
TESTES DE PREVENÇÃO E DETEÇAO EE VAZAMENTOS
EM TUBOS DE CONDENSADORES E GERADORES DE

VAPOR DE UMA USINA NUCLEAR DO TIPO PWR

i

u

X

5*

Au-isto Canalini
Usr.a Nuclear de Angra I - Furnas

Nelion Cabral de Carvalho

üsi-.a Nuclear de Angra I - Furnas

Trabalho apresentado no VI Seminário

Nacional de Ensaios Não Destrutivos,

Bel: Horizonte, setembro, 1985



SINOPSE

Os métodos não destrutivos: Espuma, Hélio e Hidrostatico são utilizado; na
deteção de vazamentos em tubos de Condensadores de unia Usina Nuclear do tipo
PWR. Os fatores tempo, custo, sensibilidade, eficácia, recursos necessários e
desenvolvimento de pessoal são considerados na escolha do método adequado, em
função das condições da Usina. Os testes de vazamento são também aplicados em
sistemas pressurizados ou sob vácuo. Emprega-se o Teste de Eddy Current de
forma preditiva nos Condensadores e Geradores de Vapor, com o objetivo de evitar
a ocorrência de vazamentos nesses equipamentos.

Os Testes de Espuma, para deteção de vazamentos nos tubos dos Condensadores
- com a Usina em operação - e Hidrostatico para deteção de vazamentos pela
mandrilagem - com a Unidade parada - mostraram-se os mais efetivos.

0 teste de Hélio aplicado em sistemas pressurizados ou sob vácuo apresentou
resultados plenamente satisfatórios.

0 Teste de Eddy Current nos tubos dos Condensadores e Geradores de Y:.?or
atingiu os objetivos desejados, reduzindo a ocorrência de vazamentos no prir.-:iro
e preservando a integridade do segundo.



1. INTRODUÇÃO

Numa usina nuclear do t ipo PNR os testes preditivos e de deteção de vaza-

mentos são essenciais para a manutenção da planta era operação. A estanqueidade

de alguns equipamentos é c r í t i c a , sendo necessário que a prevenção e correção-

de falhas nos mesmos ocorra de maneira ei iciente e em prazos norr.almente bas-

tante reduzidos.

Estes t e s t a s aplicam-se nos Condensadores e Geradores de Vapor, bem como

em sistemas pressurizados ou sob vácuo.

1.1 Condensadores

São equipamentos que trabalham sob vácuo e têm por finalidade condensar o

vapor proveniente da turbina, sendo, no caso de Angra I , refrigerados com ãr.sa

do mar. São ao todo constituidos de 48.044 tubos de 1" de diâmetro (18 BWG),

0.049" (l,24mm) de espessura e 48" (14,6m) de comprime-nto, divididos em quatro

quadrantes, contendo cada um 414 tubos da liga Cu-Ni (70-30) e 11597 xubos da

l iga "Aluminum-Bass" (ASTM B 111, CA 687).

Num per . 'do relativamente curto de operação, os condensadores começaram a

apresentar .; i mentos era tubos, ruma freqüência bastante acentaad?. Cabe s a l i -

entar que * y.-tzamento num tubo dos condensadores implica na cor.:?, .inação do

Condensadr , ,»r ovocando, quase sempre, a sai da de especifica:

químicos <'.a A,ua de Alimentação dos Geradores de Vapor, ocas!

de potênci* 'IA Usina, ou mesmo o seu desligamento.

Ap5.«; esquisas realizadas, constatou-se que os vazamentr

vam local i ;ados proximo a regiões onde haviam se instalado e Jeí: olvido cra-

cas, ocasionando distúrbios no fluxo da água de circulação.

Cabe a s sa l t a r que além dos vazamentos nos tubos própria :.: litus - de-

fe i tos pas:suites - foram também detetados vazamentos pelo marJrLLr :nto dos tu-

bos no espelho.

1.2 Geradores de Vapor

Estes equipamentos fazem par te do Sistema de Refrigeração de ?.eator - P r i -

mário X Secundário - de uma usina nuclear t ipo PWR, constituindo-se de 4674

tubos em forma de "U", com 3/4" de diâmetro e material Inconel 600.

