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MICROESTRUTURA NA REGIÍO DA SOLDA

DE UM TU80 DE 2IRCALCY t SOLDADO

PELO PROCESSO TIG

Claudemiro Bolfarini (1)

Hélio Domingues Filho (2)

Realizou-se um levantamento bibliográfico relativo ã sol-

dagetn de tubos de zircaloy para aplicação em reatores nucleares.

Paralelamente foram realizados testes preliminares de sol

dagem de tubes de zircaloy •» nas dimensões apropriadas ao projeto

do elemento combustível do reator Argonauta do Instituto de Engenha

ria Nuclear.

Nas soldas verificou-se as transformações microestruturais

que o ntarerial sofre como resultado da operação de soldagam e ava

liou-se, coa base na bibliografia, a conseqüência dessas transforma

ções no cor.porraaento do material em serviço.(

(1) - Membro da ASM. Engenheiro de Hateriais e M.Sc. . Chefe da Di-

vislo de Solda do Instituto de Engenharia Nuclear.

(2) - Engenheiro Mecânico da Divisão de Solda do Instituto de Enge-

nharia Nuclear.
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1. INTRODUÇÃO

A baixa seção de choque para- absorção de neutrons térmicos

juntamente com excelente resistência ã corrosão em meio aquoso, re-

sistência mecânica relativamente boa até temperaturas moderadas e

alto grau de estabilidade sob irradiação fizeram do zircaloy um ex-

celente material para ser utilizado como revestimento de combustí-

vel em reatores nucleares.

Em vista disso pretende-se utilizar no reator Argonauta do

Instituto de Engenharia Nuclear elementos combustíveis constituídos

de pastilhas de oxido de urânio encapsuladas dentro de tubos de

zircaloy, ri ama atmosfera de hélio.

tlma das etapas mais importantes na fabricação do elemento

combustível é a vedação das extremidades dos tubos.

Essa vedação, operação denominada tecnicamente por sela-

gem, é realizada soldando-se em cada extremidade dos tubos um pino

especialmente projetado para tal fia. Tal sistema de vedação neces-

sita de perfeição absoluta, pois qualquer fuga de gás radioativo du

rante irradiação no reator seria de conseqüências extremamente dano

sas.

A soldabilidade do zircaloy é boa , principalmente por-

que o material apresenta um baixo coeficiente de dilatação térmica,

o que reduz a um mínimo as distorções. Alem disso, devido a um bai-

xo módulo de elasticidade, as tensões residuais normalmente são

baixas. 0 maior problema encontrado ? a contaminação da solda pelo

oxigênio e nitrogênio do ar, sendo que os principais defeitos que

ocorrem e as precauções necessárias para evitá-los estão associados

com esse problema.



305

Z. Tz-ZIkICAS Dü SOLDASEK

As lig^s de zircônio absorven rapidamente o oxigênio e o

r.itrcgênio do ST a altas temperaturas, o que provo-a ura aur.ento na

d^r-r-s e na resistência rr.ãxima e um decréscimo na cutilidade e na

resistência ã corrosão. Como o -processo de solda envolve elevada

ter.peratura e eor.o a temperatura elevada ir.flui sobre a difusão e a

texâ áe absorçlo dos gases acima citados, é de fundamental importân

cia zue a execução da soltídcem seja realizada numa atmosfera de gás

inerte de alta pureza. Dessa maneira, a maioria das soldagens são

realizadas cor:, o processo TIG, usando ou hélio ou argõnio como gás

de proteção. Para uma proteção eficiente é necessário que a poça de

fu=I;, o lado interno da solda e a parte já soldada estejam bem co-

bertos pelo gás ie proteção. Isso não se consegue cora as tochas nor

mais de solda TIS. Em casos onde a responsabilidade da peça a ser

soldada não é muito grande pode-se utilizar tochas especiais que

garantem uma melhor proteção. Porem, na indústria nuclear, para se

ter a aaior garantia possível, exige-se que todas as partes da peça

que sofram aquecimento durante a soldagem esteja* dentro de una cam

pãr.ula totalmente preenchida com o gás inerte da alta pureza, re-

duzir.do-se dessa naneira a contaminação da solda a um mínimo.

