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1. WTR0WJÇÍ0 K OBJETIVOS 

1.1 - SISTEMAS DE COHTKOLE PARA REATORES A ACUA LEVE Ç* W ) 

Embora importantes, as considerações econômicas são secundárias na escolha de um 

sistema de barras de controle, sendo o seu desempenho o principal requisito a 

ser levado em conta 

0 sisteaa de controle de U B reator presta-se a três funções principais, propor -

cionando(1): 

(1) un meio de estabelecer e aanter a operação do reator no nível de potência de 

sejado, pela compensação do excesso de reatividade do núcleo, necessário dje 

Tido â queima do combustível, mudança na reatividade do núcleo frio e do nú 

rico quente e incremento dos produtos de fissão absorvedores de neutrons; 

(2) On meio de desligar o reator, quase instantaneamente, quando solicitado pelo 

sistema de segurança; 

(3) Algum grau de ajuste da potência em núcleos de reatores grandes, através do 

posicionamento de barras ndividuais ou conjuntos de barras. 

A função (1) é executada pelas chamadas "barras de controle", atuadas pelo con 

trolador da temperatura dr saida, seqüencialmente, *... K«S- .-nos incrementos. A 

função (2) é executada pelas "barras de segurança", que permanecem fora do nú

cleo, sendo automaticamente inseridas nele para desligá-lo. A função (3) ê execu 

tada'pelas barras denominadas "trim rods", que derivam sinais de controle basea 

dos no desvio da temperatura em relação â temperatura média de saída. 

1.2 - REQUISITOS PE ENGENHARIA PARA BARRAS PE CONTROLE 

Ha seleção de metais, ligas ou materiais cerâmicos para fabricação das barras de 

controle de um reator nuclear, vários requisitos metalúrgicos, cerâmicos, mecãn£ 

cos e físicos devem ser considerados. Os principais requisitos normalmente leva 
. - (2) 

dos em conta sao 

- Alta eficiência inicial de absorção de neutrons e perda mínima dessa eficicn -

cia com a exposição. 0 metal, metalôide o cerâmica selecionado deve ser abun

dante o suficiente' em isõtopos efetivamente absorvedores na faixa de energia 

de interesse. Deve-se, primeiramente, determinar a faixa de energia dos neu

trons a serem absorvidos e a seguir, selecionar um isótopo abundante com uma 

alta seção de choque na faixa particular de energia, isto é, térmica, epitérmi 

ca ou rápida. Além da alta seção de choque, o isócopo selecionado deve estar 

presente em altas frações volumétricas no material absorvedor selecionado,evi 

tando assim sua rápida queima e a perda de eficiência prematura do último; 

- Estabilidade sob irradiação neutronica e ausência de danos de irradiação que 

impeçam seu desempenho adequado durante o funcionamento do reator. A ênfase d|e 
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ve ser made nas alterações das propriedades mecânicas (fragilização), empola-

manto e aquecimento por radiação gama. t indesejável que uma barra de contro 

Ia tenha suas dimensões, resistência â corrosão ou propriedades mecânicas ed 

versa e extensivamente alteradas pela irradiação. Isto é essencial para evi

tar falhas e acidentes; 

- Boa resistência â corrosão e ao desgaste quando utilixado em água pressuriça

da ã alta temperatura. A corrosão e a transferência de massa resulta na inefí 

cácia da barra e na l-'beração dc nuclideos altamente ativados para o refrige

rante ; 

- Ausência substancial dc distorções térmicas devido ã condições não uniformes 

de temperatura durante a operação do reator. A distorção inibe o controle e 

interfere com desligamentos de emergência; 

- Dutilidadc c resistência mecânica suficiente para suportar cargas de impacto 

durante a operação. Um material absr-rvedor deve possuir adequada resistência 

ã fluência, ã ruptura, â fadiga e ao impacto na temperatura de operação, para 

assegurar resistência satisfatória â vibração, ciclagem térmica, etc; 

- Densidade. Uma barra deve ter peso suficiente para a introdução pela gravida

de, sempre preferível. Em caso contrário, a inserção da barra deverá ser au 

xiliada por molas ou guias sempre vulneráveis â falhas; 

- Disponibilidade do metal, liga ou cerâmica constituinte do material absorve -

dor; 

- 0 custo, embora não primordial, é sempre uma consideração; 

- A facilidade de fabricação é sempre uma consideração importante. Um alto eus 

to da matéria prima pode ser compensado por baixo custo de fabricação, de mo 

do que o custo global da barra de controle seja inferior quando comparado ao 

de outras.barras. Este é o exemplo típico das barras AglnCd ; 

Embora seja desejável obter-se todos os requisitos mencionados, essa possibili

dade c remota. Consequentemente, a escolha final de um material de controle é 

sempre um compromisso, freqüentemente resolvido por considerações de projeto 

e fabricabilidade; 

1.3 - AS LIGAS A BASE DE PRATA COMO MATERIAIS ABSORVEDORES DE NfiUTROHS 

A prata, um metal de seção de choque relativamente alta para absorção de ncu 

trons térmicos, nunca foi utilizada isoladamente como material de controle em 

reatores térmicos. Porém, suas propriedades nucleares suficientemente atrativas 

conduziram à investigação dc suas ligas como materiais potencialmente utiliza -

vais em reatores tipo PWR, logo no início da década dc 50, ca substituição ao 

hifnio, de ótimas propriedades nucleares, porém de elevado custo e bastante es 

casso. 
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1.3.1 - LIGAS Af-Cd 

As investigações iniciais concentraram-se em ligas binaries prata-câdmio, eu 

jo diagrama de equilíbrio ê mostrado na figura 1.1. Essas ligas possuem proprie 

dades como alta condutividade térmica e são monofásicas, com estrutura CFC, u 

que ê excelente do ponto de vista da estabilidade metalúrgica e dimensional sob 

repetidos ciclos de aquecimento e resfriamento. A irradiação dessas ligas resul 

ta na formação de isõtopos inócuos, não havendo a fcinação de gases; eliminando 

assim danos de irradiação que afetariam adversamente a operação mecânica das 

barras de controle. As seqüências de reações que ocorrem devido ã absorção de 

neutrons pela prata e pelo cãdmio são dadas na figura 1.2. Além disso, a prata 

• o câdmio são materiais de custo relativamente baixo e suas ligas são fabrica

das, útilisando equipamentos convencionais. 

Além das ligas binârias.Ag-Cd, foram estudadas também ligas ternári?.* e quater

nárias, obtidas pela adição de outros elementos em pequena quantidade, como 

.o Cu, que mostrou efeitos benefícios no envelhecimento da liga e Au e Pd para 

melhorar a resistência à corrosão, a resistência mecânica e aumentar a dureza. 

Al e Ni foram também utilizados como adições menores, na tentativa de melhorar 

a resposta ao tratamento térmico e aumentar a dureza. A melhora da resistência 

à corrosão foi tentada através de pequenas adições de Be e Al, sem resultados 

satisfatórios. 

Apesar das propriedades iniciais desejáveis das ligas Ag-Cd, elas nunca foram 

utilizadas como materiais de controle em reatores PWR, pois essas investiga -

ções preliminares mostraram que as ligas Ag-Cd não satisfaziam três importantes 

requisitos. 0 primeiro era a baixa resistência â corrosão em água, a alta tempe 

ratura. A formação de filme não protetor conduz â perda de massa, com taxas 

mais altas em água contendo oxigênio do que em água hidrogenada ou desgaseifica 

da. Essa característica é altamente indesejável por levar à contaminação da 

água e de componentes do reator por nuclídeos de alta atividade. 

0 segundo problema sério dessas ligas é a sua baixa capacidade de absorção ncu 

trõnica ("physics worth"); uma liga Ag-30Z Cd, por exemplo, é somente 91Z efetí 

va como absorvedor, relativamente ao háfnío. 

0 terceiro problema com as ligas Ag-Cd é a baixa resistência mecânica associada 

â essas lig?s. Sem dúvida, é um problema menos importante que os demais, uma 

vez que existe a possibilidade de se melhorar a resistência através da adição 

de outros elementos, mantendo porém a estabilidade estrutural da liga CFC mono-

fásíca antes e após a irradiação. 

1.3.2 - LIGAS Ag-In 

Após as investigações-do sistema Ag-Cd terem TcvelaJo que essas ligas não satís 
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FIGURA 1.1. Diagrama de equilíbrio de fases do sistema Ag-Cd 
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FIGURA 1.2. Cadeias de decaimento da prata e cadmip , 
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faxiam os requisitos de corrosão no ambiente de reatores PMt, além de apresenta

ra capacidade absorção de neutrons inadequada, ligas binaries Ag-In foras, estu

dadas por Cohen , cos e seat adições amores de Al, Be e Sn (nnuoe de 1 w/o). 

0 diagrama de fases Ag-In ê apresentado na figura 1.3. Esse diagraaa nostra qua 

a solubilidade do índio na prata ê de cerca de 201 a 300°C. 

O índio apresenta seção de choque de absorção de neutrons térmicos moderadamente 

alta e possui picos de ressonância de absorção intensos na. região epitêraica, de 

ando qu? a sua associação ã prata torna possível a ampliação do espectro de ab

sorção de neutrons da liga resultante. 

Outra característica do índio iuicialaente considerada por Cohen, foi sua capaci 

dade de melhorar a corrosão da prata, relatada em aplicações não nucleares . 

Essas duas ultimas propriedades justificaram uma série de estudos sobre a viabi-

.(5) lidade das ligas Ag-In como materiais absoxvedores 

f import:-ate notar que o índio, ao capturar um neutron, trensauta-se para o Sn, 

conforme a cadeia de decaimento abaixo, introduzindo um novo elemento na liga, 

ao contrário do que ocorre com, a prata e o cádmio. ' 

As ligas Ag-In com até -17,81 de In mostraram possuir propriedades mecânicas e 

dutilidade adequadas, considerando os requisitos de projeto dos reatores - PWR 

da época (- 70 MPa '-ara o limite de escoamento a 30Z de alongamento na tempera 

tura de operação de 300 C). 

Ligas com altas concentrações de índio (18,5 a 25 v/o) e adições atnores de Al 

e/ou Be apresentaram propriedades mecânicas consideravelmente mzlbores do que 

as ligas binaries, em todas as temperaturas de ensaio. Como as ligas binaries 

com alta concentração de In não foram investigadas, não foi possível distinguir 

se essa melhora de propriedades foi devida às adições menores ou foi resultado 

da alta concentração de índio. As ligas com adições de Al e/ou Be eraa bifási-

cas (CFC • BC), sendo que o principal «feito da segunda fase era a redução da 

dutilidade, que aumentava com a proporção da segunda fase HC. 

Mesmo mantendo-se o índio no limite de solubilidade ao se fabricar ligas Ag-In 

(20% In), a transautação deste para Sn, sob irradiação, tornaria a liga acta -

lurgicamente instável conduzindo â subsequente formação da fase BC. 

Ensaios de corrosão das ligas Ag-ln foraa executados ea água neutra a 273°C a 

ca água circulante coa alto pH, a 330°C, hidrogenada ou contendo oxigênio, para 



INDlD , M/O 
SO 60 

50 60 
ÍNDIO , o/o 

riGURA M . Diaerama de fases Aft-In (ref. 6). 
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simular condições de eventual admissão deste no circuito de refrigeração. Os re 

suit ados mostraram que, em ambientes de PWR operando sob condições em que não hã 

total controle do oxigênio dissolvido na água de refrigeração, as ligas Ag-In 

eram inadequadas, devido ã ocorrência de oxidaçao interna, embora o filme de óx£ 

do formado fosse aderente ao contrário do que foi observado nos ensaios das li

gas Ag-Cd. 

A capacidade de absorção de neutrons das ligas Ag-ln só ê bca para altas concen

trações de índic (por ex, uma liga com 24,92 em peso Je In e 0,532 Al apresentou 

capacidade de absorção, relativa ao Hf, de 1,01). Como a altas concentrações de 

In a liga deixa de ser monofásica, com prejuízo ã estabilidad* dimensional e a 

dutilidade, não ê possível se estabelecer um compromisso entre estas proprieda -

des e a capacidade de absorção. 

Embora os resultados dessas investigações tenham inviabilizado o uso das ligas 

AgCd e Agln como materiais absorvedores, eles foram extremamente importante para 

o projeto posterior das ligas ã base de prata para esse fim. 

1.4 - 0 PROJETO E OS PRIMEIROS DESENVOLVIMENTOS DAS LIGAS TERKÁR1AS AglnCd 

COMO MATERIAL EQUIVALENTE AO HAFKIO PARA EMPREGO EM REATORES PWR(:>,P). 

Como os requisitos de corrosão e capacidade de absorção de neutrons ("physics 

worth") não eram satisfeitos pelas ligas binárias monoíisicas, AgCd e Agln, foi 

necessário alterar radicalmente a composição química para se conseguir as propH 

edades desejadas. As mudar.ças foram executadas judiciosamente, de rooc que as 

propriedades resultantes fossem o mais próximo possível das desejadas. 

1.4.1 - MELHORIA DA RESISTÊNCIA A CORROSÃO DAS LIGAS A BASE DE PRATA 

Para melhorar a resistência à corrosão das ligas AgCd, necessitava-se de uma 

adição que estabilizasse o oxido superficial, evitando ao máximo a solução e re 

deposição de Ag. 

Por outro lado, verificcj-se que o produto da corrosão das ligas Agln em água 

era um filme relativamente aderente, toca a corrosão ocorrendo por oxidaçao in

terna, o que resultava em ganhos de peso. 

Do p^nto de vista de corrosão, portanto, percebeu-se que uma composição balance^ 

da AglnCd poderia ser estabelecida de modo a se conseguir uma superfície interte 

â água, minimizando a corrosão interna. 
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1.4.2 - CONSIDERAÇÕES SOBRE O AUMENTO DA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE NEUTRONS DAS 

LIGAS A BASE DE PRATA/5' 

Para alterar satisfatoriamente as características de absorção inadequadas das 

ligas AgCd e manter uma estrutura cristalina monofãsica, metalurgicamente está

vel, foi dada atenção às propriedades de absorção neutrõnica de c a possível 

compoi.ente para a liga de Ag em todo o espectro de energia âns neutrons espera

do para um reator tipo PWR. 

