá inspecionar os tubos somente depois de operações c£

mo extrusão, laminação a frio, recozimento, etc. É nece£

sário que sejam feitas revisões parciais durante as ope-

rações de maneira que sejam encontradas e ajustadas dis-

crepancies possíveis num estágio inicial.
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5.3- Inspeção final

Antes de ser transportado (4) para o comprador, os

tubos de revestimento passam por uma inspeção final ex-

tensiva onde tolerâncias, isenção de defeitos, proprieda

des especificadas, etc. são verificadas. (Fig. 4), tubos

defeituosos sao retirados e, se possível, recondiciona-

dos e reexaminados. Se isto não for possível, eles são

sucatados.

As tolerâncias dos diâmetros interno e externo são

relativamente diminutas e e por isso necessário contro-

lar cuidadosamente os diâmetros, ao longo de todo o com-

primento de cada tubo. A medida dos diâmetros é feita

usando medidores a ar ou eletro-mecânicos. 0 medidor a

ar c barato e preciso, mas lento e dá um valor médio nu

ma seção relativamente larga da circunferência. 0 medi-

dor elttro-tnecânico é mais caro mas rápido e muito f lexí̂

veí. Ele, também, mede um diâmetro mais real, já que ele

mede a distancia entre dois pontos em contato com a su-

perfície do tubo e pode registrar variações muito locali_

zadas no diâmetro. 0 resultado do ensaio é normalmente

registrado num papel.

Para a detecção de defeitos no material, um ensaio

100Z por ultra-som é especificado por todos os comprado-

res. A calibração da sensibilidade e do nível de rejei-

ção e feita por comparação com defeitos padrões internos

e externos para os quai* a forma, o comprimento e a pro-
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F
Amostros para en-
saios destrutivos

Ensaio destrutivo

Análise químico

Ensaio de tração

Ensaio de orreben-1
tomento por explosão!"

Rugosidade
superficial

Exame
microscópico

Ensaio de corrosão

Orientação de
hidretos

Certificado

Inspeção visual

I
Inspeção 0 int/ext

I
Inspeção por ultra - som

1
Corte no comprimen-
to e controle

í
Controle de retilinidade

í
Limpeza

I
Inspeção visual

I
Embalagem

1
Transporte

Fig. 4 - Inspeção finale ensobs dos tubos de revestimentos

! f
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fundidade são formulados pelo comprador. Normalmente o nível

de rejeição e considerado igual ã amplitude do sinal do defei_

to padrão (100Z) mas 75 e 50% dessa amplitude são algumas ve_

zes especificadas como o nível de rejeição. Ensaio simultâneo

para defeitos longitudinais e transversais c sempre solicita-

do. Os defeitos padrões podem ter até lmm no comprimento e a

profundidade é normalmente 10Z da parede do tubo. Esses pa-

drões são preparados ou por usinagem com uma ferramenta espe-

cial num torno ou pelo método da descarga elétrica. 0 fato de

que os defeitos padrões são muito pequenos pode conduzir a

mascaramentos de defeitos em um tubo não perfeitamente limpo

ou de um tamanho de grão irregular (heterogêneo) no material.

0 ensaio é" feito em quatro direções, sendo dois transdutores

para defeitos longitudinais e outros dois para os transver-

sais.

A superfície do tubo é varrida ao longo de uma linha he_

licoidal com um passo determinado por uma exigência para um

certo grau de superposição. Os sinais dos defeitos são regis-

trados. Para verificar a calibração, um tubo contendo os de-

feitos padrões é colocado na unidade de ensaio em intervalos

constantes, por exemplo, uma vez cada meia hora.

A espessura da parede do tubo é normalmente verificada

simultaneamente com o controle de defeitos já que é efetuada

por meio de um método de ressonância ultrassônica. A calibra-

ção deste equipamento é feita por meio de amostras com espes-

suras de parede minima e máxima de acordo com os limites de

tolerância especificados.
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Os ensaios destrutivos normalmente exigidos são também

relacionados na Fig. 4.