Para se obter reprodutibilidade e qualidade nas soldas o

equipamento deve contar con requisitos de automaticidade nos contro

les de corrente, voltagem, velocidade de rotação e tempo de solda-

Conforme foi citado, ou hélio ou argõnio (ou uma mistura

de ar:bos) podem ser utilizados com meio de proteção contra contami-

naçlo da solda no processo TIG. Em qualquer caso exige-se alta pure

za; os gases não devem conter mais que 0,005% de volume em impure-

zas. Como vantagens do argõnio temos um custo mais baixo e uma esta

bili.ízie âe arco r.aior em relação ao hélio que, por sua vez, apre-

ser.ti ima maior penetração na solda.

Caso o argônic forneça a penetração necessária, deve ser o

gás utilizado. En caso contrário o hélio deve ser obrigatoriamente

utilizado, apesar cio maior custe e das maiores dificuldades com a

estabilidade de arco, pois não se pode de maneira nenhuma prescin-

dir de uma boa penetração. Uma solução mais cabível seria a
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utilização de uma mistura dos dois gases, garantindo-se assim c=

efeitos benéficos de cr.ios.

Utiliza-se r.a soldager. ia zircaloy, independentemente cc

gás de proteção, poleridade direta (eletrodo negativo, peça positi-

va) garantindo-se assi^ r.elhor per.etraçao e menor contaminação cU

solda era relação ã utilização da polaridade reversa ou da alterna-

da.

Para a ahertura de arco elétrico, o equipamento deve estar

provido de um sistema de alta freqüência. Este sistema dispensa c

contato entre o eletrodo e a peça para a abertura de arco, o que

evita a contaminação da solda pelo material do eletrodo.

3. PROPRIEDADES DAS JUÍJTAS SOLDADAS

0 zircônio se apresenta ea duas formas alotrõpicas distin-

tas , a fase a e a fase 6. A fase a é hexagonal compacta e é es-

tável até aproximadamente 8629C. A fase 0 é cúbica de corpo centra-

do e í estável entre S529C e a ter.peratura de fusão. Essa tempera-

tura de transição é modificada per elementos de liga ou impurezas.

Hidrogênio, manganês, ferro, níquel, eromo, tungstênio, molibdênio,

vanádio, nióbio, tântêlo, titânio, tõrio e urânio abaixam essa te.n-

peratura, pois são 0 estabilizadores. Oxigênio, nitrogênio, alumí-

nio, estanho e hãfnio são o estabilizadores, aumentando consequen-

temente a temperatura de transformação.

No caso do zircaloy, os eleir.entos de liga adicionados de-

terminam que a fase a seja estivei até aproximadamente 8259C, entre

8259C e 9759C coexisted as fase a e S e acima de 97S9C somente a

fase 0 é estável.

As propriedades Eecânicas, tanto do zírcônio quanto do

zircaloy, dependem fortemente da nicroestrutura, ou seja, do tama-

nho de grão e das fases presentes. Tn ambos os cicos, a tensão do

fratura o n dutilídacs üu.r.ê ra." cc~. a diminuição do tananho de

grão, sendo que o zircsioy deve suas boas propriedades mecânicas er,

grande parte ao pequer.o ta-dnho de grão da fase a.
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Através de mudanças de fase õ possível tambéi?. influenciar,

>:• Tiríirv. senelhinte ao quo acontece r.nr. aço;, nr. propriedades do

. i: :":.io e do zircaioy. Isto significa que o calor produzido durante

\ ;;liagen provocando mudanças de fase e aumentando o tamanho de

rrí: original irá influir decisivamente na nicroestrutura resultante

e :;.- sequer.tsnente nas propriedades mecânicas. Essa nicroestrutura

r-.: ̂1 .ante er. cada ponto da região de solda será função da tempera tu

: i -íxina atingida e da velocidade de resfriamento , o que é fun-

.1: iireta dos parâmetros de soldagera utilizados e daE condições de

ux.~ra.~eio de calor do sistema.

A netalografia típica do zircaioy soldado pelo processo

TIG ir.dica as seguintes regiões, de acordo com a temperatura máxima

- :or.i de fuslo: a zona de fusão con-stitui o cordão de solda e ê re-

presentada por uma estrutura bruta de solidificação contendo grãos

grosseiros de uma fase $ transformada e uma fase a erri forma de agu

lhas, alinhadas segundo a direção de solidificação (cristalização

pr irr.ária ).

- zona terinicariente afetada: a zona termicamente afetada está divi-

dida em três partes; a superaquecida, a intererítica e a de re-

cristalização.