Num reator térmico, o material de controle ê realmente efetivo quando absorve 

não só os neutrons de baixa nergia (térmicos), mas também os de maior energia 

(epitérmicos). Um absorvedor ideal é aquele que possui alta seção de choque de 

absorção em todo o espectro de energia dos neutrons produzidos e que, ao se 

transtnutar, forma isõtopos com seção de choque igualmente elevada. Tal mate 

rial, porém, não é disponível. Para abranger a faixa mais ampla possível de 

energia, i possível, no entanto, combinar elementos que apresentem propriedades 

de absorção ressonante na faixa epitérmica entre si e com outros que absorvam 

na faixa térmica, de modo a cobrir tod , o espectro esperado, obtendo-se, en

tão, uma barra de controle de alta eficiência. 

Na tabela 1.1 sao apresentados vários elementos potencialmente utilizáveis como 

componentes de ligas â base de prata. 0 B e Hf são incluídos para comparação. 

TABELA 1.1 - PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE NEUTRONS DE VÁRIOS VENENOS 

ELEMENTO 

(VENENO) 

Cádmío 

Mercúrio 

Boro 

Ouro 

Índio 

Prata 

Hafnio 

ISÕTOPOS DE ALTA 

SEÇÃO DE CHOQUE 

Cd1 1 3 

H g 1 " 

B 1 0 

Au1 9 7 

m115/m113 

A g 1 0 7 / A g 1 0 9 

H f 1 7 4 , 1 7 6 , 177 

^ 1 7 8 , 1 7 9 , 180 

ABUNDÂNCIA DOS 

ISÓT0P0S (Z) 

12,36 

16,84 

18,8 

100 

95 ,8 /4 ,2 

51,4/48,6 

0 , 1 8 / 5 , 2 / 1 8 , 4 / 

27 ,1 /13 ,8 /35 ,3 

SEÇÃO DE CHOQUE 

PARA NEUTRONS 

TÉRMICOS 

2550 

380 

' 755 

98 

198 

62 

105 m 

ENERGIA DE 
RESSONÂNCIA 
PARA OS PI
COS DE ABSOR 
ÇÃO IMP0RTAN 

' TES (eV) 

mm 

_ 

— 

4 ,91; 6,0 

1,46; 3 ,87; 
9,10 

5 ,12; 16,60 

1,08; 2,36; 
5 ,9; 6 ,6 ; 7,8 
8,8 
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A partir dos dados listados, observa-se que o Cd; Hg e B são fortes absorvedores 

de neutrons térmicos e pobres absorvedores de neutrons epitérmicos. 0 Cd e" o 

mais efetivei porém, a pequena abundância do isótopo absorvedor levará â sua rá

pida transmutação; Hg e B, embora similares nesse aspecto, não são muito desejá

veis como elementos de liga na prata (Hg é muito tóxico e tem altíssima pressão 

de vapor, maior ainda que a do Cd; B devido â baixíssima solubilidade em Ag- ape_ 

nas 0,132 -e transmutação indesejável para He sob irradiação. 

Os outros são absorvedores razoáveis na faixa térmica, porém tem fortes picos de 

ressonância de absorção epitérmica. 0 Au não é tão efetivo quanto o índio e o 

índio menos efetivo que o Hf nessa faixa; porém o In é mais efetivo que o Hf na 

faixa térmica. Uma característica importantíssima dos picos de absorção epitérmi 

cos da Ag e do In é que cies não se sobrepõem, mas se complementam com respeito 

â localização, como mostrado na figura 1-4. Os custos do Hf e Au são desvantajo-

sos comparados ao da prata. Além disso, o Hf é muito pouco solúvel em Ag, forman 

do compostos intermetálicos. 

Depreende-se do exposto que, na seleção de uma combinação adequada de materiais 

para formar uma barra de controle efetiva, é necessário tirar proveito das pro 

priedades individuais de absorção de cada material na região de ressonância. 0 

aumento da efetividade da barra de controle pelo aumento da seção de choque de 

absorção de neutrons térmicos é limitado pelo efeito de "auto-blindagem". 

Dessa forma, a adição do In ã Ag ofereceria grandes possibilidades dr> proporcio

nar uma barra de controle com propriedades nucleares aceitáveis. 0 máxímoprovei-

to do fato dos picos serem complementares seria obtido se fossem utilizadas den 

sidades atômicas iguais. Porém, do ponto de vista metalúrgico,isto não é possí -

vel, uma vez que a solubilidade do índio na prata é de -20 a/o. Contudo, o aumen 

to da jeção de choque térmica para um valor mais favorável é bastante factível 

através do uso do Cádmio. Como a transmutação do cádmio, no caso, é importante, 

seria desejável do ponto de vista neutrõnico confiar menos na adição de cádmio, 

fazendo com que ele seja um constituinte menor numa liga ternaria Ag-In-Cd. 

1.4.3 - CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTABILIDADE METALÚRGICA PARA 0 PROJETO DE 

LIGAS Ag-In-Cd(10) 

As composições da liga ternaria Ag-In-Cd que asseguratao estabilidade metalúrgica 

mesmo após a irradiação, através da retenção da estrutura monofasica CFC, podem 

ser preditas através da extensão dos fatores que influenciam a solubílidade de um 

metal em outro. De acordo com os diagramas de fase binários Ag-Cd, Ag-In e Ag-Sn, 

os limites de solubilidade na prata são 44,20 - 10 para o Cd, In e Sn, respecti

vamente. 
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FIGURA 1.4. Curvas de Seção de Choque'- Energia dos neutrons para 
cadmio, mdio e prata. (Ref.9) 



Como a prata, o cádmio, o índio e o estanho são, respetivamente, elementos dos 

grupos I, II, III e IV, com correspondentes valéncias de 1, 2, 3 e 4, a solubi-

1idade sólida desses elementos na prata ê controlada, segundo Rume-Rothery , 

através da regra da concentraçio eletrônica. 

Mo limite de solubilidade, as razões elétron/átomo, para os sistemas binârios, 

ternârios ou quaternários, pedem ser calculadas a partir das frações atômicas e 

valéncias 60s componentes por: 

(Elétrons/átomo). c - If. V. (1) 

onde V. ê a Valencia do componente i e f. a sua fração atômica na liga. Os vais 

res calculados para as concentrações eletrônicas do cádmio, índio e estanho na. 

prata são, respectivamente 1,44, 1,40 e A,30. 

£ aparente que, no limite de solubilidade, essa conceutração é igual a 1,4 para 

metais dos grupos II e III dissolvidos na prata. Parece também que, quanto mais 

distante da prata na tabela periódica for o soluto, menor será seu limite de so 

lubilidade. 

Numa liga Ag-20Z In, por exemplo, qualquer substituição de prata por cádmio leva 

ria ã formação de segunda fase, pois a aubstituição de um átomo univalente de 

prata por outro bivalente de cádmio faria com que a concentração eletrônica ul

trapassasse 1,4 elétrons/átomo no limite de solubilidade. 

Representando as frações atômicas de Ag, Cd, In e Sn respectivamente por x, y, 

z e v, a manutenção de uma liga quaternária na faixa de solução sólida seria 

conseguida se a sua composição satisfizesse o seguinte requisito:. 

x • 2y + 3z • 4v « 1,4 (2) . 

A adição de Sn â prata, que reduz a concentração eletrônica para 1,3 no limite 

de solubilidade, deve ser corrigida para levar em conta essa redução. Contudo,a 

menos que elevadas concentrações de Sn sejam antevistas numa liga quaternária, a 

equação (2) representa uma boa aproximação inicial, uma vez que a razão elétron/ 

•tomo é muito próxima de 1,4. 

Durante a irradiação de ligas Ag-In-Cd, a prata se transmute para Cd, o índio p£ 

ri Sn c o cádmio permanece como um isótopo , neste caso', devido â captura radioa 

tiva. Os produtos de transmutação têm todos baixa seção de choque; portanto, a 

capacidade de absorção diminuirá com o tempo de exposição. Com o prosseguimento 
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daa reações (n , Y ) I * composição inicial da liga ternãria AglnCd andará COB O 

tempo e una liga quaternária será formada. Para assegurar que essa liga conti

nue aonofásica, ê necessário considerar não sonente a conposiçio inicial, aas 

também a coaposiçáo que a liga terá apôs a exposição aos neutrons. Despresando-

-se efeitos epitérmicos, uaa aproxiaaçáo conservadora pode ser feita, através 

das seguintes hipótese»: 

1. As frações atônicas na liga AglnCd inicial são x, y e (1-x-y), para a Ag,Cd 

e In, respectivamente; 

3 -
2. A densidade da liga e de cerca del0,2 g/ca . A densidade atônica inicial e 

22 - 3 
de aproximadamente 6 x 10 atomos/ca ; 

14 2 -
3. A liga e exposta por 3000 h a um fluxo de 10 n/ca .s (condições de projeto); 

4. As seções de choque são, respectivamente, 60, 190 e 4000 barns para o Ag, Cd 

e In 

- 14 2 

5. Todos os átomos sao submetidos ao fluxo de 10 n/cm .s, isto e, são despreza 

dos os efeitos de auto-blindagem, depressão de fluxo e empobrecimento isotópi 

co. 

- 3 -
Dessa forma, o numero de átomos transoutados por cm de amostra sera dado por: 

KT ' f Ni ^a 0 t < 3 ) 

onde 

f é a fração atômica inicial, 

R. é o número, inicial de átomos, 

2 
ff i a seção de choque de captura em ca , 

0 é o fluxo de neutrons e 

t é o tempo de exposição em s. 

Pára • transmutação de Ag eo Cd, tem-se então 

x (6 x IO22) (60 x IO'24) (101*) (107) - 3,6 x IO21 x (4a) 

Para • traasmutação de Cd em Cd , a variação no número de átomos será de 

(6 x IO22) y. (4b) 



.12. 

Para a transmutação de In para Sn 

Ü-x-y) (6 x IO22) (190 s 10~2*) (IO1*) (IO7) - (1,14 x IO22) (l-x-y) (4c) 

Subtraindo-se os «tomos transmutados dos átomos inicialmente presentes, as fra

ções atômicas remanescentes serão as seguintes: 

Para a Prata, 

(x) (6 x IO22) - (x) (0,36 x IO22) 

(f x IO22) 
0,94 x (5a) 

Para o Cãdmio, 

y + (fração atômica devida â transmutação de Ag) « y • 0,06 x (5b) 

Para o índio, 

(l-x-y) (6 x 1022) - (l-x-y) (1,14 x IO22) 

(6 x IO22) 

- 0,81 (l-x-y) (5c) 

Para o Estanho, 

Fração atômica devida â transmutação de In • 0,19 (l-x-y) (5d) 

Utilizando-se as frações atômicas após a transmutação, juntamente com a relação 

expressa pela equação (2), a composição de qualquer liga ternária que*permanece 

monofásica após a irradiação pode ser calculada da seguinte maneira: 

0,94x + 2(y + 0,06x) + 3(0,81) (l-x-y) + 4(0,19) (l-x-y) - 1,4, 

ou seja: 

x- 0,84 - 0,558 y ou [Ag] - 0,84 - 0,558 [Cd] (6) 

Se a concentração de um dos elementos por pré-fíxada, as concentrações dos ou-

tros dois podem ser determinadas pela equação (6). Exemplos de composições obti 

das a partir de concentrações de cádmio pré-fixadas são dados na tabela 1.2. 
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TABELA 1.2 - COMPOSIÇÕES CALCULADAS PARA LIGAS TERNARIAS Af-In-Cd, FRC-FIXA1IDO-

-SE A CONCENTRAÇÃO DE CÃDMIO 

LIGA NY 

1 

2 

3 

4 

5 

1. b 

COMPOSIÇÃO (PORCENTAGEM ATÔMICA) 

Cédaio 

30 

20 

15 

10 

5 

0 

Prata 

67,3 

72,8 

75,6 

78,4 

81,2 

84,0 

índio 

2,7 

7,2 

9,4 

11,6 

13,8 

16,0 

Após a exposição â um fluxo de 10 n/ca .s durante 3000 h, as ligas da tabela 

1.2 tornam-se quaternárias e suas coaposições podes ser calculadas através das 

equações (5a) a (5d). Os resultados dos cálculos, isto é,asnovas coaposições,são 

jados na tabela 1.3. 

TABELA 1.3 - COMPOSIÇÕES DAS LIGAS Ag-In-Cd APÓS 300 h DE EXPOSIÇÃO 

(nv - 101A) (nvt . IO21 n/ca2) 

LIGA N? 

Ia 

2a 

3a 

4a 

5a 

6a 

Cádmio 

34,0 

24,3 

19,5 

14,7 

9,9 

5,0 

COMPOSIÇÃO (PORCENTAGEM ATÔMICA) 

Prata 

63,3 

68,5 

71,7 

73,7 

76,3 

79,0 

índio 

- 2,2 

5,8 

V 
9,4 

11,2 

13,0 

Estanho 

0,5" 

1,4 

1,7 

2,2 

2,6 

3,0 

Deve ser observado que a hipótese prévia, de que todos os átoaos são subseti-
14 2 

dos ao fluxo de 10 n/ca .a, leva a audanças na coaposição aaiores do que »B 

que realmente ocorrerão. 
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Essas andanças seriaa conseguidas soaente se não houvesse depressão do fluxo, 

anto-blindagea e se o fluxo fosse uniforataente distribuído ao' longo da barra 

de controle. Nas visinbanças desta há uaa redução do fluxo por ua fator de 5 

a 10. As barras são suficienteaente espessas, de aodo que os neutrons são cap

turados priaeiro nas canadas superficiais, isto ê, o aetal subjacente é blinda 

do atê que as caaadas sobrejacectes sejaa eapobrecidas ea isótopos de alta se

ção de choque de absorção. Portanto, coao as andanças reais de coaposição são 

menores que as calculadas; se os efeitos epitêraicos forca reglicenciados ou 

pequenos, a formação de segunda fase ê aenos provãv.-l. Taabéa pode ocorrer a 

formação de gradientes de coaposição da superfície para o centro da seção da 

barra apôs exposição prolongada, a aenos que na temperatura de operação a difti 

são seja suficiente para promover a homogeneização. 

1.4.4 - PROPRIEDADES DAS LIGAS Ag-In-Cd. SELEÇÃO PA COMPOSIÇÃO MAIS ADEQUADA 

AO USO EM REATORES PWR. 

Várias ligas ternárias e mesmo quaternárias foram investigadas por Cohen .Os 

experimentos foram similares aos executados com ligas Ag-In e Ag-Cd, isto é, 

as principais propriedades de interesse, coao a capacidade de absorção, a re -

sistência á corrosão e as propriedades físicas e mecânicas foram estudadas,ten 

do em mente os requisitos típicos de projei..', de um reate PWR. 