Analises para controle de oxigênio, hidrogênio e nitro

gênio sao requeridos para verificar que nenhuma contaminação

nociva ocorreu durante a fabricação. Ensaio de tração é rea-

lizado tanto a temperatura ambiente como em temperatura ele-

vada» normalmente a temperatura de operação ou de projeto.

0 ensaio de arrebentamento por explosão ("burst test")

para alongamento circunferencial tem sido sempre considerado

em conexão com as propriedades mecânicas.

Um ensaio padrão em autoclave é sempre realizado. Ele

é executado em vapor a 400°C por 3 dias e depois disso o ga-

nho de peso das amostras é medido.

A orientação de hidretos é* normalmente determinada de-

pois que as amostras são impregnadas de hidrogênio com um te_

or de 100 - 200 ppm. A orientação dos hidretos £ normalmente

especificada pelo número F , definido como a relação entre o

número de hidretos radiais e o número total de hidretos ob_

servados numa seção transversal do tubo.

Os resultados de todos os ensaios são reunidos num cej_

tificado para cada lote de tubos. Este certificado é enviado

com o material ao comprador.

A qualificação (5) dos processos de fabricação e dos

procedimentos de ensaios í uma etapa muito importante para

assegurar um produto de ótima qualidade con as propriedades

desejadas e homogeneidade. 0 uso de um processo qualificado,
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cuidadosa e exatamente, é em geral um método mais seguro

e mais econômico do que o uso de um número estatistica-

mente significante de ensaios com o produto nas etapas

intermediária e final da produção. A qualificação do

processo de produção tem de incluir todos os detalhes de

produção com o objetivo de obter toda a informação nece£

sária sobre a influência de cada etapa de produção e sua

possível variação, durante uma produção industrial, nas

propriedades do produto final. Isto significa que os li-

mites críticos de cada etapa e as operações mais sensí-

veis de produção, tendo em vista as propriedades exigi-

das, sao conhecidos e analisados. Além disso, os siste-

mas de garantia da qualidade e de controle da qualidade

devem concentrar-se nas etapas críticas de produção.

5.4- Comportamento quanto a corrosão

Durante a operação do reator (5) em água sob pre£

são ou vapor, com uma resistência aliás satisfatória,

as ligas de zircônio sao sujeitas a dois fenômenos inde-

sejáveis de corrosão devidos à oxidação e a absorção de

hidrogênio, de acordo com a equação:

Zr + 2 H20 — * ZrO2 + A H

Embora a temperaturas normais ou moderadamente e-

levadas o zircônio tenha uma excelente resistência ã cor

rosão por causa de uma película protetora de oxido, a n£

tureza reativa deste metal torna-se clara I temperaturas

elevadas. Com relação ãs etapas de processo são partícu-
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larmente de especial interesse as reações com o ar, oxi-

gênio, nitrogênio e hidrogênio.

A reação de zirconio com o hidrogênio, que se di-

funde muito rápido, depende fortemente da qualidade da

superfície do metal e para superfícies livres de oxido,

não protegidas, a reação se realiza até mesmo à tempera-

tura ambiente. Uma densa película de oxido, contudo, po-

de restringir consideravelmente esta reação mesmo a tem-

peraturas elevadas.

Sao os seguintes os fatores que pioram o compor-

tamento quanto ã corrosão:

a) Precipitação intermetálica grossa, depois do recozi-

mento na zona de transformação a/B, e

b) Contaminação por flúor na superfície.

Ás velocidades de oxidação de Zircaloy-2 e Zirca-

loy-4 no ar são maiores do que as zirconio puro. Durante

a corrosão de Zircaloy-2 e Zírcaloy-4 em água sob pres-

são e vapor, formam-se camadas firmemente aderentes con_

sistindo de ZrO. monoclíníco, o que possibilita acompa-

nhar o processo de corrosão pela determinação da varia-

ção de peso. Como condições de aceitação para material

fabricado consistindo de Zircaloy-2 e Zircaloy-4, e exi-

gido cotnutnente que o aumento de peso de amostras, que te_

nham sido submetidas a vapor de 400°C e pressão de 105

at por três dias, não excedam 0,22mg/cm e por 14 dias,

2
0,38mg/cm .
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5.5- Observações finais

A especificação para tubos de revestimento (6,7)

de elementos combustíveis de Zircaloy não é uma atribui^

ção dos fabricantes.