A região que atingiu temperaturas superiores ã de transfor

macio da fase 0 (97S?) é a superaquecida e é adjacente ã zona de fu-

são (cordão de solda). C caracterizada por uma estrutura de placas

de fase a nun; arranjo de Widmanstatten contidas dentro de grãos de

fase $ transformada, Normalmente c-isa microestrutura continua dentro

da zana de fusão com pequenas alterações (acréscimo no tamanho de

grão e direcionalidade) e devido a isso é muito difícil identificar

metalograficaniente a linha exta df separação entre a zona de fusão

e o início da zona termicamente afetada.

A região íntererítica é onde a temperatura ficou entre as

temperaturas de transformação da fase a (82S9C) e p (97S9C) e é re -

presentada por grãos recristalizados da fase a (que não se transfor-

maram) junto com a fase a acicular resultante da fase 3 transformada

Widmanstatten).
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A região de reeristalização é onde a te-peratura atingida

foi menor que a de transformação da fase a (825?C), pcré- suficien-

te para causar recuperação e crescimento de grlo r.a fase a.

- material original

0 material se conservou original nas regiões eus não so-

freran aquecimento nenhun e nas regiões onde a temperatura não ex-t

cedeu 7009C aproximadamente. Essa microestrutura original ê carac-

terizada por grãos encruacos de fase a mostrando uma elcr.gação pre-

ferencial, devida S defomação plástica sofrida durante a fabrica-

ção.

As alterações microestruturais acima citadas são ineren-

tes ao processo de soldagen e, portanto, impossíveis de serem evi-

tadas. De maneira geral elas tenden a aumentar a fragilidade do ma-

terial e a diminuir a resistência ã corrosão. C -ais ir.pcrtante ê

escolher os parâmetros ce soldagen, através de _:r.i sériu ie testes,

de ir.ar.eira a atenuar os ereitos maléficos cessas rudanças ^icroes-

truturais. A soldagen, de.-.tro do possível, deve ser realizada com

baixo aporte de energia, c que contribui para diminuir a extensão

da zor.a afetada pelo calor e impedir um crescimento excessivo de

grão.

•». SELAGEM DE TUBOS PARA SLrMENTOS COKBUSTÍVíZS

A liga de zircaloy f empregada na cor.fecçlo de tubos de

revestimento de pastilhas combustíveis ê duplar.ente fur.cida a vá-

cuo, de maneira a reduzir a quantidade de impurezas ao raivei exigi-

do para utilização no núcleo «Jo reator. A oor.pcsiçSo qu'-ica tem a

seguinte especificação :

Elenento de liga % en peso

Estanho 1.2C-1.73

ferro 0.13-r.íi,

Cror.o 0.0"-:.13

Oxigênio O.IQ-Z.lú

Ferro+Cromo 0.22-:.37
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A vareta combustível., que e a unidade do elenento corabus-

"ívsl, é constit-j'da pelo tubo de zircaloy contendo no seu interior

ià pãõwilhas coniustíveis de oxido Ue urânio e vedado nas suas ex-

-renidades pelos pinos.

A seqüência de fabricação de cada una dessas varetas com-

bustíveis obedece a seguinte ordem:

1. Preparar a primeira extremidade para a soldagea do pi-

no inferior e linpar.

2. Limpar os pinos.

3. Realizar a soldagem do pino inferior no tubo.

4. Radiografar o prizieiro cordão de solda.

5. Preparar a segunda extremidade para a soldagea do pino

superior e limpar.

6. Carregar o tubo com as pastilhas combustíveis e acesso

rios.

7. Realizar a soldagem do pine superior no tubo.

8. Press uri zar e selar o canal do pino superior.

9. Radiografar o segundo cordão de solda.

10. Realizar o teste de fuga para verificar se existe va-

zaisento de hélio do interior do tubo.

0 projeto dos pinos deve atender principalnente os requi-

sitos de:

- Soldagea

- Ensaios de controle da qualidade

- Projeto estrutural

Para atender os requisitos da soldagem o projeto deve a-

preser/rar equilíbrio de massa an relação â posição da solda, o mi-

r.ir.ô possível de material, encaixe perfeito no tubo e excelen'.s pre

cislo dimensional.

Para atender os requisitos dos ensaios de controle da qua

iidãde o projeto deve apresentar simetria de formas e, especialmen-

te para o ensaio de raio-X, não deve ter descontinuidades de massa
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M região próxima ã solda.

Os requisitos do projeto estrutural deteraintn a forma ge

ométrica dos pinos para o encaixe das varetas no conjunto do elemen-

to combustível e o comprimento que fica no interior do tubo.