As ligas foram fundidas ea cadinhos dt grafite, «apregando-se aquecimento indu 

tivo, vazamento pelo fundo e lingoteira de grafite. 

Foram fabricadas ligas com várias composições, seguindo as considerações de 

projeto da liga tentaria discutidas nos itens precedentes, de aodo que fosse 

possível concluir qual a proporção Ag:In:Cd que mais se aproximava do caso 

- ideal. 

1.4.4.1 - CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE NEUTRONS 

As medidas da capacidade de absorção de várias ligas são dadas na tabela 1.4, 

juntamente com a estrutura cristalina. Observa-se que as ligas com concentra -

ção de índio próxima ao liaite de solubilidade (HP5 e 7) excedea a capacidade 

de absorção do háfnio, aas apresentam estrutura HC. 0 aumento da concentração 

dc cádmio além de 51 também não produziu aelhoras na capacidade de absorção 

das ligas (ver item 1.4.2). A liga 2533 (Ag-13,61 ln~4,9Z Cd) representa uma 

liga com adição moderada de cádmio para compensar a perda na capacidade dc 

absorção devido â redução da quantidade dc índio. Sua capacidade inicial dc 

absorção i praticamente igual (991) â do Hf. A modificação dessa liga, para 

dar alguma idéia dc sua capacidade de absorção após irradiação é representada 
pela 
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lit* 2155 CAg-ll.lZ ID-0.79Z Cd- 10,K Sn), onde o isôtono de cádmio com baixa 

•ccào de choque, resultante de transmutação, foi substituído pelo estanho. A 

perda de capacidade observada foi de 51. Embora superestimada (ver item 1.4.3), 

essa perda não ê excessiva. 

TAKLA 1.4 - CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE UCAS DE PRATA RELATIVAMENTE AO HÁPWIO(5) 

LIGA 119 

lãfnio 

II 119 5 

• 119 7 

2533 

2155 

2(05 

2543 

COMPOSIÇÃO (Z EM PESO) 

AR 

-

74.6 

69,6 

81,6 

77,2 

82,7 

75,6 

li 

-

19,8 

19,8 

13,6 

11.1 

17,3 

12,9 

Cd 

-

4,9 

9,8 

4.9 

0,79 

-

-

Al 

0,56 

0,53 

-

-

-

-

Sn 

-

-

-

-

10,8 

-

11,7 

ESTRUTURA 
CRISTALINA 

M.O. 

BC 

CFC+HC 

BC 

CFC 

RX 

HC 

HC 

BC 

CFC 

(*) 

CFC** 

CFC*** 

CAPACIDADE 
DE ABSOR
ÇÃO RELATI 
VA 

1 

1.03 

1.03 

0,99 

0,94 

0,94 

0,89 

(*) Não determinada 

(**) Estrutura esperada, cf. item 1.4.3. 

Se não fosse* feitas adições de cádmio à liga Ag-In e fosse mantida a restrição 

da estrutura nonofásica após a irradiação, então as composições antes e após a 

exposição seriam dadas pelas ligas 2605 e 2543, respectivamente. A capacidade 

de absorção inicial (2605) é de apenas 94Z da do Rf e cairia, após a irradiação 

para 89Z. Logo uma liga como a de n° 2605 é inadequada para aplicação em PWR. 

Portanto, do ponto de vista da capacidade de absorção, se o índio for mantido 

abaixo do limite de solubilidade, deve ser feita uaa adição moderada de cádmio 

para se obter valores iniciais equivalentes ao háfnio, como na liga 2533. 

A taxa dc perda da efetividade da barra de controle, por outro lado, diminui ã 

•adida que o Cd é consumido. 0 Cd , então, terá máxima atividade no iní -

cio da vida útil io núcleo, quando é necessário para compensar o excesso de 

reatividade deste. 
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1.4.4.2 - PROPRIEDADES MECÂNICAS 

Várias ligas ternârias com composição em acordo com os critérios discutidos no 

item 1.4 foram estudadas por Cohen através de ensaios de tração a temperatu

ra ambiente e a 315 C, em amostras laminadas a frio (com 20Z de redução em área) 

a recosidas. 

A tabela 1.5 mostra alguns dos resultados obtidos por Cohen. 

Em resumo, os requisitos iniciais de projeto para os reatores PWR (ver item 

1.3.2) *r«B satisfeitos pelas ligas 2533 e 2545. 

Ligas com alta concentração de câdmio apresentavam limite de escoamento consi

deravelmente abaixo do limite de 70 MPa (2583). 

A presença do estanho nas ligas fabricadas para simular a composição após irra-

dicão, isto é, nas ligas 2567 e 2555, mostrou ser benéfica do ponto de vista 

mecânico, aumentando o limite de escoamento. A alta resistência das ligas 2567 

e 2555 foi causada, em parte, pela presença da segunda fase HCP n;i wicroestru-

tura. 

Todas as ligas com estrutura predominantemente e CFC mostraram alta dutilid.tde, 

de modo que a deterioração dessa propriedade com a irradiação não se constitui 

em motivo de preocupação. As ligas com estrutura HC e capacidade de absorção 

maior que a do Hf (HH n9 5 e n9 7) apresentaram resistência mecânica muito alta.' 

A dutilidade dessas ligas era muito baixa ou nula, inviabilizando, portanto, sua 

aplicação em reatores tipo PWR. 
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TABELA 1.5- PROPRIEDADES MECÂNICAS DE LIGAS Ag-In-Cd RECOZIDAS (CohenVJ'). 

NÚMERO DA 
LIGA 

2533 (*) 

2545 (*) 

2567 (*) 

2555 (*) 

HH n95 (**) 

HH n?7 (**) 

2583 (*) 

COMPOSIÇÃO (Z EM PESO) 

Ag 

81,6 

85,3 

76,3 

78,7 

74,6 

69,6 

63,5 

In 

13,6 

14,8 

12,1 

13,3 

19,8 

19,8 

2,4 

Cd 

4,9 

-

9.4 

4,85 

«,9 

9,8 

33,1 

Sn 

-

-

2,0 

2,97 

0,56(Al] 

0,53(Ai: 

0,50 

rEMPERATURA 
DO 

ENSAIO(°C) 

21 

315 

21 

315 

21 

315 

21 

315 

21 

315 

21 

315 

21 

315 

°0,2Z 

(HPa) 

72 

66 

112 

68 

157 

108 

151 

124 

174 

118 

132 

90 

54 

53 

°R 
(HPa) 

295 

121 

290 

121 

367 

121 

352 

134 

295 

121 

250 

94 

242 

89 

RED.EM 
ÁREA 
(Z) 

62 

50 

57 

42 

45 

66 

35 

59 

30 

2 

49 

0 

55 

46 

ALONG.» 
50 ma 
(Z) 

67 

34 

57 

24 

50 

35 

41 

17 

32 

3 

15 

0 

86 

26 

(*) 20Z redução por laminação a frio, recozimento a 500°C por 1 h, 

(**) idem, recozimento a 600 C por 1 h. 

As ligas 2567 e 2555 simulam as ligas 2533 e 2545 após 3000h de exposição â um 
14 2 

fluxo de 10 n/cm ..s. 

1.4.4.3 - RESISTÊNCIA X CORROSÃO 

Nas figuras 1.5(a) a 1.5 (d) são apresentadas diversas curvas de corrosão, obtidas 

por Cohen, para várias ligas AglnCd. 

Na figura 1.5(a) observa-se o comportamento em corrosão das ligas com composição 

calculada para possibilitar a manutenção da estabilidade da solução sólida monofásjí 

ca após a irradiação. A unida liga que apresentou ganho de peso, com taxa calcula-
2 

da de 0,83 mg/dm /dia, foi a de n9 2533 (Ag-13,6 w/o ln-4,9 v/o Cd). Observou-se, 

nessa série de ligas, que o aumento da concentração de cádmio levou à inversão do 

comportamento, isto é, de ganho para perda de peso. Logo , do ponto de vista da cor 

rosão em água, não é interessante aumentar a composição de cádmio para além de 5Z. 

A adição de alumínio produziu um aumento de ganho de peso inicial e, embora a resis 

tência â corrosão das ligas contendo alumínio seja boa, a melhora, comparada â liga 

2533, é pequena. Além disso as ligas com alumínio são indesejáveis do ponto de vis 
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FICHU 1.5(b) - Efeito de adi -
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ta iuicroestrutural, por serem bifâsicas. 

0 efeito de adições de estanho ê mostrado na figura 1.5 (b). As composições das li

gas 2567 e 2571 simulam as composições das ligas 2533 e 2565, respectivamente ,após 

irradiações com neutrons. £ aparente que o estanho aumentou marcadamente a resistên 

cia â corrosão das ligas Ag-ln-Cd, mesmo com a redução da concentração de In e o au 

mento da concentração de Cd causados pela irradiação. 

Em água circulante as ligas AglnCd com adições de Sn e Al apresentaram comportamen

to semelhante àquele mostrado em água estática. 0 efeito do aumento do Cd, às eus 

tas do In e Ag, foi também o decréscimo dos ganhos de peso. As ligas com adições 

de estanho mostraram excelente resistência à corrosão, com perdas de peso extrema

mente barxas. 

A liga Ag-13,6% In-4,92 Cd (2533), que mostrou a melhor resistência à corrosão em 

água neutra a 315 C, além de ser uma solução sólida CFC, foi então ensaiada em di 

versos tipos de água. Os resultados desses ensaios são apresentados na figura 1.5(d) 

Para comparação, foi estudado também o comportamento da liga 

Ag-12,lZ In-9,AZ Cd-22 Sn (2567), que simula a liga 2533 após irradiação. 

É interessante notar as baixas taxas de corrosão da liga 2533 (entre 0,43 e 1,13 
2 ' -

mg/dm /dia), nas mais variadas condições da água. A presença do Sn, proveniente da 

transmutação do In, reduz consideravelmente a taxa de corrosão, mes_ 

mo em temperaturas maiores (343 C). Em água contendo oxigênio, porém, as duas ligas • 

perdem peso rapidamente. Como existe a possibilidade da contaminação da água do Tea 

tor por oxigênio, esse fator deve merecer atenção. 

0 mecanismo de corrosão das ligas 2533 e 2567 foi investigado por Cohen, que obser 

vou que os aumentos de peso na liga 2533 eram devidos à absorção, pela liga, do 

oxigênio contido na água, com a subsequente oxidação interna do índio. No caso da 

liga 2567, foi verificada a presença de um oxido complexo, não identificado e con

tendo estanho. Esse oxido aparentemente é protetor em água estática ou dinâmica 

sem a presença de oxigênio dissolvido. 

1.4.4.4 - SELEÇÃO DA COMPOSIÇÃO MAIS ADEQJADA PARA A LIGA Ag-ln-Cd 

• Do exposto nos itens 1.4.4.1 a 1.4.4.3, é óbvio que, do ponto de vista da estabili

dade metalúrgica e capacidade de absorção de neutrons ("physics worth"), a liga 

Ag-13,6% In-4,9Z Cd foi, dentre as estudadas po*- Cohen a que melhor satisfazia 

os requisitos para uso como material absorvedor em substituição ao háfnio. 
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Além de ser praticamente tão efetiva quanto o háfnio, a liga em questão apresenta

va propriedades mecânicas adequadas ao uso pretendido. 

E interessante notar também que, do ponto de vista da corrosão em água, essa liga 

foi a que melhores resultados produziu, conforme discussão do item 1.4.4.3. Como 

solução para o problema da perda de massa em água contendo oxigênio (presente no 

circuito de reatores PWR só em casos de acidente), sugeriu-se, ainda na etapa de 

desenvolvimento da liga, a utilização de revestimento protetor, que poderia ser 

obtido através de niquelação. 

Conforme discutido no item 1.4.3 as mudanças previstas na composição da liga 

Ag-l,36Z In-4,9Z Cd devido âs transmutações de Ag, In e Cd, calculadas com o auxí

lio das equações 5(a) e 5(d), são maiores do que as que realmente ocorrerão. Dessa 

forma os projetistas iniciais da lipa vislumbraram a possibilidade de aumentar um 

pouco mais a concentração de índio, para diminuir a taxa de perda da efetividade 

de absorção com o tempo de irradiação, que é proporcional à concentração de índio 

na liga. 0 cádmio, além de 5Z em peso, não traz vantagens, seja do ponto de vista 

da capacidade de absorção (itens 1.4.2 e 1.4.4.1) ou das propriedades mecânicas 

(item 1.4.4.2) e resistência â corrosão (item 1.4.4.3). ' 

0 resultado dos trabalhos de desenvolvimento de uma liga ternâria AglnCd, como 

substituto ideal para o háfnio, foi então, a liga ternâria Ag-15Z In-5Z Cd. 

1.5 - PROPRIEDADES FÍSICAS E MECÂNICAS DA LIGA Ag-15Z ln-5Z Cd NÃO IRRADIADA 

Na tabela 1.6 são apresentadas algumas propriedades física: da liga Ag-15% In-5% Cd. 

0 gráfico da figura 1.6 mostra a expansão linear da liga juntamente cem a do aço 

inoxidável 304 em função da temperatura. Na figura 1.7 é apresentada a variação da 

densidade da liga Ag-15% In-5Z Cd em função da temperatura. 
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•TABELA 1.6 - PROPRIEDADES MECÍNICAS (TRAÇÃO) DE LIGAS COM COMPOSIÇÃO NOMINAL 

80X Ag, 15Z In e 5Z Cd (5). 

rEMP.(°C) 

25 

50 

100 

200 

300 

400 

500 

COKDI.TIVIDA-
DE TÉRMICA 

V 
ca.K 

0,56 

0,59 

0,63 

0,70 

0,76 

0,15 

0,87 

MÓDULO DE 

ELASTICIDADE 

(GPa) 

79,4 

76,6 

73,2 

68,0 

COEFICIENTE 
DE EXPANSÃO 

(25-500°C) 

(V1) 

22,5 x 10~6 

DENSIDADE 
A 25°C 

(g/cm ) 

10,17 

i r , i 7 - f 0 , ) ( 1 3 ) 

"PONTO DE 
FUSÃO" 

(°C> 

300410 

800+17 ( 1 2 ) 

Não são encontrados na literatura valores do calor específico da liga Ag-15% In-5Z Cd. 