O lado do casco faz parte do Sistema Secundário, gerando vaper para as

turbinas, sendo este equipamento, portanto, interface entre os Sistemas Pr i -

mário e Secundário.

d:s parâmetros

V.LJ a redução

tubos esta-



entile-

Assim sendo, un vazamento nos tubos ocasionaria a contaminação radioativa do

Sistema Secuiâirio, o que faz com que a sua integridade seja de v i t a l importân-

cia para a planta sob os aspectos operacionais e de segurança.

1.3 Sistenas Ptessurizados ou Sob Vácuo

Consideramos parte do Sistema de Condensado que trabalha sob vácuo, compos-

t o de equipamentos, conexões, válvulas, tubulações, flanges, e t c , com pontos

sucetíveis de vazamento.

Neste sistsma, a presença de 0 é* altamente indesejável, sendo seus limites

admissíveis bastante baixos, da ordem de 10 ppb, o que exige do sistema uma es -

tanque idade quase pe r fe i t a .

Como exeaplo de sistemas pressurizados tomamos o sistema de tratamento de

gases , que a exemplo do Sistema de Condensado, possui limitações rigorosas quan-

t o a vazaraentos.

1.4 O objetivo deste trabalho é dsscreveT e comparar cs métodos de deteção e

prevenção de vazamentos aplicáveis aos equipamentos e sistemas referidos de uma

Usina Nuclear ou outras plantas indus t r ia i s .

2 . TESTES APLICADOS APS CCNEENSADORES

Nestes equipamentos são aplicados os tes te? p : . i - os e de deteção de va-

zamentos.

2.1 Teste Preditivo

É utilizado o método Eddy Current que tem por £:: Made avaliar as condi-

ções gerais dos tubos e , em par t icu lar , a redução d: or ^ssura de parede dos

mesmos.

.Após a realização de cada etapa ê fe i to um levanta1 onto de tubos testados

que:

a) não apresentaram indicações de redução da espessura de parede

b) apresentaram indicações inferiores a 30$ r . e .p .

c) apresentaram indicações entre 30$ e 40$ r . e . p .

d) apresentaram indicações entre 40$ e 50$ r . e . p .

e) apresentaram indicações superiores a 50$ r.e.p.

Neste tests é empregada a técnica de monofrequencia, utilizando-se as fre-
qüências de 33 Xhz para tubos de material Al-Brass e de 135 Khz para tubos de
material Cu-Ni.
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O teste é* realizado basicamente em duas fases distintas:
Coleta de dados e Análise dos Resultados.

2.2.1 Coleta cie Dados

Nesta fase o tubo é testado, sendo registrados os dados simultaneamente em
fita magnética e papel grafico. £ utilizado o equipamento composto de:
- fegistrador Grafico
- Gerador de Sinais
- Gravador de Fita Magnética (rolo)
- Csciloscópio
- Ccnsole
- Sonda do tipo diferencial (rígida)

0 teste é* realizado inserindo-se a sonda, manualmente, no tubo a ser testa-
do. No momento em que a sonda atinge a outra extremidade do tubo, o operador do
console aciona o gravador de rolo, identificando o tubo em teste, por exemplo:
"Fileira 5, Tubo 18".

0 registrador grafico ê acionado, iniciando-se em seguida o processo de re-
tirada da sonda do interior do tubo, em velocidade constante, quando é" feito o
registro dos dados.

0 teste~e realizado segundo um preced: onto específico, sendo utilizado um
tubo padrão (código ASM; Seção V) par;, e c : Lbração do equipamento.

2.1.2 Análise dos Resultados

A análise dos resultados ê realiiad?. zz>m a interpretação dos registros ge-
rados na coleta de dados, utilizando-se o t lipanento composto de:

- Analisador Vetor
- Osciloscópio
- Gravador de Fita rM&gnética (rolo)

2.1.3 Critério de Aceitação

0 critério de aceitação adotado tem ctr.o limite 50$ de redução da espessura
da parede do tubo, sendo plugueados preventivamente aqueles que apresentam in-
dicações maiores ou iguais a este valor.