Mas e exigido dos fabricantes fazer um programa

para produtos com uma qualidade muito uniforme, chamado

"Projeto de Qualidade na fabricação", incluindo a produ_

ção desenvolvida e técnicas de inspeção.

No Japão, é permitido aos fabricantes de tubos

de Zircnloy começar a produção somente após submeterem

seus "Planos de Controle de Qualidade" (PCQ) aos seus

clientes, fabricantes de elementos combustíveis e obte-

rem sua aprovação através de ensaios de produção e audi^

toria.

Esses planos especificam itens tais como:

(1) Processo de produção e de inspeção e instala_

ções

(2) Procedimento operacional em cada processo

(3) Controle de qualidade em cada processo

(4) Especificações de aquisição de material e

(5) Plano para calibração de instrumentos.

Se se realizar alguma modificação, os fabrican-

tes devem solicitar aos clientes aprovação adicional,

•través de ensaios de procedimentos, produção em série,

etc. Conseqüentemente, 'no que se refere a tubos de re-
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vestimcnto de combustíveis de Zircaloy, feitos no Japão, o

plano de qualidade na sua fabricação é* por si mesmo uma das

especificações e a base da garantia da qualidade para os cli_

entes.

Uma parte considerável (4) dos custos para os tubos

acabados e devida a inspeção e controle. Isto é uma conse-

qüência natural das exigências muito grandes para o material

que necessita o uso de métodos tecnicamente muito avançados

para ensaios e inspeção, bem como para produção.

Naturalmente, há uri interesse mútuo do fornecedor e

do usuãríc para manter os custos totais do produto o mais

baixo possível. 0 melhor meio para alcançar isto é manter um

contato permanente e uma cooperação mútua, nao só em ques-

tões de especificação, como propriedades e tolerâncias, mas

também no que diz respeito a métodos e a extensão do contro-

le.

Assim, os métodos (8) de fabricação para ligas de zijr

cônío devem ser feitos para incorporar vários critérios con-

flitantes, incluindo resistência ã corrosão, resistência a

tração, dutilidade e uniformidade. E, eles são, por sua vez,

relacionados a muitos outros efeitos. Por exemplo, a contami_

nação encontrada na fabricação pode ter um efeito bastante

adverso na dutilidade e na resistência ã corrosão. Também, a

irradiação tem efeitos nas propriedades de resistência ( ou

mais precisamente na fluência ), dutilidade, etc, o que não

pode ser prognosticado prontamente em face de ensaios fora

do reator.
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Por causa desses efeitos complexos, é necessário que

um engenheiro projetista de elementos combustíveis se inteire

profundamente dos detalhes da fabricação de ligar, de zircô-

nio. £ igualmente importante que mudanças nos procedimentos

de fabricação sejam examinadas cuidadosamente a fim de levar

em consideração estes efeitos interrelacionados.

Um conhecimento detalhado (5), cientifico e técnico da

metalurgia física básica de Zircaloy, é necessário para ser

compreendido o comportamento dessas ligas tanto na fabricação

quanto na operação no reator. Com base neste conhecimento, os

seguintes ensaios e investigações adicionais são realizados:

a) Grau de recuperação e recristalização por microsco-

pía eletrônica de transmissão.

b) Textura com avallação quantitativa dos fatores de

orientação.

c) Hicroscopia eletrônica de varredura das superfícies

dos tubos.

d) Comportamento do arrebentamento por explosão e de

fluencia para relações de tensões biaxiais com

a - 2:1 (a - tensão tangencial/tensão radial).

e) Ensaios de fluencia sob pressão interna a longo

~ 2

prazo com tensões na faixa de 80 a 150 N/mm e en-

saios de ruptura sob fluencia.

f) Ensaios de ovalização, isto í, ensaios de fluencia

sob pressão externa.
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g) Ensaios de fadiga ea alternância baixa.

b) Ensaios de laboratório de corrosão acelerada por

tensões, coa iodo.