Entretanto, ~>s calores específicos dos três componentes variam pouco entre si e prati-
- (12) 

camenie nao dependem da temperatura. Os valores para os três componentes sao : 

Ag : 0,056 cai/g.°C 

In : 0,057 cal/g.°C 

Cd : 0,055 cal/g.V 

t 

Dessa forma o calor específico da liga pode ser tomado como igual ao da prata, que é 

componente principal. 

Na tabela 1.7 são apresentados valores do limite de escoamento (0,2%), limite de re

sistência, redução em área, alongamento, microdureza e tamanho de grão para a liga 

com composição nominal 80% Ag, 15% In e 5% Cd. Esses valores i.oram obtidos através 

de ensaios de tração na temperatura ambiente e a 315 C em amostras provenientes de 

barras de controle extrudadas, tanto no estado extrudado como no estado recozido. No 

ta-se que o limite de escoamento é bastante reduzido pelo recozimento e que a redução 

é ainda maior se o material for recozido a 500 C. Observou-se ainda nessas amostras 

que o tamanho de grão após a extrusao era geralmente fír.o (ASTM 8) e que o crescimeii 

to de grão não era signíficante, a menos que fossem utilizadas para o recozimento tem 

peraturar; acima de 450 C por tempo de 1 hora. 
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FIGURA 1.6. Expansão linear da liga Ag-15ZIn-5ZCd 
(sólido) e do aço inoxidável 304 (Ref.13) 
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FIGURA 1.7. Densidade da liga Ag-15Zln-5ZCd sólida e l í 
quida. (Ref. 13). 



TABELA 1.7 - PROPRIEDADES MECÂNICAS (TRAÇÃO) PE LIGAS COM COMPOSIÇÃO NOMINAL 80Z Ag, 15% In e 5% «'(5)-

NflMERO DA 

EXTRUSAO 

CR-1 

CR-1 

CR-2 

CR-2 

CR-3 

CR-3 

CR-4 

CR-4 

CONDIÇÕES DA AMOSTRA 

t 

Pré-aquecida 40 min .a 
593°C,como extrudada 

Extrudada e recozida 
1 h P 500°C 

Pré-aquecida 115 min a 
593°C,como extrudada 

Extrudada e recozida 
0 ,5 h & 400°C 

Pré-aquecida 60 min a 537 C, 
como est rudada 

Extrudada e recozida 1 h 
a 400°C 

Pré-aquecida 60 min a 482 C, 
como extruçada 

Extrudada e recozida l h 
a 400°C 

TEMPERATURA 

DO ENSAIO(°C) 

21 

315 

21 

315 

21 

315 

21 

315 

21 

315 

21 

315 

21 

315 

21 

315 

. ° 0 , 2 Z 

(MPa) 

74 

66 

53 

50 

107 

94 

81 

79 

96 
84 

96 

87 

105 

77 

76 

76 

(MPa> 

302 

130 

266 

118 

314 

108 

305 

116 

314 

105 

•314 

98 

310 

83 

296 

111 

RED. EM AREA 

( D 

52 

56 

60 

49 

58 

74 

46 

78 

60 

85 

60 

74 

52 

75 

55 

71 

ALONGAMENTO 

58 

42 

61 

34 

53 

61 

52 

43 

57 

39 

57 

40 

44 

96 

51 

50 

MICRODUREZA 

(HV) 

8 4 , 1 

67,8 

70,0 

67,0 

95,8 

81,9 

99,3 

78,5 

T.G. 

(ASTM) 

8 

1-3 

4-6 

4-6 

8 

6-8 

8 

4-8 



.24. 

O comportamento da liga 80-15-5 ea fluência pode ser observado no gráfico da 

figura 1.8, onde são apresentados os valores da tensão aplicada contra a taxa 

aíniaa de fluência ( C n o estado estacionârio). Observa-se que, para o aaterial 

recozido a 400°C, portanto coa taaanho de grão relativaaente fino (ASTM 6 a 8), 

a resistência ã fluência ê relativaaente baixa. A resistência ã fluênciadoma 

terial pode ser aelhorada por recoziaento ea teaperatura aais alta, auaentando-

-se o taaanho médio de grão. Observa-se, ainda na figura 1-8, que o aesao mate 

rial recozido a 500°C por 2 h (taaanho de grão entre ASTM 2 e 3) experiaentarâ 

uaa deforaação de 1Z em 10.000 h a 288°C sob uau tensão de 7 MPa (C,7 kgf/am ) 

(-0,7 kgf/aa2). No caso anterior, uaa tensão de apenas 1 MPa era suficiente pa 

ra produzir 1Z ea 10.000 h a 288°C. 

8000 

^6000 
m 
c* 

~4000 

§2000 

i i niinj—i i mini—i i liiiti;—i iiiitui i i mui 

ttutido 2h o5flo*c 
TOmgrÒ»AST*\ Z-Í 

5 5 ' 2 g 
41,4 | 

27,6 = 

T0m.de grS, ASTM 6-» 
1 • » • m i l • " " • ' ' ' " • • " LU 11 I I ' I ' l l 

I f f » *» 
-0 

IO» iff* 

Taxa mínima de fluência (h ) 

( t estado estacionârio). 

FIGURA 1.8 - Efeito do tamanho de grão sobre a resistência á fluência da liga 

Ag-15Z In-5Z Cd extrudada e recozida. Temperatura dos ensaios = 

288°C(5). 

1.6 - A UTILIZAÇÃO DA LIGA Ag-15Z In-5Z Cd. DESEMPENHO EM SERVIÇO 

Devido â liga 80-15-5 possuir baixa resistência â corrosão em água circulante 

a alta teaperatura (288°C) e contendo oxigênio (condições prováveis de strem 

encontradas no circuito de refrigeraçãode reatores PWR), as primeiras aplica -

ções dessa liga fizeram uso de camadas de níquel eletrodepositadas solre as 

barras de controle. Após a eletrodeposiçao as barras eram recozidas para pr£ 

mover a difusão do Ni, melhorando a aderência revestimento e aumentando o t£ 

aanho de grão, o que aumentava a resistência â fluência da liga 



Barras de controle desse tipo operaram nos reatores Yankee Rove, BR3 e Saxton 
20 2 

•té doses de cerca de 4 X 10 n/cm . Contudo, logo apôs o desligamento foram ob 

servadas elevadas concentrações de níquel na água do circuito primário e, algu -

mas dias depois, níveis de atividade anormais de Ag™. Exames pôs-irradiação 

mostraram que 85Z da superfície dos absorvedores estava desprovida do revestimen 

to. Picou claro que o níquel eletrodepositado não se mostrou efetivo em prote&r 
(4 14) 

• liga da corrosão pela água * 

Devido primordialmente ao problema da corrosão, o projeto das barras de controle 

foi posteriormente modificado, consistindo basicamente de um conjunto de barras 

•bsorvedoras AglnCd revestidas por aço inoxidável (304, 304L, 321 ou 347) ou in 

conel. O conjunto de barras individuais revestidas é ligado, na extremidade supe 

rior,ã uma peca, sendo que o arranjo assim formado recebe a designação de aranha 

(ou "RCCA - Rod Cluster Control Assembly"). Este é o caso dos reatores PWR fa 

bricados pela Westinghouse, B i V e Combustion Engineering. Este último fabrican 

ts emprega uma combinação de B.C (pastilhas sinterizadas) e AglnCd, na forma de 

barra com cerca de 32 cm de comprimento, utilizada na ponta das varetas, que ê a 

região que recebe a maior dose 
(1,2,4,15) 

Até 19 84, a experiência com as barras de conCrole AglnCd era baseada na operação 

de 90 usinas com cerca de 4400 barras de controle ("RCCA") contendo cerca de 

90000 varetas. 0 número de anos decorridos desde o inicio da operação das usinas 

mais antigas é dado na tabela 1.6. A exposição real das barras de controle de

pende da capacidade da usina, potência específica e do método de operação das 

barras de controle. Como referência, 10 ciclos de operação (cerca de 10 anos) de 
22 2 

vem produzir uma exposição entre 1 a 4 X 10 n/cm (E > 0,1 MeV). A maioria 

das barras de controle, no entanto,não foi substancialmente exposta, uma vez que 

TABELA 1.8 - REATORES 

Ag-In-Cd 

COM MAIOR TEMPO DA OPERAÇÃO UTILIZANDO BARRAS DE CONTROLE 

, (Westinghouse) 

REATOR 

Connecticut Yankee 

San Onofre 

Gíima 

Point Beach 1 

Robinson 2 

Point Beach 2 

Turkey Point 2 

Surry 1 

Surry 2 

J 
ANOS DE OPERAÇÃO 

15.3 

15.3 

15.2 

12.4 

12.2 

10.6 

10.4 

10.1 

10.0 

COMPANHIA 

Northeast Utilities Service Company 

Southern California Edison Company 

Rochester Gas and Electric Corp. 

Wisconsin Electric Power Company 

Carolina Power and Light Company 

Wisconsin Electric Power Company 

Florida Power and Light Company 

Virginia Electric ft Power Company 

Virginia Electric ft Power Company 

* Até dezembro de 1983. 



o modo normal Jc operação ê com todas as barras totalmente removidas, exceto 

que ê inserida nc topo do núcleo. A parte inferior de barras como esta última 
21 2 

ê exposta a cerca de 2 x 10 n/cm (E > 0,1 MeV) por ano de operação a plena po
tência. As barras com o maior tempo de serviço não tiveram necessariamente, a 
maior exposição. Unidades com maior densidade de potência ou usinas que usam as 
barras com freqüência, podem ter acumulado doses maiores em tempos menores 

0 desempenho das barras de controle Ag-ln-Cd tem sido notável. Ainda não foi re 

gistrada nenhuma anormalidade ou falha que pudesse ser atribuída ao desempenho do 
'12) próprio material absorvedorv 

Não há dados publicados sobre a compatibilidade química da liga Ag-ln-Cd com o 

aço inoxidável. 0 excelente desempenho das barras absorvedoras em inúmeros reato

res LWR é uma demonstração de que a compatibilidade da liga com o aço inoxidável 

iras c 
(12) 

após anos de operação em temperaturas de 360 C (interface barra-revestimento)não 

e um fator limitante do desempenho 

1.7 - ANALISE PÕS-IRRADIAÇAO DE BARRAS DE CONTROLE Ag-ln-Cd 

Considerando-se a extensa experiência na qtilização da liga Ag-ln-Cd, a base de 

dados sobre s?u desempenho, obtida através de exames pós-irradiação, ê extremamen 

te limitada. Sem dúvida, isso se d;ve ao excelente desempenho do material. Porém, 

na medida em que a vida de projeto chega ao fim, é necessária uma base de dados 

maior para melhor se coiihecer o desempenho da barra de controle e avaliar qual 
- (12) 

e o seu potencial para utilização alem da vida de projeto 

1.7.1 - COMPOSIÇÃO QUÍMICA 

0 aumento real nas concentrações de cádmio e índio após a irradiação, devido âs 

transmutações nas barras de controle, é dependente do fluxo epitérmico incidente, 

além da significativa depressão do fluxo que ocorre devido ao número relativamen

te maior de absorções na superfície. Dessa forma, a intensidade dos danos de írra 

diação numa determinada barra de controle AglnCd dependerá do espectro de energia 

dos neutrons incidentes e da geometria da barra. Logo, torna-se difícil a compara 

ção entre vários reatores e as diversas geometries usadas. 

Análises químicas de amostras da liga Ag-ln-Cd, irradiadas no reator ETR até do-
21 2 - -

ses entre 1 e 1,7 x 10 n/cm (neutrons térmicos), mostraram que as concentrações 

de Sn e Cd após a irradiação , eram sensivelmente menores do que as previstas 

por Cohen. A maior variação de composição correspondeu ã liga irradiada com 
21 2 1,7 x 10 n/cm ; as concentrações iniciais de Ag, In e Cd nessa liga eram, re^ 

pectivãmente, 80, 47, 14, 86 e 4,67. Após a irradiação e formação da liga quater

nária, foram determinadas concentrações de Ag, In, Cd e Sn iguais a 78,36, 13,36, 
21 2 6,79 e 1,49, respectivamente. Para doses abaixo de 1,7 x 10 n/cm , a concentra-



ção de Sn oscilou em torno de 0,51. Smalley determinou conteúdos de Sn va

riando entre 0,23 e 0,391 em amostras provenientes do núcleo I do reator Yankee. 

Infelizmente seus resultados são duvidosos, uma vez que foram encontradas 

concentrações de Cd abaixo do valor nominal (51). Possivelmente houve, durante 

a operação, uma lixiviação preferencial do Cd na superfície, devido ao processo 

de corrosão. 

A formação de estanho devido à transmutação do índio e o aumento no conteúdo de 

cãdmio devido â transmutação da prata resultam na formação de uma pequena quan

tidade (-3 vol/o) de uma fase com estrutura HC após exposições de cerca de 
22 2 -

10 n/cm (cerca de 10 ciclos de operação em reatores FVR). Essa segunda fa 

se, que ê dispersa na matriz, tem uma "temperatura de fusão" estimada em 700 C. 

Contudo, a temperatura de fusão da liga (800* 17 C) praticamente não ê alterada 
(12) ~ 

pela presença da 2 a fase 

1.7*2 - EMPOLAMENTO*12'15* 

Na tabela 1.9 apresenta-se um sumário dos dados de empolamento disponíveis na 

literatura. Nessa tabela são dadas as exposições correspondentes aos neutrons 

térmicos, epitérmicos e rápidos, quando conhecidas ou estimadas, de modo a se 

tentar um melhor entendimento do empolamento da liga AglnCd, uma vez que as 

transmutações In -»• Sn e Ag -»• Cd resultam principalmente da captura de neu

trons epitérmicos. Os dados mais antigos foram obtidos geralmente após exposi -

ções e temperaturas mais baixas que as normalmente encontradas nos reatores LKR 

comerciais. As correlações quantitativas não podem ser feitas diretamente, uma 

vez que as condições experimentais variaram muito e as discrepãncias nos resul

tados são grandes» 



TABELA 1.9 - VARIAÇÕES DIMENSIONAIS NA LIGA Ag-In-Cd AP0S IRRADIAÇÃO SOB DIVERSAS CONDIÇÕES . 

DESCRIÇÃO DA AMOSTRA 

(a) 

REATOR TEMP. DE IRRADIAÇÃO 

<°C> 
TÉRMICO 

E>0,6eV 

FLUXO INTRORADO 

(a 1Q21 n/cm2) 
ITARIAÇ0ES DIMENSIONAIS 

ÍAP RÁPIDO 

E>0,6 MeV 

EPIT.E RAP 

E > 0 , 6 «V 

% LINEAR X VOL. 