2.2 Testes de Deteção de Vazamentos

Estes testes são empregados quando há a evidência de vazamento nos Conden-

sadrres, ou seja, a analise da água do Con densa dor determina a presença de. sódio
6 Cloretos, bem como um anmpntn no ^nn/lnt ÍVÍJ-, U A. i " •
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O quadrante cuja analise indicou desvios dos parâ~ietros químicos é retirado
de serviço, senã: executado un ou mais dos testes descritos a seguir:

2.2.1 Teste de Zspuma

Utilizam-se dois equipamentos geraodres de espuma e um agente especial para
produzi-la. \

Os espelhos do quadrante são divididos em 8 regiões e a espuma é projetada
simultaneamente tva regiões diretamente opostas dos dois\espelhos. 0 excesso de
espuma é removia: e as regiões são examinadas simultaneamente.

Como os coniensadores estão submetidos a vácuo, in defeito passante exis-
tente nun tubo fira can que a espuma seja sugada para o seu interior. A veloci-
dade cem que tal fenômeno ocorre ê proporcional a área do defeito. Para se ter
una idéia da sensibilidade deste método, já* foram detetados furos da ordem de
1/64" de diiraetrc.

Vantagens

- Simples eiacução
- EquipKaerr.o de fácil manuseio
- Pode ser :?alizado cora a Usina em operação (isolando-se o quadrante em

teste)
- Não necesrita de pessoal altamente especializado
- Boa sens:': LI idade
- Baixo custo
- Independe do nível de potência da Usina
- Baixo terr? de execução (4 horas)

Desvantager.;

- Não é api:á"vel na deteção de vazamento pelo mandrilamento
- Baixe terro de permanência em teste (3 minutos)
- Necessity, te boa secagem dos espelhos e dos tubos

2.2.2 Teste Hid: estático

Este teste í realizado enchendo-se o Condensador com água, até atingir o
nível de 1 (w.) netro acima da f i leira superior de tubos. Ao se verificar o
escorrimento de íjua pelo espelho, identifica-se o tubo furado.' 0 tempo Decor-
rido para o apar? cimento desta indicação é também proporcional a área do furo.
A sensibilidade ceste método eqüivale a do teste de espuma.



3s vazamentos através do mandrilancnto do tubo no espelho são facilnente de-
tetaóss, reparados e retestados num curto espaço de tempo.

Vantagens

- Simples execução
- Boa sensibilidade
- íSo requer pessoal especializado \
- Maior eficiêrcia da deteção de vazamentos pelo

raandri lamento \
- Maior tempo de permanência em teste

lesvantagens

- Só pode ser realizado com a Usina fora de operação
- Requer muito tempo para o enchimento do Condensador e realização do teste

(aproximadamente 4 dias) .
- Apresenta custo elevado devido a utilização de ãgua desmireralizada, a-

proxiroadamente 1.000.000 1 (um milhão de l i t ros) . Quando se util iza á-
gua que não a especificada, o tempo necessário para descontaminação (clo-
retos, fluoretos, etc.) do condensador é bastante longo.

2.2.3 Teste de Hélio

Utiliza-se um equipamento detetor de Hélio, que consiste basicamente de um
espectrSmetro de massa calibrado para o gás Hc-lio e ajustado para uma fuga pa-
drão previamente determinada (1.7 x 10 cm /seg). 0 detetor é conectado a des-
carga ias bombas de vácuo do Condensador, irJicnndo a presença do gãs ate em
conce: trações bastante pequenas, no caso da existência de vazamentos (furos en
tubo» 3u defeitos em mandrilagens).

.-. aplicação do método ê feita através do plenos, que abrangem um número de-
temi.v:do de tubos (200, 100, 20, 6 e 1), por onde ê injetado o gãs durante 10
seguias, seguido de uma sopragem com N~.

No lado oposto, instala-se um exaustor, a fim de eliminar o excesso de gãs,
que pcierã mascarar os resultados do íes te ,

A:uarda-se cerca de 2 minutos após cada aplicação do pleno, até o apareci-
mento :u nao de indicações, No início do teste utiliza-se o pleno maior, com
aplicações sucessivas ate cobrir todo o espelho, identificando as regiões que
apresentaram indícios de vazamento,

Eítas são retestadas com plenos uunores até que se determine o tubo ou a
mandrilagem defeituosos.
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Após o plugueamento de tubo ou remandri lamento, conform? o case, faz-se uma

verificação naquela região para certificar-se da solução do problem.