Priaeiraaente, estes ensaios são realizados para ca-

racterizar tubos de rcvestiaento conpreensivelaente coa va

alto padrão de qualidade. Essas propriedades são então* ata

das coso natriz de referência para todos os casos ea que fo-

rca observados desvios seja aatcria-priaa seja dvrante a fa_

bricação dos tubos ou ainda nos ensaios regulares.de contro-

le de qualidade.

A aicroscopia eletrônica de transaissão se tea torna-

do uaa técnica auito inforaativa para deterainar a condição

do aaterial coa auita precisão.

Pela definição dos fatores de orientação, F_, F. e

F_, respectivaaente coeficientes de textura radial, axial e

tattgencial, pode-se descrever a textura auaa base real quan-

titativa.

Durante a irradiação por neutrons no núcleo do rea-

tor, várias propriedades aateriais do Zircaloy audaa. As au-

danças de propriedades aais iaportantes são causadas por:

a) danos de radiação do Zircaloy;

b) corrosão externa do rcvestiaento;

c) corrosão interna do rcvestiaento.
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6- AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E DO .CONTROLE

Fabricantes de elementos combustíveis (7) e produto-

res de tubos de revestimento deverão somente negociar novos

grandes contratos depois de examinarem uma completa qualify

cação. A base para um contrato comercial eficiente e para

relações satisfatórias entre comprador-vendedor e uma clara

compreensão de

a) exigências especificadas e estabelecidas em reuniões t?£

nicas

b) capacidades e aptidões, incluindo riscos

c) organização e procedimentos de controles de qualidade,

incluindo discussões acerca da estrutura do custo do

controle de quantidade e possíveis economias, otimizando

planos tradicionais de amostras e métodos de inspeção,

antes de ser concretizado um contrato.

As atividades de uma completa qualificação são:

1- Convite de licitação do comprador para um pedido futuro,

planejado com a especificação do tubo de revestimento e

do material básico.

2- Discussões técnicas sobre especificações entre comprador

e vendedor e definição das propriedades completas dos tu_

bos e/ou exigências pelo comprador, até que seja alcança

do acordo mutuo.

3- Apresentação do manual de controle de qualidade e do pr£

cesso de fabricação pertinentes ã qualidade e ao contro-

le de qualidade pelo vendedor.
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4- Exame da informação do vendedor pelo comprador e discus

soes sobre possíveis ajustamentos para satisfazer todas

as condições do comprador.

5- Concordância na qualificação da rotina de fabricação dos

tubos e no programa de avaliação de ambos os lados.

6- Ordens condicionais de tubos qualificados em dimensões e

quantidade que possam representar realmente os tubos pro-

duzidos sob condições de produção maciça (rotina, ferra-

mental, material básico, carregamento de forno, e t c ) .

7- Acompanhamento de perto da produção de tubos de qualidade

por ambas as partes.

As atividades de controle de qualidade para esses tubos

na fábrica do vendedor deverão ser realmente aplicadas

pela organização de controle de qualidade do comprador,

para controle de processo e ensaios de aceitação das ins-

talações de controle, procedimentos, equipamento, cali-

bração e padrões de inspeção visual e para qualificar

sistema de identificação, informação e fornecimento de

certificados do vendedor.

8- Execução de ensaios e avaliação dos resultados dos mesmos

e das inspeções, por ambas as partes.

A execução dos ensaios pelo comprador pode incluir en-

saios a longo prazo das propriedades a alta temperatura,

embora essa atividade possa durar mais de um ano.
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9- Comparação e discussão dos resultados da qualificação

completa entre comprador e vendedor. Um resultado po-

sitivo geral pode conduzir a modificações nos procedi

mentos de especificação e de controle de qualidade,

objetivando os custos minimizados de fabricação, per-

das de material e despesas com inspeção parr um con-

trato maciço.