KEF. 

CP p/tração c/tratamen 
to terno-mecãnico Se -
cão transversal 
5.7 X 9,52 Bi MTR 204 0,2-1,8 Não disp (1 

' I * - ' / ' 1 Uoebê. 
(•) 

; 

10 

Idem acina,s/tratamen
to termoaecinico 

CHALK 
RIVER 266 <«) 0,04 

77* 
Não diip. Nie di ip. ao ebi. 

(m) 

rr 
10 

CP para tração 6,35 wn d« 
espessura WTR 

65 0,9 Não disp. 0,9 Nao obt 19 

Ide» anterior com adj.çãò 
O.SX Sn « VTR 65 

Yankee Rove (barra cru 
ciforae) esp. - 6,73 nV 

Núcleo I 
Yankee 315 

7,3 (e) 2,8 Não disp. 

Não disp. 

0,5-2,0 Não disp. 

0,4 ( i ) 0,77-1,0 (e) 

UT 

0,15 <b> 

TKT 

i . o 

TKT 

19 

18 

CP p/traç«o MTR 175 Não disp. Não disp. 1,0-1,5 0,3 1.3 

TeT Tsy rr rrr 
19 

CP p/tração ETR 290 

TcT 
1,0-1,7 0,5-0,9 2,0-3,0 Nao o b s ; rtao o b s . 

7 ^ 
17 

Barra # 6,35 an UK 300 

TcT 
2,2 1.1 3,8 

737 Barra 0 6,35 am c/ 
0.781 Sn 

|UK 300 1,3 0,7 2,« 1.75 

( J ) T*dM Ac-155 Iu-'i7 «M, «•iivti. •i-t.i-il'i Sn •! »•«'iuiwhlv 

O») Va jiaanHo atiiiam >lr 1,111 na I-•.)•• '"'"^ l«al»*« fni wr.li.t.i. 

l i ) Mi» Svran «.ihl i.-n.li>a dr ia lh* * 4n oii.ni» Uo lrr.i<llafni>. 

M ) !*iaia «V * nwairna 

(• ) f * *e * i« io * M i»>! •>, rwhli«ü«« 4r flnae eatavtl 

<f) Aratatra ••rapaulwl* raai r»a«iivüra à »a»anaà<>. Oa i t au l t .uW 

p«J« * q.i«» *«»r W.ÍIÍIIMJI. 

(«) Ka l ian Iwn, a p.irtlr ria anulai» ate* il« 1,0 X t u " a / r a \ Valaraa r«ala , 

aa aaaairaa aàn donraiiliavlihUi 

(li) 0 l valuifa frprrararaa) • • pirn* paraa »aatil*<»ti •aM. ir* ) ! . . 

(•) r * 0.1 HrV 

(J) l*r«rl«M a , . * r t i r J , B V I ( U * Í il* timaUml* M I aaMairaa p/aaaalna ciiarpjr. 

( I ) Na* <ll,pon(»«l (n.v« r*'.atad«). 

(w> Mmiida «Ia . U r d a . A r»f»rrnria 1*1 Ira «H« nXu furaai •it.a.-rvaAi* r fol tva 
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(19) 
As amostras ensaiadas por ?cott , que tiveram as nmiores doses, aostraraa 

crescimento linear de 0,5 a 2,01, pores, medidas de densidade não revelara» es 

polasento significante. É possível que variações de composição ou isperfeijões 

superficiais tenhas causado essa discrepância, que torna os dados não confia -
(18) 

veis. As barras cTuciforses do reator Yankee revelaras 2,51 de ausento de 
21 2 

volume e 1Z de espessura após 1 x 10 n/cs (fluxo epitersico estisado). Se-
(19) - - -

gusdo Ssalley , parte da variação de densidade foi devida a oxidaçao inter

na da liga AgInCd,pela ineficácia da casada protetora de níquel e o espolasento 

devido â irradiação teria sido da ordes de 1Z es volt 

Os únicos dados, obtidos apôs exposições relativamente altas são os de 

Nurgatroyd . Esses dados nostras que a liga AglnCd sofre us espolasento de 

1.9Z a 300°C após usa dose de 1,1 X IO21 n/ca2 (E > 0,8 MeV) cos usa estimati-
21 2 -

va de 3,6 X 10 n/cs para os neutrons rápidos e epitersicos (E > 0,6 eV), 

que representa algo entre 10 e 20Z da dose correspondente â vida de us reator 
(12) 

LMt atual. Strasser estisou as doses para neutrons cos E > 0,6 eV e corre 

lecionou os dados de espolasento cos essas doses, verificando que os dados de 

Nurgatroyd eras suito saiores do que os obtidos pela extrapolação linear dos 

valores correspondentes a doses sais baixas. Segundo Strasser, se o empolamen-

to da liga AglnCd é causado prisariasente pela formação de 2? fase, deve-se es 

perar baixas taxas de espolasento no. início da-vida das barras, até que 

o liai te de solubil idade seja atingido, quando então a taxa de empolaaento se 

rã saior. 

Ainda segundo Strasser, a incerteza e o grande espalhamento dos resultados de 

espolasento aostras que a fixação da vida de projeto das barras entre 10 e 15 

anos é consistente com o desespenho, De fato, dados aais recente , indicam 
21 2 

que após uaa dose de 1,1 X 10 n/ca (E > 1 MeV), as barras AglnCd com 9,4 

as da Babcock I Wilcox apresentaraa eapolamento numa faixa entre 0,7 X 1,4Z, 

coa valor médio igual a 1,0Z. has barras da Combustion Engineering coa diâme -

tro de 2,18 ca, exaainadas apôs 1,1 - 2,7 X 1021 n/ca2 (E > 1 MeV), foram medi 

das taxas aédias de eapolamento iguais a 0,1Z, valores consideravelmente meno

res que os das barras da B I W. A diferença é devida ao efeito do diâmetro da 

barra, coabinado coa o elevado gradiente de fluxo na superfície da barra, que 

faz com que o centro das barras apresente um número de capturas por unidade de 

volume muito menor do que a superfície. 

Coso o eapolamento da liga AglnCd é dep .idente do número de absorçôesque, por 

sua vez, depende da razão entre os fluxos rápido e térmico, é de se esperar va 
•(12) "~ 

lores diferentes para reatores coa espectros diferentes . 



TABELA 1.10 - PROPRIEDADES MECÂNICAS DA LIGA Ag-In-Cd APÔS IRRADIAÇÃO 

AMOSTRA 

ControleÍX) 

Controle (2) 

IrradiadaVJ' 

Irradiada 

Irradiada 

Controle 

Controle 

Controle 

Irradiada 

Irradiada 

Irradiadaí5* 

CONDIÇÕES DE IRRADIAÇÃO 

TEMP.(°C) 

260 

260 

260 

-

200 

200 

200 

FLUXO INTKGRA/JO 
(N. TÉRMICOS) 

X IO2* 

2 

• 2 

2 

-

1.* 

1,0 

0,3 

CONDIÇÕES DOS ENSAIOS E DADOS OBTIDOS 

TEMP. 
(°C) 

20 

315 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

ay 
(MPa) 

138,0 

• 

107,0 

56,5 

56,5 

60,0 

93,8 

148,0 

192,0 

°R 
(MPa) 

339 

107,0 

256 

272 

267 

285 

287 

285 

ALONG. 

(28 rm)Z 

50 

24 

50 

52 

50 

44 

44 

44 

ENSAIOS DE FLUENCIA 

a - 27,6 MPa 

TEMP. 
<°C> 

315 

315 

315 

315 

315 

RUPTURA 
(HORAS) 

97,4 

97,3 

29 

37 

40 

ALONG. 

31 

15 

16 

24 

15 

DUREZA 

HV 

kg£/iw2 

8 7 

87 

56 

72 

94 

109 

Tratamentos térmicos: (1) 0,5 h a 399°C, (2) 2690 h a 315°C; (3) 1440 h a 315°C apôs irradiação (s6 a amostra de fluencia; 

(4) 1440 h a 315°C após a irradiação. 

(5) Apôs 1056 h a 340 C, a dureza baixou par? 53. 
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£ interessante notar que no projeto dos reatores B 6 W ê assumido um eapoli 

to de 3 vol/o, ao passo que a Westinghouse considera o eapolamento como sendo 

pequeno, ou seja, 0 a 0,5Z de aumento no comprimento, 0 a 0,72 no diâmetro e 

0,1 a -0,5Z de decréscimo na densidade d* liga (2). 

1.7.3 - PROPRIEDADES MECÂNICAS*12* 

Na tabela 3:2 são apresentados alguns dados sobre as propriedades mecânicas da 

liga Ag-152 In-52 Cd irradiada. Deve-se notar que as temperaturas de irradiação 

(200 a 260 C) são menores do que as temperaturas de operação normais dos reato

res LWR e que as exposições são uma ordem de grandeza menores do que as projeta 

das atualmente. 

Os dados da tabela 1.10 mostram que a irradiação a 200 e 260°C aumentou o limi

te de escoamento ( O ) da liga na temperatura ambiente, não produzindo efeitos 

adversos no limite de resistência e na dutilidade. Como a temperatura de opera

ção da liga AglnCd é maior que a temperatura de recristalização, parece prova 

vel que os danos de irradiação serão eliminados devido ao recozimento, na medi

da em que forem sendo produzidos, como sugerem os valores de dureza da tabela 

1.10. 

Reinke estudou o comportamento em tração de ligas AglnCd irradiadas entre 

1,0 e 1,7 x 10 n/cm a 300°C. Amostras extrodadas e recozidas l h a 550°C exî  

biram limites de escoamento (T.A.) entre 112 a 137 MPa na condição não-irradia

da e entre 94 e 147 MPa após a irradiação. Os limites de resistência situaram-

se entre 266 é 318 MPa e entre 278 e 296 MPa,antes e após a irradiação,™ spec ti 

mente. A redução em área e o alongamento situaram-se na faixa compreendida en

tre 50 e 602 antes e após a irradiação. Foi observado por Reinke que houve re 

cristalização e crescimento de grão durante a irradiação. Os valores de dureza 

(HV) variaram de 55 a 76 na condição pré-irradiação, com valores correspondeu -

tes de 36 a 52 após a irradiação. 

(12) • 

Segundo Strasser et ai os valores da resistência a fluencia da liga AglnCd 

são de interesse para se verificar se o empolamento da liga pode ou não defor -

mar o revestimento. Os dados disponíveis indicam que a tensão aplicada ao tubo 

de revestimento pela pressão da água de refrigeração ("hoop stress") é suficien 

te para impedir que ele se deforme. Portanto, desde que seja provisionado espa

ço interno, a liga, ao invés de deformar o revestimento escoará no espaço livre 

disponível, de modo que a interação mecânica absorvedor-revestimento não é um 

problema sério. 



1.7.4 - nontiEiMBES TÉRMICAS (12) 

Estiaativas da redução da condutividade têraica devido aos produtos de tn 

tação, indicas que essa redução não atinge 25Z do valor inicial. 

Oa ausento de 5Z na concentração de cádaio, resultaria ca un ausento de cerca 

de 5X no coeficiente da expansão linear, ao passo que pequenas variações 

concentrações de prata e índio não o alteras significativamente. 

1.7.5 - VARIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ABSORClO DE H£UTROKS DA LIGA 

Ag-151 In-5I Cd - COMPARAÇÃO C M 0 BÂFHIO. 

A rcatividade da liga Ag-In-Cd e essencialaente idêntica ã do Bafnio antes da 

irradiação (ver ítea 1.4.4.1). A figura 1.9 aostra a variação da capacidade de 

absorção de neutrons coa o fluxo integrado. A perda de rcatividade da liga i 
22 2 

ligeiraaente aaior que a do Bf ate ceçca de 1 x 10 n/ca . A partir desse valor 

a taxa de perda ê aenor que a do Rf, sendo que para valores aciaa de 
22 2 -

2,5 x 10 n/ca , os valores de rcatividade sao praticaaente idênticos. 

1.1 

OS 

04 

ga*0 de Controle 
ftum lrtiy«**iéotoefrt;w» 
fiam* 
Sef/ti** * Corgt tt-S.Í-5 

Figura 1.9 

Variação da capacidade de absorção 

de neutrons da liga Ag-15Z ln-5Z Cd 

e do Hf aetálico coa o fluxo inte-

t (16) grafo '. 

1J> ?0 30 

fw»> krtcgrtxU (£»0,625 O 
(KitPnftmt) 



1.8 - COMPARAÇÃO DA LIGA Ag-lSZ In-5Z Cd COM OUTROS ABSORVEDORES DE NEUTRONS 

As vantagens e desvantagens dos principais absorvedores de neutrons» segundo 

Strasser & Sheppard, são apresentadas nas tabelas 1.11 (Ag-ln-Cd), 1.12 (B.C) 

e 1.13 (Râfnio). 

TABELA 1.11 - LIGA Ag-15X In-5Z Cd PARA BARRAS DE CONTROLE TIPO PWR. 

VANTACENS 

- Bom absorvedor tanto para neutrons térmicos, como para neutrons epítérmicos 

(projetado para ser equivalente ao Háfnio); 

- Longa vida nuclear; 

- Baixa taxa de empolamento e boa integridade estrutural; 

- Baixa propensão ã interação com o revestimento devido à baixa resistência me

cânica e â boa integridade estrutural; 

- Ausência de produtos de transmutação gasosos; 

- Fácil de fabricar; 

- Compatível com o revestimento; 

- Longa história de excelente desempenho. 

DESVANTAGENS: 

- Custo; 

- Ponto de Fusão relativamente baixo; 

.- Baixa resistência a corrosão velo refrigerante 

-Ag é fonte de alta energia. 



TABELA 1.12 - B^C: PÕ COMPACTADO POR VIBRAÇÃO PARA REATORES BWR E NA FORMA 

DE PASTILHAS SINTERIZADAS PARA REATORES. PWR. 