Obs: A indicação é" diretamente proporcional a área do furo.

Vantagens

- Grande sensibilidade

- Possibilidade de ápteção de defeitos em mandrilagens

- Pode ser executado xen á Usina em operação

- Baixo tempo de execução (8 horas)
i
\

Desvantagens

- Alto custo (equipamento e gãs)

- Difíci l interpretação de resultados, requerendo especialização de pessoal

- Quando da deteção da presença do gãs Hélio em grande quantidade, ocorre a

saturação do detetor, ocasionand •• ^.r vção do teste até que o equi-

pamento retorne ãs ccudiçoes de background

- 0 método sõ apresenta resultados sat isfatór ios quando realizado com a

unidade acima de 30° de potência na turbina

- O teste é suscetíve} a mascaramento

- Baixo tempo de permanência em teste

- Necessita de boa secagem dos tubos

Na tabela do Anexo I, é fe i ta a comparação entre os diversos métodos não

destrutivos, empregados no Condensador.

3. TESTES APLICADOS A SISTEMAS PRESSURIZADOS OU SOB VÁCUO

3.1 Sistemas Pressurizados

São aplicados o teste de espuma (Snoop) e o tes te de Hslio. O primeiro é

realizado de maneira simples, com aspersão (de um preparado especial) sobre as

áreas suspeitas, observando-se a formação de bolhas no caso de vazamento. 0 mé-

todo de Hélio e empregado inietando-se o gãs no sistema a ser testado, monito-

rando-o nos seus pontos cr í t icos com o dete*or.

3.2 Sistemas Sob Vácuo

Neste caso aplicam-se os mesmos métodos acima, de maneira inversa, ou seja,

no caso do teste de espuma observa-se a quebra da pel ícula no ponto de vazamento

e no t e s t e de Hélio a aspersão é fe i ta externamente as áreas suspeitas, sendo

a deteção efetuada na descarga de uma bomba de vácuo acoplada ao sistema.

Também pode ser utilizado o nrtodo do gãs Freon, que tem se mostrado eficiente
i ' •• i i

para detetar vazamentos de nr.ior vulto. , , , ,
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4 . T E S H ; ; ^ I C A D O AOS GERADORES DE VAPOR

Devic- •.- aspecto de estanrjueidnde do? tubos dos Geradores de Vapor ser bas-
tante críti.-: sob o ponto de vista dos altos rfveis de dose e contaminação ra-
dioativa, o teste a ser realizado nestes equiparnentos deve possuir as caracteris-
t icas de ser um método preditivo bem como poder ser realizado remotamente. 0

teste de fidá; Current é" então empregado, com dispositivos especiais para minimi-
zar a taxa de exposição e contaminação de pessoal. Conforme exigências do Código
ASME, Seçã^ XI e entidades regulamentadoras (CNEN, XRC, AIEA, e t c ) , este teste é*
realizado periodicamente.

Emprega-se a técnica de multifreqüência, utilizando-se as freqüências 550
KHz e 130 KHi (diferencial) e 300 KHz e 100 KHz (absoluta). Os sinais diferenci-
ais e absolutos são mixados para eliminar o sinal das placas suporte e deteção de
indicações de perda de espessura, "dents", etc, junto a elas . Os sinais absolu-
tos são mixaiüs para deteção de indicações de desgaste dos tubos junto as placas
suporte. Utiliza-se um equipamento automático de inserção e retirada das sondas j
nos tubos ("rrobe pusher"), sendo empregada camera de TV para localização dos j
tubos e posicionamento das sondas. i

A identificação dos tubes está contida nos "templates" (placas de identi- |
ficação). A sistemática do teste é" basicamente a mesma empregada no Condensador, j
assim como CÍ equipamentos utilizados. '

0 critério de aceitação adotado tem como limite 409
0 de redução de espessura ;

da parede do tubo, conforme estabelecido pela NRC. '

Cabe salientar que esta técnica está em plena e constante evolução, sendo
criados disp:sitivos sofisticados para a melhor efiteção, por exemplo, de depósi-
tos de lama ras placas intermediárias. Tais técnicas envolvem equipamentos com-
putadorizados e sondas especiais com 8 bobinas pontuais, o que possibilita o
registro conrarativo de 8 sinais independentes, facilitando a análise dos resul-
tados e auner.tando a confiabilidade do teste .