Além disso, o projeto do pino deve atender requisitos de

«conomicidade e de facilidade de fabricação.

5. TESTES REALIZADOS

Os testes foram realizados com o objetivo principal de se

obter una avaliação preliminar do eomportasento na soldagem de tu-

bo* de zircaloy M fabricados na Argentina. Esses tubos forara espe-

cialmente fabricados para atender os requisitos do projeto do ele-

mento combustível do reator de pesquisa Argonauta, do Instituto de

Engenharia Nuclear.

Os tubos teia 7.14mm de diâmetro externo e 0.35an de espes-

sura de parede e, devido a essas dimensões, a tarefa de scldagem se

torna una operação bastante delicada e importante no processo de

fabricação do elemento combustível.

Para a avaliação das soldas utilizou-se apenas da técnica

metalográfica, analisando-se as transformações microestruturais que

o material sofre como resultado da operação de soldagem.

Para a fabricação do elemento combustível a Divisão de

Solda do Instituto de Engenharia Nuclear está desenvolvendo o proje-

to de uma campanula de atmosfera inerte. Enquanto esse projeto está

em desenvolvimento, as soldas vêm sendo realizadas no CDTfJ - Nucle-

brís (Belo Horizonte), que conta com uma máquina importada e espe-

cialmente fabricada para a soldagem de tuâos de elementos combustí-

veis de reatores PWR. t um equipamento TI6 que conta com os seguin-

tes recursos:

- campanula de atmosfera inerte.

- sistema de ignição de alta freqüência.

- sistema de ar comprimido para operação do conjunto de garras.
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- sis-eiaa otico cora escala em décimo de milímetro para ajuste da

posição do eletrodo en relação à peça.

- sistema de controle por cartão perfurado dos parâmetros de solda-

g-3> realizando a soldagem automaticamente após evacuação e en-

chir.ento da câmara com gás inerte.

Para a vedação dos tubos projetou-se três pinos diferen-

tes, os quais encontram-se na referência

0 pino A é" o mais simples e não tem canal de pressuriza-

çlo, sendo indicado para a vedação do lado inferior da vareta com-

bustível. Os pinos B e C tem canal de pressurizaçao e são indicados

par» a. vedação do lado superior da vareta combustível.

Para a soldagem dos pinos utilizou-se sempr* gás argônio

cora Teor de impurezas inferior a 0,005% em volume, eletrodo de

tungstênio torinado de l,5mm de diâmetro e polaridade direta.

Os parâmetros de soldagem estão sintetizados na tabela I.

Tabela I - Parâmetros de Soldagem

— ^ P i n o

Parâmetros ~~ ——.^^__^

Corrente máxima (A)

Te-.?o de aumento da corrente (s)

Terpo no patamar de corrente (s)

Ter.;o de extinção da corrente (s)

Weltcidade de rotação (rpm)

Afastamento lateral do eletrodo (msn)

Distância eletrodo-peça (mm)

A

35

2

4

2

20

0.4

O.t

B

35

2

H

2

20

0.4

0.4

C

HH

1

3,S

2

20

0.0

0.4
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6. RESULTADOS E COMENTÁRIOS

A figura 1 mostra as isacrograf ias que representou» os pi-

nos soldados nos tubos. As setas verticais indicam as regiões dos

cordões de solda.

As ntacrografias mostrara que, apesar da pequena espessura

do tubo, em nenhum dos casos houve deformação provocada pela solda-

gem. Alem disso, a penetração da solda na fenda axial secpre foi

superior ã espessura do tubo, requisito essencial dessas soidas pa

ra'satisfazer as propriedades mecânicas e as exigências de projeto.

A figura 2 mostra montagens fotográficas que representam

os detalhes das soidas pino-tubo da figura 1. Em cada usa das mon-

tagens pode-se observar as alterações microestruturais que o mat£

rial original sofreu como resultado da operação de soldagem.

A figura 3 mostra uma correlação entre o perfil aproxima-

damente de temperatura máxima atingida durante a soldagen e a dis

tância do cordão de solda. Esse perfil de temperatura foi estimado

relacionando-se as temperaturas de transformação de fase <?a liga zi_r

caloy <• (conforme bibliografia * ) e os resultados tnicroestrutu-

raís da figura 2.