VANTAGENS: 

- Capacidade inicial de absorção de neutrons maior que a da liga Ag-15Z In-5Z Cd 

ou do Hf; 

- Alto ponto de fusão; 

- Compatível com o revestimento; 

- Baixo custo; 

- Experiência satisfatória extensa (exposições médias) 

DESVANTAGENS 

3 

- Produtos de transmutação como He, Li e B causam taxas de empo lament o mais al

tas que as do Hf e liga Ag-15Z In-5Z Cd; 

- Gradientes térmicos e produtos de transmutação (He) provocam trincas e realpca 

ção similares às do combustível; 

- Produtos de transmutação gasosos (He) são formados e liberados; 

- Baixa resistência â corrosão pelo refrigerante; 

- Aumento no diâmetro resulta em deformação e ruptura do revestimento, além de 

perda de B,C antes do fim da vida de projeto. 



TABELA 1.13 - Hf COMO SUBSTITUTO A LIGA A&-15Z ln-5X Cd EM REATORES FWR E AO 

B^C EM REATORES BUR. 

VANTAGENS; 

- Bom absorvedor tanto de neutrons térmicos como de epitérmicos; 

- Vida nuclear maior que a do B.C ou da liga AglnCd; 

- Os produtos de transmutação são outros isótopos de Hf; 

- Boa estabilidade dimensional; 

- Excelente resistência ã corrosão p«ílo refrigerante, bom potencial para aplica 

ções sem revestimento; 

- Bom desempenho em plantas navais norte-americanas 

DESVANTAGENS: 

- Capacidade inicial de absorção menor que a do B.C; 

- Alta densidade torna a :'ntrodução por baixo do núcleo potencialmente difícil; 

- Estrutura anisotropics, requer que seja projetada a acomodação do crescimento 

induzido pela irradiação; 

- Falta de dados de desempenho em serviço; 

- Custo 

- Afinidade por hidrogênio. 

Strasser e Sheppard incluíram o custo da liga Ag-ln-Cd como uma de suas desvanta 

gens, provavelmente devido â especulação havida com a prata no período compreen

dido entre 1978 e 1981, além do fato da prata e cãdmío terem entrado para a lis

ta de materiais estratégicos do governo norte-americano . Porém, os mesmos au 

tores afirmam que. após o período especulativo, o preço da prata retornou os 

seus valores antigos de US$ 193 a 257 por kg (dados de 1984) e os fabricantes 

deixaram de se preocupar com o fator custo, exceto a Westinghouse, que mudou pa 

ra o Háfnio. 0 projeto, no caso do háfnio, é simplesmente a substituição direta 

da barra AglnCd por outra de háfnio com as mesmas dimensões. 0 primeiro núcleo 

comercial com todas as barras de controle dé Hf era esperado operar em 1985. 

(12 3) 
Análises de custo anteriores ' ' revelaram que o absorvedor mais vantajoso 

era a liga Ag-15% In-5Z Cd, uma vez que o custo líquido anual, considerando sua 

longa vida nuclear, a facilidade de fabricação (consequentemente o custo) e o 

aproveitamento da sucata, era inferior ao dos outros absorvedòres. 

As relações entre os custos, obviamente, dependerão da disponibilidade e custos 

relativos das matérias primas, do custo da mão de obra e dos rendimentos do pro-
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cesso de fabricação empregado, alem de margens de lucro, quando for o caso. 

Na tabela 1.14 ê apresentado um sumário dos parâmetros típicos do projeto me 

cínico, do material e outros critérios de projeto para barras de controle 

constituídas total ou parcialmente por Ag-In-Cd e utilizadas atualmente nos 

reatores comerciais B & W, Westinghouse, KWU e CE. 

1.9 - OBJETIVOS DO TRABALHO 

A liga Ag-15% In-5Z Cd foi escolhida como o material absorvedor para a Unida

de Crítica do IPEN. Embora seja possível utilizar outros absorvedores numa 

unidade crítica, onde as condições de trabalho do material absorvedor são mui 

to brandas, isto é, temperatura de operação e fluxo integrado muito baixos, 

praticamente ausência de solicitações mecânicas, pouca solicitação das proprie 

dades térmicas, etc, optou-se pela u.ilização da liga Ag-15% ln-5Z Cd, lar

gamente empregada em PWR's, como uma maneira de se adquirir experiência com 

esse material absorvedor desde a unidade critica. 

A liga em questão é bastante utilizada em reatores LWR, de forma que foi pa -

dronizada pela ASTM. As normas pertinentes â liga Ag-15Z ln-5Z Cd são duas, as 

primeira, de número C752-79, é uma especificação padrão para liga de AglnCd 

de grau nuclear; a segunda, de número C-760-79, normaliza os métodos analíti

cos a serem empregados para verificação da conformidade da liga com a especi

ficação padrão. Dada a importância dessas normas para o presente trabalho, 

elas foram traduzidas e são apresentadas nos apêndices A (C 752-79) e B 

(C 760-79). 

Para a unidade crítica do IPEN, a única alteração permitida na fabricação 

da liga, diz respeito ao estado mecãnicP, isto é, permitiu-se a fabricação 

através de deformarão a frio, ao invés do trabalho a quente requerido pela 

norma. 

As especificações adicionais da unidade crítica são as seguintes: 

. Geometria: Diâmetro da vareta - 8,32 + °'10 mm 
- 0 

comprimento • 1000 + 10 mm 
- 0,10 

. Ovalização: máximo de 0,1 mm (erro de forma) 

. Retilíneidade: 0,6 mm/a em comprimentos mínimos de 1,0 m. 



TABELA 1.14 - PROJETO MECÍNICO TlPICO, PARÂMETROS DO MATERIA! E CRITÉRIOS DE PROJETO PARA B/IRAS DE CONTROLE 

TIPO PWR CONTENDO Ag-In-Cd*1 . 

PROJETO OU PARÂMETROS DO MATERIAL 

Número de aranhas 

NV de barras por aranha 

N9 total de barras 

Tipo de revestimento 

Diâmetro externo (cm) 

Diâmetro interno (cm) 

Parede: cm 

AglnCd 

Diâmetro (cm) 

Comprimento (cm) 

Folga absorvedor-rev. (mm) 

Pastilha de B^C 

Densidade (Z teórica) 

Diâmetro 

Comprimento (cm) 

Compr. total de pastilhas (cm) 

Babcock 

Comp. total 

61 

16 

976 

Aço Inox 304 

encruado 

1.12 

1.01 

0.053 

1.00 

340 

0.15 

& Wilcox 

1 Comp. Parcial 

8 

16 

128 

Aço Inox 304 

encruado 

1.12 

1.01 

0.053 

0.95 

91.4 

0.58 

Westinghouse 

53 

24 

1272 

Aco Inox 304 

encruado 

0.97 

0.87 

0.047 

0.866 

360 

0.08 

Kraftwerk Union 

61 

20 

1220 

Aco Inox estab£ 

lizado encruado 

1.02 

0.89 

0.062 

0.89 

372 

0.11 

Combustion 

Engineering 

91 

5 

455 

Inconel 625 

2.072 

1.895 

0.089 

1.864 

31.75 

U.23 

73 nomina 

1.872 

5.08 

344 



Em vista do exposto, foram colocados como objetivos principais para o presente 

trabalho os seguintes: 

1. Desenvolvimento de um processo para produção no IPEN, em escala de laboratõ 

rio, da liga Ag-lSZ ln-52 Cd de grau nuclear; 

2. Desenvolvimento de um processo de fabricação de varetas da liga Ag-15Z In-5Z 

Cd par» utilização na unidade crítica do IPEN; 

3. Implantação de métodos rotrneiros para o controle de qualidade da liga e 

das varetas produzidas, de conformidade com as normas anteriormente citadas; 

4. Aquisição de experiência e identificação dos principais problemas ligados a 

produção da liga, de varetas, e ao controle de qualidade, para sugestão de 

novas alternativas de fabricação, quando necessário. 



CAPITULO 2 

FUSÃO, LINGOTAMEKTO E HOMOGENEIZAÇÃO DA 

LIGA Ag-15Z In-5Z Cd. 
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2. FUSÃO, LINCOTAMENTO E HOMOGENEIZAÇÃO DA LIGA Ag-151 In-5X Cd. 

2.1 - MATERIAIS UTILIZADOS 

2.1.1 - PRATA 

Utilizou-se na fabricação da liga, prata com composição nominal 99,99Z Ag (míni

mo), adquirida no mercado nacional da empresa Degussa , em dois lotes: o primei

ro de 4,0 kg (lote 1) e o segundo de 10,0 kg (lote 2). O metal é fornecido na 

forma granulada, com grânulos numa ampla faixa de tamanhos, apresentando brilho 

característico, sem qualquer evidência de ataque químico superficial. 

A quantidade de impurezas nos dois lotes adquitidos foi determinada por espectr£ 

grafia de emissão no Departamento de Processos Especiais do IPEN. Os resultados 

obtidos são mostrados na tabela 2.1 

TABELA 2.1 - ANÁLISE ESPECTROGRÂFICA SEMIQUANTITAT1VA - PRATA DOS LOTES 1 e 2 

ELEMENTO 

Al 

Au 

Bi 

Cu 

Mg 

Pb 

Si 

Sn 

CONCENTRAÇÃO ( ug/g) 

LOTE 1 

-19 

<15 

< 8 

- 80 

- 23 

<8 

- 30 

- 16 

LOTE 2 

18 

<10 N.D. 

1 5 

8 

10 

<5 N.D. 

8 

<10 N.D. 

ND B Não detectado (o valor dado corresponde ao limite de detecção do 

aparelho e/ou método utilizados). 

A observaçãcida tabela 2.1 mostra que a quantidade total de impurezas na prata 

corresponde â declarada pelo fornecedor (-100 ppm). 

2.1.2 - ÍNDIO 

0 indío utilizado é de procedência alemã, tendo sido fornecido pela Ventron . 0 
lote adquirido era composto por 50 pequenos lingotes de cerca de 270 g, total i 
zando 14,00 kg. A pureza declarada pelo fornecedor, é igual â 99,992 In, sendo 



as iapurezas constituídas soaente por elementos metálicos. 

A análise química por espec trograf ia de emissão, tab. 2.2, mostra que • quantida

de de impurezas não corresponde exatamente ao valor nominal, isto é, o metal ê 

de pureza 99,91 In. Ê possível porém que sejam obtidas análises diferentes em 

outros lingotes, uma vez que somente um, dentre o lote de 50, foi amostrado. 

TABELA 2.2 - ANALISE ESPECTROGRÁFICA SENIQÜANTITATIVA DO In-METALICO 

ELEMENTO 

Al 

B 

Bi 

Ca 

Cd 

Co 

Cr 

Cu 

Ga 

Mg 

Mn 

Mo 

Ni 

Pb 

Si 

Sn 

V 

CONCENTRAÇÃO ( U g / g ) 

<70 

<40 

<18 

<30 

<2400 

<180 

<54 

< 18 

<18 

< 18 

< 18 

400 

<54 

54 

<20-

<40 

< 40 

OBS. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. - Não detectado 

2.1.3 - CADMIO 

O cádmio empregado ê adquirido no mercaào nacional , na forma de barras com 0 

10mm. Foram adquiridos dois lotes, o lote 1 com 2,0 kg e o lote 2 com 5,0 kg. 

O fornecedor garante, para o metal, um mínimo de 99,9Z Cd. Na tabela 2.3 são 

*Colamarino Metais e Ligas Ltda, Sio Paulo 



apresentados os resultados das análises espectrogrâficas dos lotes 1 e 2. 

TARLA 2.3 - ANÁLISES ESPECT10GRAFICAS SEMI-QUAHTITATIVAS - Cd, LOTES 1 c 2 

ÍLDfENTO 

Al 

Ca 

Cu 

Te 

Mg 

Si 

Bi 

Co 

Cr 

Mn 

Ni 

Pb 

Sn 

Sr 

Zn 

CONCENTRAÇÃO ( ug/g) 

LOTE 1 

-30 a -90 

.40 

<25 

<400 

< 50 

.50 a .80 

• 

.. 

LOTE 2 - A». 1 

90 

38 

<120 

< 23 

< 30 

<23 ND 

<69 ND 

<23 ND 

<690 ND 

< 69 ND 

< 23 

< 10 ND 

23 

< 690 ND 

Lote 2 An. 2 

90 

80 

<120 

< 23 

< 30 

<23 ND 

<69 ND 

<23 ND 

<690 ND 

< 69 ND 

< 23 

< 10 ND 

23 

< 690 ND 

N.D. - Não detectado (o valor dado corresponde ao linite de detecção do. apare

lho e/ou sétodo utilizado). 

Tanto o lote 1 coao lote 2 foraa considerados de acordo com a análise do forne

cedor. 

2.2 - EQUIPAMENTO UTILIZADO 

0 forno disponível para a fusão da liga AglnCd é ua forno de indução m*rCA HWG de 

alta freqüência (1 MHz) e potência máxima 25 KW. 0 forno permite a utilização 

de bobinas com diversos diâmetros, tendo-se disponíveis no momento duas bobinas, 

uma com diâmetro interno de 104 mn e a outra com 150 mm; ambas com 1Ó0 mm de al

tura. A bobina de 104 mm, atualmente em Uso, possibilita a fusão de cargas de até 5k| 
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a liga AglnCd como referência. Acredita-se ser possível o aumento da 

capacidade do forno para até 10 kg, com a utilização de bobinas maiores, temi-

camtnte isoladas, juntamente com refletores para minimizar as perdas de calor. 

A bobina fixa constitue uma das limitações do forno HUG, pois impede o bascula-

mento do cadinho, impondo o vazamento pelo fundo. A alta freqüência do forno 

contribui para o aquecimento rápido da carga, o que ê interessante para minizar 

perdas por evaporação; porém, o efeito de movimentação do líquido no cadinho ê 
(21) 

s intenso do que seria se fossem empregadas freqüências baixas . Devido 

à pouca agitação do liquido pelo campo magnético; faz-se a homogeneização meca 

nicamtnte com uma haste de grafite. 

0 forno permite que se eleve & potência de modo contínuo, de 0 a 25 KW, o que 

possibilita um bom controle da velocidade e/ou programa de aquecimento. 

2.3 - FUSfo E LIKCOTAHEKTO 

2.3.1 - Cuidados preliminares 

Além da proteção individual normalmente necessária ao trabalho com fundição, cui 

dados especiais devem ser tomados na fabricação da liga Ag-lSZ In-5Z Cd, pelo 

fato de serem manipulados e fundidos metais pesados, principalmente o cãdmio, 

além da possibilidade da existência de impurezas como o arsênico nos metais com

ponentes da liga, o que torna o ambiente de fundição extremamente insalubre. 