5. DISCUSS-r3

No case Jos Condensadores, a análise comparativa dos métodos deve levar em
conta o propósito do teste. Assim, o teste de Eddy Current é um método prediti-
vo, permitindo uma avaliação das condições do tubo *ni\ que haja, necessariamente,
suspeita de vazamento. Jã os métodos de Espuma, Hélio e Hidrostãtico são apli-
cados na deteção de vazamentos, uma vez indicados pela análise química do conden-
sado.



Foram executados diversos testes de deteção de vazamentos, devido a necessi-

cide de saná-los prementemente e visando a manutenção ou o retorno da planta em

creração normal. No entanto, a freqüência com que t a l fato estava ocorrendo le -

v;u-nos a adotar o método Eddy Current para prevenir situações semelhantes.

0 tes te com gás Hélio no Condensador não apresentou, ate o presente momento,

cs resultados esperados, uma vez que as dificuldades para aplicação, isolamento

di descarga do exaustor, flutuações nos parâmetros de operação da Usina (vácuo,

petência, etc.) causaram mascaramento dos resultados, dificultando, assim, a

1 interpretação e reduzindo a sua confiabilidade.

0 aspecto econômico da questão deve ser analisado de forma bastante ampla,

p:is não podem ser considerados apenas os custos diretos de investimento e ope-

racional, uma vez que os custos decorrentes da contaminação e conseqüente redução

õr carga, ou ate mesmo parada da unidade, são bastante superiores a qualquer um

c:s outros envolvidos. Além dis to , os danos provenientes da contaminação de

erjipamentos, como por exemplo dos Geradores de Vapor pela presença de cloretos

o. (k , são bastante graves, j ã tendo ocorrido inclusive a necessidade de troca

casses equipamentos em algumas plantas.

6. CONCLUSÕES

Paia deteção de vazamentos nos tubos dos Condensadores o método mais efetivo

ten sido o da Espuma, pela facilidade de aplicação e interpretação, e, sobretu^,

per t e r apresentado resultados plenamente sa t i s fa tór ios , alân de ser aplic:' ei

can a Usina em operação. Para deteção de vazamentos pela mandrilagem, cuja oc:r-

r é x i a tem sido bem menor que nos tubos, o método Hidrostático mostrou-se o r : i s

eficaz. No entanto, é impossível de ser aplicado com a Usina em carga, o que l i -

mita a sua u t i l i zação . Assim sendo, o método de Hélio deve ser empregado p r a

e5te fim.

A aplicação do tes te de Eddy Current, en car l tôr predit ivo, nos tubos dos

Cc^densadores ocasionou uma redução significativa na incidência de vazamentos, r.os

quidrantes já* testados. Nos Geradores de Vapor, o emprego deste método tem se

nestrado bastante efe t ivo , uma vez que âté o presente não houve indícios de va:a-

ni£.ito, permitindo a operação normal destes equipamentos,

No caso de sistemas pressurizados ou sob vlcuo, o tes te de Hélio tem sido de

gnnde util izade na manutenção dos parâmetros químicos da Usina,



Anexo 1

TABEU COMPARATIVA DOS MÉTODOS UTILIZADOS PARA TESTE NOS CONDENSADORES

MÉTODO

Eddy Current

Espiaaa

Hidrostãtico

Hélio

TBÍK
PREPARAÇÃO

M

P

G

P

EXECUÇÃO

G

P

M

P

CUS1
EQUIPAMENTO

A

B

NA

A

ro •
CONSUMÍVEIS

M •

B

A

A

SENSIB.

E

B

B :

B

EFICÁCIA

E

B

E

R

EQUIPAMENTO

Si

S2

NA

Si

ESPECIALIZAÇÃO
DE PESSOAL

A

B

B

M

E -
Sensibilidade/ B
Eficácia R

S

Tenço
G
M
P

Excelente
Boa
Regular
Sofrível

Grande
Médio
Pequeno

Especialização
de Pessoal

Equipamento

A - Alta f
M - Média-
B - Básica

Sj - Sofisticado

S2 - Simples

NA - Não aplicável

A - Alto
Custo M " fdio

B - Baixo
N.A. - Mão Aplicável