Como mostrado na figura 2, cada uma das soidas pode ser

dividida em três partes distintas:

- material original. (KO)

- zona termicamente afetada, a qual está dividida em três

regiões: a de recristalizaçao, a inter-crítica e a su

peraquecida.

- zona de fusão. (ZF)

Partindo-se do material original e caminhando-se no sentj_

do do cordão de solda (direita para a esquerda r.a figure ?), mos-

trer-se-á, a seguir, cora maiores d-etalhes as microestruturas da fi-

gura 2.
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O 2&-erial se conservou original onde a temperatura mãxi-

r.a atir.s;iÍ2 sso superou aproxiwidar-.er.te 7039C. Essa nicroestrutura

original ± caracterizada por grãos encruados de fase a, resultantes

do trabalho -erlnico realizado no material para a conformação dos

tubos e es ti representada na figura u. Essa microestrutura é, em

grande parte, responsável pelas boas propriedades necãnicas e de re

sistência I corrosão do zircaloy.

Superando-se os 7009C aproximadamente, iniciam-se as tran£

fornações de fase características da zona tenaicamente afetada.

A figura 5 Dostra o material recristalizado, caracteriza-

do por grãcs poligonais de fase a.

A figura 6 mostra o início da região intercrítica. X di-

reita da nicrcjrafia .parece o material recristalizado que, a medi-

da que se ca=ir.ha pa.'a o lado esquerdo, vai -sucessivamente se esbo

roar.do, perde.-.io a conformação poligonal e transformando-se nuaa

conforaaçlo ler.ticular. 0 esboramento significa a parcela de fase a

que transíor3O'--se en S com o aumento da temperatura. Essa fase 8

transformada originou no resfriamento, para a velocidade de resfria

mento local, s fase a em forma lenticular.

A figura 7 mostra o final da região intercrítica e o iní-

cio da região superaquecida. A microestrutura i caracterizada pela

supressão'completa dos grãos recristalizados, aparecendo no lugar •

fase a lenticular.

A figura 8 mostra a região superaquecida. £ caracterizada

pela nicroestr-jtura de Widmanstatten, não aparecendo mais a fase a

lenticular. ?cáe-se observar na micrografia que tera-se duas morfo-

logias, una de placas paralelas e outra de placas não paralelas. Aa

bas são origir.adas da fase B transformada. No aquecinento, quando

a temperatura ultrapassa 97S9C, toda a fase o se transforma em 0.

Essa fase S transformada, no resfriamento, para a velocidade de rec

friasento l:cal, originou a microestrutura de Widmanstatten, que é

a precipitadas ia fase a em forma de placas. Essa microestrutura é

mais frágil e -*r.os resistente ã corrosão que a fase a original.

A figura 9 mostra o cordão de solda, £ uma estrutura bru-
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t* 4* solidificação caracterizada por um* mieroestrutura de

Vidmanstãtten semelhante à da região superequecida da zona termiea-

mente afetada.

O aumento de temperatura * es conseqüentes transformações

de fase são inerentes aos processos de soldagem e, portanto, impos-

síveis de seren evitadas. Kò caso do zirealoy, as transformações

microestrutureis apresentadas alteram significantemente as proprie-

dades mecânicas em relação ã aicroestrutura original. De asneira ge

ral, essas alterações tenden a ausentar a fragilidade e dioinuir a

resistincia ã corrosão do Material. Coso não se pode evita-Ias, o

M Í S importante ê escolher parâmetros de soldagem q-ie atenuem os e-

feitos maléficos dessas mudanças. Em vista disso, a soldagem deve

ser realizada com baixo aporte de calor, numa tentativa de diminuir

a extensão da zona termicemente afetada e de evitar \B crescimento

excessivo de grão.

Evidentemente a escolha dos parâmetros de soldagea está

limitada pela penetração desejada e pela forma geométrica do pino.

Es. relação ao pino, o seu formato e a sua quantidade de massa in-

fluem decisivamente na quantidade de calor necessária para a fusão

das partes a serem soldadas. Assim sendo, procura-se, dentro do pos_

slvel, diminuir a quantidade de massa dos pinos, o que diminui a ca

pacidade de extração de calor do sisteaa e exige una menor quantida

de de energia para a soldagem.