Do ponto de vista da proteção individual, o cãdmio apresenta problemas bastante 
(22) 

sérios, uma vez que, alem de metal pesado, possui toxidez extremamente alta, 

ponto de fusão baixo e altíssima pressão ds vapor, comparada â da maioria dos me 

tais. Como não se utiliza atmosfera protetora no processamento da liga AglnCd, to 

das as precauções devem ser tomadas durante a operação para minimizar as possibi

lidades da inalação, mesmo que eventual, dos vapores de Cd emanados durante a fa 

se final da fusão da liga. Durante toda a etapa de aquecimento devem ser utiliza

dos respiradores adequados, óculos de proteção, gorros e luvas, devendo se evitar 

ao máximo o contacto dos fumos e vapores com a pele. 

2.3.2 - PROCESSOS NORMALMENTE EMPREGADOS PARA A FABRICAÇÃO DA LIGA Ag-In-Cd 

As referências mais antigas na literatura mencionam, com raríssiaas 

exceções, o uso de fornos de indução na fusão ds liga AglnCd. Quanto a cadinhos 

e lingoteiras, também é bastante disseminado o emprego de grafite, dada a baixís-
(25) 

sima solubilidade do carbono na prata líquida* . Os procedimentos descritos nej» 

••• trabalhos de desenvolvimento variam pouco entre si. As diferenças entre os 



métodos utilizados na fabricação da liga básica, dizem respeito basicamente a: 

1) Forma da carga - Algumas referências mencionam o emprego da liga-mãe Ag-30X 
Í20 26 30) 

Cd. Esse procedimento foi utilizado inicialmente ' ' , talvez como 

maneira de minimizar perdas de cádmio e melhor controlar a composição da 
da liga; 

2) Emprego de atmosfera protetora - utilização ou não de proteção sobre o líqui

do, atmosfera inerte (N-) ou pressão reduzida; 

3) Tipo de 1ingotamento. 

(12 23) 
Referencias mais atuais ' confirmam a tendência inicial de se fundir a liga 

AglnCd em fornos de indução, ao ar, 

cadinhos e lingoteiras de grafite. 

AglnCd em fornos de indução, ao ar, sob vácuo ou atmosfera de N_, utilizando-se 

As temperaturas de vazamentos normalmente adotadas situam-se na faixa compreendi

da entre 8CJ e 950 C. Estimativas baseadas em diagramas de equilíbrio existentes, 

indicam, para a composiçãu 80-15-5, temperaturas de "solidus" e "liquidus" de 

760°C e 830°C, respectivamenteíl3).. 

A"temperatura de fusão" da liga Ag-15Z In-5Z Cd é normalmente adotada como 800°C. 

2.3.3 - PRINCIPAIS PROBLEMAS ENCONTRADOS NA FABRICAÇÃO DA LIGA Ag-15Z In-5Z Cd 

A elevada pressão de vapor do cádmio, conforme já discutido em 2.3.1, torna difí

cil o controle da composição da liga, a não ser que sejam tomadas precauções adi 

cionais. Tanto a prata como o índio têm pressões de vapcr bastante baixas relati

vamente ao cádmio, conforme se pode observar na tabela 2.4. 

A redução da pressão de vapor do Cd através do seu emprego já na forma de líga-

-mãe é uma saída possível para contornar o problema. 0 inconveniente nesse caso é 

a introdução no processo de fabricação da etapa de fabricação da liga-mãe, bem 

como da necessidade de se controlar e medir sua composição química. 



TABELA 2.4 - PRESSÕES DE VAPOR DA PRATA, CASHIO E lRDIO EM ALGtMAS TEMPERATURAS 

DE INTERESSE ( 1 3» 2 4' 

TEMPERATURA 

<°C) 

150 

250 

321 

600 

765 

831 

876 

1030 

PRESSÃO DE VAPOR 

(torr) 

PRATA 

<10~ 5 (S) 

1,8 x 1 0 - 3 (S) 

ÍNDIO 

<10"5 (S) 

2,9xl0_ : > (L) 

CÂDMIO 

IO"5 

4 . 4 . I O " 3 (S ) 

8 . 8 . I O - 2 (L) 

84 (L) 

760 (L, P.E.) 

CADMIO SOBRE 

Ag-15I In-5Z Cd 

- 9 

. 8 

>100 

(S) sólido (L) Líquido (P.E.) Ponto de Ebulição 

O tempo dispendido no processo de fusão e 1ingotamento deve ser pequeno, uma vez 

que mesmo em solução, como mostra a tabela 2.4, a pressão de vapor do cãdmio sobre 

a liga Ag-152 In-5Z Cd, na faixa de temperatura normalmente utilizada para v»za -

mento, ainda é elevada. Isto vale principalmente para processos executados ao ar, 

sem utilização de proteção sobre a carga em fusão. 

A utilização de atmosfera controlada (N,) é um dado não muito esclarecido na lite

ratura consultada. Alguns autores chegaram ã conclusão que a oxidacão da liga não 

(25) 

é problema no processo de fundição . Um dos possíveis motivos do uso de atmosfe

ra controlada é se evitar a dissolução de gases, principalmente o oxigênio. Na pra 

ta pura líquida, a solubidade do oxigênio é bastante alta (p.ex. 0,3Z a 973°C). Lo

go após a* solidificação, essa solubílidade cai â 0,006Z (60 ppm), sendo de apenas 
(25) 

0,03 ppm ã temperatura ambiente . A evolução de grandes quantidades de oxigênio 

durante a solidificação pode provocar defeitos no lingote. Na liga Ag-15Z In-5Z Cd, 

não se dispõe ainda de dados sobre a solubilidade do oxigênio na fase líquida, em 

bora ele não tenha sido normalmente detetado nas análises realizadas. 



2.3.4 - PBOCEDDCIRO ADOTADO PAHA A FPSAO PA L1CA 

O processo adotado para fusão da liga Ag-15Z In-5Z Cd, a ser descrito a seguir, te 

ve o seu desenvolvimento iniciado com as experiências executadas em 1984 

Procurou-se adotar um processo o «ais simplificado possível, optando-se pela fusão 

direta dos três metais ao ar, com um certo controle da etapa de aquecimento. 

Para fundir a liga, minimizando as perdas de cãdmio por evaporação, levou-se em 

conta principalmente os diagramas de equilíbrio binaries Ag-In e Irn-Cd, os pontos 

de fusão da prata, cãdmio e índio e das relações entre as densidades desses metais 

nas temperaturas de interesse. 

Na figura 1.3 e 2.1 são apresentados, respectivamente, os diagramas de equilíbrio 

Ag-In e In-Cd. Observa-se nos diagramas dois eutéticos: no sistema In-Cd o eutéti

co ocorre a 74Z In e cerca de 123°C c no sistema Ag-In a - 97Z In e 141 C. 

Observa-se que a relação entre as concentrações de cãdmio e índio na liga ternãria 

(5.15) corresponde praticamente â composição do eutético (74Z In). 

Ha tabela 2-5 são apresentadas as temperaturas de fusão da prata, cãdmio e índio 

e suas densidades em algumas temperaturas de interesse. 
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FICKtA 2.1 - DiagTama de equilíbrio de Fases Cd-In (ref. 6). 



TABELA 2.5 - DENSIDADES E TEMPERATURAS DE FUSÃO DA PRATA, CADMIO E ÍNDIO 

1 

Prata 

Índio 

Câdmio 

TEMP. DE VUSAO 

<°C) 

960.8 

156,2 

320,9 

DENSIDADES (g/cm3) 

SOLIDO 

9,30 a 960°C 

7,29 a 2C°C 

8,65 a 20°C 

LÍQUIDO 

9,26 a 961°C 

7,00 a 194°C 

8,02 a 321°C 

A existência dos dois eutéticos e a ordem dos valores de densidade pode ser utili 

sada de modo a se executar a fusão na seguinte Seqüência: 

1. Colocar o câdmio no fundo do cadinho, seguido do índio e da prata; 

2. Aquecer a carga ao ar, até cerca de 200 C, fundindo o índio. Mesmo após a fu

são do índio, o cãímio continua no fundo do cadinho, pois é mais denso. Manter 

a temperatura até a dissolução total do câdmio no índio (uma parte da prata 

também se dissolverá). 

3. Continuar o aquecimento da carga gradualmente, até cerca de 900-950 C. 

A. Homogeneizar o liquido por agitação. 

5. Vazar. 

Essa' seqüência permite dissolver o câdmio em temperaturas muito mais baixas que süa 

tempeiatura de fusão. Nessas temperaturas- sua pressão de vapor é ainda muito baixa 

(-10** torr), sendo reduzida ainda mais quando é dissolvido no índio. Evita-se, as_ 

sim a evaporação de grandes quantidades de câdmio. 

2.3.5 - DIMEKSIONAMENTO DE LINGOTES, CADINHOS e LING0TEIRAS 

Os lingotes foram dimensionados de modo a se obter 5 varetas por lingote. As dimen

sões de projeto da vareta de controle AglnCd são 0 - 8,32 mm, L « 1000 mm e a densi 
3 ""* 

dade é 10,17 g/cm . Tem-se então para a massa de uma vareta o valor de 553 g. 

Como o lingote necessita de maçalote e tem que ser cortado e usinado, a massa nece£ 

sária passa a -4200 g. 

O comprimento do lingote foi fixado em 300 mm, o que impõe um diâmetro de 39 mm. Es 

sai dimensões são adequadas para o equipamento de conformação disponível. 



O cadinho foi dimensionado de modo a comportar toda a carga sólida, para não se 

necessitar fazer adições durante a fusão. 0 volume dos cadinhos usados ê de cer 

ca de 800 c m . 

Preferiu-se lingoteiras cilíndricas bipartidas ã cênicas, para minimizar a quan

tidade de metal a ser usinado na preparação do lingote para conformação mecânica. 

2.3.6 - ARRANJO UTILIZADO PARA FUSÃO E LINGOTAMENTO 

Na figura 2.2 se esquematiza a maneira como se dispõe cadinho e lingoteira para a 

execução da fusão e lingotamento. A parte superior da lingoteira é colocada numa 

posição tal que ainda consiga ser aquecida pela bobina indutora; isto para propor 

cionar um topo quente e evitar a formação de "rechupes" pronunciados. Com o aque

cimento do topo e a refrigeração da base procura-se direcionar a solidificação. A 

refrigeração da base contribui ai ida para melhorar a extração do calor durante a 
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1- Codinho dê aroflte 
2-Llnooteiro d* groffta 
3- Host» pore vozomonto 
4- Base de cobre rafrioarodo 
5-Orlffcio paro introdução do oaHodor 
6-Bobino refrigerado 
7-Tormopor 

FIGURA 2.2 - Arranjo utilizado na fusão e lingotamento da liga AglnCd. 

solidificação. 0 arranjo apresentado foi utilizado para os lingotes 3,4 e 5. Ne_s 

te último, porém, utilizou-se uma lingoteira sem o fundo de grafita, vazando-se 

o líquido diretamente sobre a base refrigerada. 

Durante a fusão procura-se manter sempre o cadinho fechado para diminuir a quan

tidade de cádmio volatizado. 
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2.3.7 - FABRICAÇÃO DE LINGOTES - LINGOTES N9 3. 4 e 5 

Os procedimentos descrito* anteriormente, foram utilizados para a fabricação de 

três lingotes. A temperatura foi medida na interface cadinho-lingoteira, atr% -

vês de um tennopar cromel-al-umel fixado numa ranhura executada no topo desta.As 

etapas de aquecimento, fusão, homogeneização e vazamento do lingote 3 consumirão 

apenas 30 minutos. A temperatura de homogeneização e vazamento situou-se xm tor 

no de 900 C. Somente durante a agitação do líquido, através da inserção de uma 

haste de grafite no orifício da tampa do cadinho, observou-se despreendimento 

de vapores. A homogeneização e o vazamento fcram exe. utados com facilidade. 0 

lingote obtido apresentava superfície brilhante, não oxidada e isenta de defei

tos, de tal modo que uma usinagem de cerca de 1 mm no raio seria suficiente pa 

ra a obtenção de uma superfície adequada. 

À carga do lingote 3 não foi adicionado excesso de cádmio. A massa dos elementos 

de liga e as massas do lingote e das sobras foram: 

Massa de Ag + In + Cd • 4200 g 
LINGOTE N9 3 M . .. .. . . . /10, 

Massa do lingote obtido = 4127 g 

Massa das sobras « 69 g 

Perdas por evaporação • 4 g 

Rendimento da fusão « 99,9% 

Considerando-se a diferença de massa como cádmio volatilizada, teve-se uma perda 

de -0,1% de cádmio em valor absoluto. Essa diferença ainda está dentro das tole-
. - (34) 

rancias exigidas na composição 

0 lingote n9 4 foi fabricado de modo similar. A temperatura de vazamento foi de 

-1000 C. A carga deste lingote foi adicionado um excesso de 0,1% absoluto de cád_ 

mio, como antecipação às perdas por evaporação. As massas da carga, sobras e do 

lingote foram: 

Massa de Ag+ In+ Cd « 4000 g 

Excesso de Cádmio • 4 g 

Total da carga - 4004 g 

LINGOTE N? 4 Massa das sobras - 30 g 

Massa do lingote - 3970 g 

Perdas • 4 g 

Rendimento da fusão - 99,07. 

A perda esperaoa de 0,1% de Cd foi confirmada. As condições da superfície deste 

lingote eram similares às do lingote 3, havendo porém um defeito superficial (go 

ta fxia) com - 1 mm de profundidade. Este tipo de defeito superficial é devido 



ao uso de lingoteiras relativamente frias . 

0 tempo dispendido na obtenção deste lingote foi um pouco maior do que no ante

rior! 45 minutos ao todo. 

A fabricação do lingote 5 também foi semelhante ã dos lingotes 3 e 4. Neste ca 

so, porém, a lingoteira foi aquecida com o auxílio de um pequeno forno biparti? 

do, construído para esse fim. As temperaturas da lingoteira foram medidas por 

meio de termopares de Cromel-alumel colocados no topo, a 15 cm do topo e a 30 

cm do topo. Os valores medidos, imediatamente antes do vazamento, foram: 660 C, 

450 C e 310 C, respectivamente. Este perfil de temperatura tem por finalidade o 

retardamento da frente lateral (radial) de solidificação, â medida que se cami

nha para o topo da lingoteira. De fato, o lingote n9 5 apresentou um rechupepri 

mãrio num pouco mais acentuado que os outros dois e, embora a superfície esti -

vesse um pouco mais oxidada, ainda era de boa qualidade. 