10- Relatório final.

7- CONCLUSÕES

1) A seqüência de produção para tubos de revestimento üe

Zircaloy é a seguinte, a partir da esponja de zircc-

nio:

a) Fusão a arco por eletrodo consumível

b) Forjamento

c) Extrusão

d) Laminação

e) Acabamento

2) Em todos os estágios do processo de produção a qualida_

de da superfície dos tubos deve ser controlada cuidad£

samente.

Um padrão baixo de superfície conduzirá a uma c£

mada de Oxido cinzento ou branco em vez da superfície

preta homogênea desejada. Lavagem insuficiente pode

conduzir a manchas brancas de óxidos, devido a resí-

duos de fluoretos na superfície.
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3) São exigidas qualidades para os tubos de revestimento quan

to ã produção e ã aplicação.

4) Métodos de tratamento apropriado e um controle extensivo

no processo sao condições necessárias para ser conseguida

boa qualidade.

5) A especificação para tubos de revestimento de elementos

combustíveis de Zircaloy não é uma atribuição dos fabrican

tes. Deve ser exigido deles um programa para produtos com

uma qualidade muito uniforme, chamado "Projeto de Qualida-

de na Fabricação", incluindo a produção desenvolvida e tec

nicas de inspeção.

SÓ é permitido aos fabricantes de tubos de Zircaloy

começar a produção depois de submeterem seus "Planos de

Controle de Qualidade" (PCQ) aos seus clientes, fabrican-

tes de elementos combustíveis, e obterem sua aprovação a-

traves de ensaios de produção e auditoria.

Esses planos especificam itens tais como:

a) Processo de produção e de inspeção e instalações

b) Procedimento operacional em cada processo

c) Controle de qualidade em cada processo

d) Especificações de aquisição de material e

e) Plano para calibração de instrumentos.

6) Durante a operação do reator, em ãgua sob pressão ou va-

por, as liga* de zircônio são sujeitas a dois fenômenos in_

desejáveis de corrosão, deviaos a oxidação e ã absorção de

hidrogênio.
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São os seguintes os fatores que pioram o comportanen

to quanto à corrosão: precipitação intermetálica grossa,

depes do recozitnento na zona de transform.-ção a/B e a con

taminação por flúor na superfície.

7) Um conhecimento detalhado, cientifico e técnico da metalu£

gia física básica de Zircaloy é necessário para ser com-

preendido o comportamento dessas ligas tanto na fabricação

quanto na operação nó reator. Com base neste conhecimento,

os seguintes ensaios e investigações adicionais são reali-

zados :

a) Grau de recuperação recristalizaçao por microscopia el£

trônica de transmissão.

b) Textura com avaliação quantitativa dos fatores de orien_

tação.

c) Microscopia eletrônica de varredura das superfícies dos

tubos.

d) Comportamento do arrebentamento por explosão e de fluên_

cia para relações de tensões biáxíais com a » 2:1 (a -

tensão tangencial/tensão radial).

e) Ensaios de fluencia sob pressão interna a longo prazo
_ 2

com tensões na faixa de 80 a 150 N/mm e ensaios de rup_

tura sob fluencia.

f) Ensaios de ovalização, isto é, ensaios de fluencia sob

pressão externa.

g) Ensaios de fadiga em alternância baixa.
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h) Ensaios de laboratório de corrosão acelerada por ten-

sões, con iodo.

8) A base para um contrato comercial eficiente e para rela-

ções satisfatórias entre comprador e vendedor é uma clara

compreensão de

a) exigências especificadas e estabelecidas em reuniões

técnicas

b) capacidades e aptidões, incluindo riscos

c) organização e procedimentos de controles de _. qualidade

incluindo discussões acerca da estrutura do custo do

controle de quantidade e possíveis economias otimizando

planos tradicionais de amostras e métodos de inspeção,

antes de ser concretizado um contrato.
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