Comparando-se nas figuras 2 e 3 os resultados apresenta-

dos na soldagem dos pinos A e B, os quais foram soldados con os me£

mos parâmetros, percebe-se que o pino B apresentou ua menor cresci-

mento de grão, uma zona termicamente afetada menos extensa e uma

menor penetração da solda na fenda axial. Esses resultados são con-

patíveis com uma massa ligeiramente maior do pino B, o qual extrai

mais calor na mesma unidade de tempo. Isso traz como conseqüência

direta um* maior velocidade de resfriamento no tubo, o que impede

um maior crescimento de grão e uma maior extensão da zona térmica -

mente afetada.

Comparando-se nas figuras 2 e 3 os resultados apresenta-

dos na soldagem dos pinos B e C, percebe-se que o pino C apresentou
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uma maior penetração e si—ultanear.ente, um maior crescimento de

grão e \ir.a zona ter.ricazer.te afetaía ir.enos extensa. Esses resulta-

do» , aparer.te~er.te dr.traíitõrios, ocorreram porque o pino C foi

soldado con u-a -.aior correr.te (o que aumenta a penetração) e um

menor ter?.po (o c-e contribui para dininuir a extensão da zona termi

camente afetada). 0 .taior crescimento de grão apresentado foi, em

parte, conseqüência de sua -enor massa em relação ao pino B, a qual

não contribuiu para au.-er>tar a velocidade de resfriamento no tubo.

Cono o objetiva final ê obter-se o menor crescimento de

grão e a cenor zona ter=icaniente afetada, pode-se dizer que o me-

lhor procedinento seria utilizar-se do pino B, soldando-o cora oa pa

rãmetros de solda utilizados para o pino C. Outra possibilidade se-

ria utilizar-se do pino C, alterando seu projeto com a eliminação /

do furo na sua extrer.idais ea contato com o interior do tubo. Assim

procedendo o pir.o C zerii a sua massa ligeiramente incrementada, o

que iria contribuir para atenuar o crescimento de grão e também pa_

ra diminuir a extensão ía. zona termicamente afetada.

Deve-se ressaltar que essas observações valem para os ta-

manhos de pino utilizados nesse trabalho. Evidentemente, se o pro-

jeto do pir.o for -odificado e a sua massa muito aumentada, os re-

sultados ssrão outros. Inclusive, é quase certo que nesse caso (au-

mento excessivo d» rassa do pino) o tamanho de grão e a extensão da

zona ter~.ica-.ente afetada do tubo aumentariam bastante. Isto porque

seria necessário aumentar proporcionalmente a energia introduzida

na peça para realizar a fusão das partes a serem soldadas.

7. CONCLUSÕES

7.1. 0 tubo de zírcaloy •* de fabricação argentina, apesar da peque-

na espessura de ;-ir«de, r.ostrou ser facilmente soldável.

7.2. Os projetos -e pino utilizados mostram-ae adequados quanto

ã pei.itração da solda r.a ferida axial e ao comportamento em relação

ã deformação do luto. Zs. todos os pinos a penetração satisfez os

requisitos níniaos e não houve nenhum caso de distorção nos tubos.
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7.3. Para se melhorar a penetração o ideal é aumentar a corrente e

diminuir o tempo de soldagera, como mostra o resultado obtido na sojL

dagem do pino C.

7.4. A maior corrente e o mer>or tempo de soldagem contribuem para

diminuir a extensão da zona termicamente afetada.

7.5. Se os parâmetros de soldagem são semelhantes, um pino com uma

•assa ligeiramente maior terá uma menor zona tenaicamente afetada,

como demonstram os resultados obtidos na soldagera dos pinos A e B.

7.6. Das conclusões anteriores pode-se sugerir que para se • obter

boa penetração e microestrutura adequada, o melhor procedimento é

aumentar a corrente e diminuir o tempo de soldagen, juntamente com

a utilização de um pino que tenha uma massa semelhante ao do pino B.
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ABSTRACT

This paper describes briefly the details

concerned with the welding of seamless zircaloy 4

tubes for nuclear application and the earlier

welding tests made in the tubes that will be used

for the con truction of the Argonautas' Reactor

fuel element.

Based on the references the microstructure

changes in the heat affected zone were analyzed

in respect to the material's performance in

operation.
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PINO A

PINO B

PINO C

Fig. 1 - Maerografias dos pinos soldados -.:,r- H t U I D • 3 ? >
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Fig. k - Material original - 250X

Fig. 5 - Material recristalizado - 250X

Tig. 6 - Início da região intercrícica - 250X
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Tig. 7 - Final da região intercrítiii - 2iZV.

6 - Região Suix-raquecida -

Fig. 9 - Cordão de Solda - 2S0X