0 tempo dispendido na operação foi, no total,de lh 15 min, maior do que nos lin 

gotes anteriores, uma vez que o carregamento da prata no cadinho foi executado 

em duas etapas. A temperatura do líquido no instante do vazamento era de -950 C. 

As massas, para o lingote 5, foram 

Massa de Ag + In + Cd - 4150 g 

Excesso de cádmio » 4,15 g 

LINGOTE Total da carga - 4154,15 g 

N° 5 Massa das sobras = 21,0 g 

Massa do lingote 5 - 4127,0 g 

Perdas por evaporação • 6 g 

REndimento da fusão • 99,86% 

As perdas foram um pouco maiores, devido ao maior tempo gasto na fusão. 

Na figura 2.3 pode se observar o aspecto de um dos lingotes (o de n9 3). Os lin 

gotes obtidos tinham diâmetro de cerca de 38,4 mm, com comprimento entre 340 e 

350 nm. 

Fig. 2.3 - Lingote n? 3. 
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Os três lingotes foram submetidos a um tratamento térmico de homogeneização a 

(600 +_ 20) C por 4 h em forno elétrico, ao ar. Antes do tratamento foram retira

dos discos da base de cada uni deles, com espessuras de -3 ma. Estes discos foram 

cortados segundo um diâmetro, sendo uma das metades tratada juntamente com o lin

gote correspondente para análise metalográfica juntamente com a outra metade que 

não foi tratada. 0 objetivo é a verificação da eficiência do tratamento na homoge 

neização da composição química, além da medida dos espaçamentos entre os braços 

dendríticos secundários, para cálculo do tempo mínimo de homogeneização (ver item 

2.3.9). 0 mesmo tratamento térmico, aplicado nos lingotes 1 e 2 , foi suficien 

te para homogeneizá-los, conforme verificado por metalografia e microanálise. 

2.4 - ANALISE DOS LINGOTES 3, 4 e 5 

2.4.1 - GAMAGRAFIA 

Os lingotes no estado bruto de fusão foram submetidos ã gamagrafia para observação 

dos defeito.; de solidificação existentes. Não foram observados "rechupes" secundá

rios em nenhum dos três lingotes. Verificou-se, nos lingotes 3 e 4, a ocorrência 

de uma região um pouco mais escura, estendendo-se longitudinalmente por -15 cm, se 

gundo o eixo dos lingotes,'conforme mostrado nas figuras 2-4 e 2-5. Essas regiões 

indicam redução da densidade pela ocorrência de vazios interder.dríticos. 

Na figura 2-6 pode-se observar, a impressão da gamagrafia do lingote 5. Neste lin 

gote, a extensão do defeito foi reduzida. A localização ainda é axial, porém a re 

gião de vazios é descontínua. Essa redução foi conseguida através do aquecimento 

da lingoteira, conforme discutido em 2.3.7. 

Infelizmente, a qualidade das gamagrafias não é boa, pois não se dispunha de fil 

mes e reagentes novos. Nas figuras 2.4, 2.5 e 2.6 são indicados, para melhor visua 

lizaçio, as regiões anteriormente descritas, juntamente com os defeitos de revela

ção, para melhor se distingui-los. 

As possíveis causas e medidas corretivas para a eliminação total dos vazios inter-

dendrítíco8 serão discutidas no item 2.5.3. 

2.4.2 - AMOSTRAGEM E ANALISES QUÍMICAS 

A camada superficial dos lingotes foi removida por um passe de ,usinagem. No passe 

seguinte fez-se a amostragem, recolhendo-se os cavacos de usinagem provenientes de 

5 áreas regularmente espaçadas entre a base e o topo, conforme' indicado na figura 

2.7. o procedimento objetiva verificar a ocorrência de macro-segregaçáo. 
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Figura 2.4 - lapreaaio da graaagrafia do lingott 3 ( vide texto). 
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As amostras assim obtidas foram identificadas, descngraxadas e homogeneizadas ea 

almofariz de ágata, quebrando-se e misturando-se os cavacos de usinagem. A coaposjL 

cão química a ser medida representará, então, a composição média da região amostra 

da. 

Este tipo de amostragem foi adotado pelo fato de se ter decidido não destruir 

lingotes, aproveitando-se-os para as experiências de conformação mecânica. 

os 

BASE V, I I I 1 
94 93 

106 
92 90 

L , TOPO 

- I » DA AMOSTRA 

BASE E3 0 0 0 0 
65 
85 

83 
94 92 

79 
9 0 

L« TOPO 

- N * OA AMOSTRA 

BASE I I 1 1 
99 98 

109 
97 
ioe 

96 
107 

95 

L, TOPO 

W DA AMOSTRA 

FIGURA 2.7 - Procedimentos utilizado para retirada de amostras dos lingotes. Os 

cavacos de usinagem provenientes das regiões hachuradas foram cole

tados duxante a passagem da ferramenta. Cada região hachurada com 

põe uma amostra. Escala 1:4. 

De cada uma das amostras retiraram-se 2 frações com - 1 g para as análises qu£ 

micas por via úmida (MQU) e espectrografia de emissão (MEC). As amostras do lin 

gote 4 foram enviadas em duplicata para verificação da reprodutibilidade da de

terminação. As demais amostras em duplicata foram enviadas para confirmação do 

resultado da primeira análise. Todas as amostras têm paralelo em arquivo para 

necessidade de novas determinações. 

As análises são executadas de acordo com a norma ASTM- C-760 (35) (apêndice B). 
(36) 

Os problemas analíticos encontrados anteriormente com índio e cádmío , foram 
tf 

solucionados com a substituição da marca do indicador. 0 indicador antigo apre

sentava uma faixa de viragem muito larga e transição de cor não muito nítida, o 

que provocava erros na titulação. 0 indicador novo foi testado com uma solução 



padrão Ag-15Z ln-5X Cd» produzindo bons resultados. 

Os resultados das analises de Ag, Cd • In são apresentados na tabela 2-6. 

Como foi observada uma certa flutuação na concentração de prata na liga, todas as 

regiões analisadas por via úmida foram também analisadas espectrograficamente, pa 

ra avaliação do conteúdo de impurezas. A análise espectrográfica da liga 

Ag-15Z In-5Z Cd também ê executada de acordo com a norma ASTM-C760. 0 método em 

questão permite a determinação de 23 impurezas. De acordo com a norma da ASTM( pa 

ra estimativas visuais de concentração, normalmente é relatado om fator de repro-

dutibilidade igual a 2, isto é, .entre -1/2 a +2. 

Os resultados das análises variam pouco entre si, razão pela qual são apresenta -

dos por lingote e não por amostra, na tabela 2-7. 

TABELA 2.6 - ANALISES QUÍMICAS DOS LINGOTES 3, 4 e 5 

LINGOTE 

3 

3 

3 

3 

5 

5 

5 

5 

5 

AMOSTRAS 

79 + 80 

81 + 82 

83 + 84 

85 + 86 

87 + 88 

90 

91 

92 

93 + 106 

94 
. 

95 

96 * 107 

97 • 108 

98 4- 109 

99 

PRATA 
Z 

79,8 

80,3 

80.4 

80,3 

80,4 

79,8 

79,6 

79,6 

79.7 

79,6 

79.7 

79,9 

79.3 

79,4 

79r7 

ÍNDIO 
Z 

15,2 

14,9 

15,0 

. 15,0 

14,9 

15,1 

15,2 

15.0 

14.7 

15.1 

14.7 

15.0 

14.9 

15.0 

15.1 

CÁDMIO 
Z 

5.0 

5,1 

5.1 

5,1 

5,0 

5,1 

5.0 

5.0 

5.0 

5.1 

5.3 

5.2 

5.1 

5.0 

Sr© 

* Onde se indicam 2 amostras os valores correspondem â média dos resultados das 

duas. 



TABELà 2 .7 - ANALISES ESPECTR0G1AFIGAS SEMI-QUAKTITATIVAS DA LIGA Àg-152 In-5Z Cd 

LINGOTES 3 , 4 • 5 . 

ELEMENTO 

Al 

As 

B 

Be 

Bi 

Ca 

Co 

Cr 

Cu 

Fe 

Mg 

Mn 

Mo 

Na 

Ni 

P 

Pb 

Si 

Sn 

Ti 

V 

Zn 

Zr 

LINGOTE 3 

Aaostras 130 
a 134 

yg/g 

<40 a 50 

< 100 

< 12 ND 

< 1 ND 

< 5 ND 

< 7 a 70 

< 5 ND 

< 4 ND 

35 a 50 

< 17 

< 3 a 13 

É 1 

< 1 

< 40 

< 3 

< 500 ND 

10 a 20 

< 90 a 700 

<2 a 15 

í 1 

< 1 ND 

< 200 

<2 a 50 

LINGOTE 4 

Aaostras 125 
a 129 

ljg/g 

< 40 

< 100 

< 12 ND 

< 1 ND 

< 7 

< 7 a 300 

< 5 ND 

< 4 ND 

40 a 60 

< 17 a 100 

< 3 a 13 

< 1 a 1,5 

< 1 

< 40 

< 3 

< 500 ND 

20 

120 a > 1000 

5 

'< 1 a 3,5 

<1 ND 

< 200 

< 2 a 200 

LINGOTE 5 

Amostras 135 
a 139 

vg/g 

< 40 ND 

< 100 

< 12 ND 

< 1 ND 

< 5 ND 

< 7 a 20 

< 5 ND 

< 4 ND 

20 a 150 

< 17 a 30 

< 3 a 15 

< 1 

< 1 

< 40 

í 3 

< 500 ND 

20 a 30 

i 90 

2 a 7 

< 1 

< 1 ND 

<200 

< 2 

ND » Não detectado, 0 valor dado corresponde ao limite de detecção do método 

etpectrogt-áfico ut i l izado. 



2.4.3 - ANALISE DE GASES 

As análises dos gases dissolvidos na liga indicaram a presença de hidrogênio em 

quantidades muito pequenas ( < 1 ppm) e nitrogênio em quantidades maiores (10 a 

45 ppm). Conforme discutido em 2.3.3 não foi detectada a presença de oxigênio em 

solução. Foram analisadas cinco amostras, cujos resultados são dados na tabela 

2.8. 

TABELA 2.8 - ANALISE DE GASES NA LIGA Ag-15Z In-5Z Cd 

AMOSTRA 

103 

(Lingote 3) 

116 

(Lingote 3) 

104 

(Lingote 4) 

105 

(Lingote 5) 

111 

(Lingote 2 ) ( 3 3 ) . 

HIDROGÊNIO 

(ppm) 

0,5 

0,6 

0,2 

0,8 

0,7 

NITROGÊNIO 

(ppm) 

45 

21 

10 

13 

25 

OXIGÊNIO 

(ppm) 

-

— 

^ 

M 

— 

2.4.4 - ANALISE METALOGRÁFICA 

A estrutura bruta de fusão dos lingotes 3, 4 e 5não foi observada como é usual, is

to é, através de análise metalogrãfica destrutiva, pela observação de várias seções 

transversais e longitudinais dos lingotes. 

Como se dispunha de algumas evidencias da inexistência de macrosegregaçao (gamagra-

fias e análises químicas, principalmente), a análise metalogrãfica dos lingotes 

foi restrita ã observação da microestrutura bruta e da microestrutura após o trata

mento de homogeneização em amostras retiradas da base dos lingotes. Do lingote 3 

foi retirada ainda uma amostra do topo antes do tratamento de homogeneização. 

2.4.4.1 - PROCEDIMENTO METALOGRAFICO UTILIZADO 

As amostras são embutidas, em resina acrílica a frio, a preparação grosseira é execu 



tado com pasta de diamante 6 urn (polimento grosso) e 1 um (polimento fino). O 

polimento mecânico fino ê intercalado com etapas de polimento químico, sendo usa 

da para isso uma solução de K.OH + H.0 

Esse procedimento foi o que melhores resultados produziu. 

A revelação da microestrutura é feita normalmente através de ataque com uma so

lução de H2S0, a 10Z com alguns cristais de CrO». 

Para se conseguir um ataque homogêneo, a solução ê esfregada suavemente na amostra 

com o uso de cotonetes. 

No caso de amostras brutas de fusão, a solução 1 dá apenas resultado* medíocres, 

só se conseguindo um ligeiro delineamento das dendrites apôs ataques muito seve-

ro S
( 3 6 ) 

ros • 

Apôs.uma série de experiências, conseguiu-se balancear uma composição para uma so

lução de ataque, partindo-se de uma solução normalmente empregada para o polimento 

químico de ligas de prata.Essa solução revela completamente a microestrutura de so 

lidificação, inclusive segunda fase precipitada entre os braços dendríticos secun

dários pela segregação dos solutos durante a solidificação. A revelação das den -

dritas com nitidez e facilidade é extremamente importante, pois permite a determi 

nação das conoiçõeü locais de solidificação e o cálculo dos tempos máximos de homo 

geneização necessários, através da determinação da orientação das dendritas e do 

espaçamento entre braços dendríticos por metalografia ótica, economizando a maior 

parte' do tempo normalmente gasto com microanálise. 

A composição da solução em questão (solução 2) é 

NH4 OH
 : 3 n l 

H 0 06Z 1 2° volts) : 17 ml 
2 2 

Os melhores resultados são conseguidos mergulhando-se a amostra nessa solução-por 

tempos variáveis (-1 min), dependendo da intensidade de ataque desejada. 

2.4.4.2 ? ESTRUTURA BRUTA DE FUSÃO . 

As micrografias apresentadas na figura 2.8 mostram as microestrutura* brutas de 

fusão dos lingotes 3 (fig. 2.8a), A (fig. 2.8b) e 5 (fig. 2.8c e d). 

Observa-se claramente nessas micrografias a ocorrência da segregação interdendrí 

tica (zoneamento). A comparação das micrografias (2) e (b) mostra que a pequena 

diferença na temperatura de vazamento não alterou significativamente a sicroestru 



tura dos lingotes 3 e 4. Ho caso do lingote 5, a micrografia (c) nostra dendri 

tas anis finas do que as dos lingotes 3 t t , devido ao vazamento ter sido exe

cutado diretamente sobre a base refrigerada. A figura (d) nostra a «asma mi-

croestrutura da figura (c), com ampliação maior. Em todas as mirrografias ob

serva-se a indicação dos contornos de grão, graças ã desorientação relativa das 

dendrites. 

Ha figura 2.9(a), a micrografia da borda do lingote 5 evidencia o nodo cono se 

deu o avanço das frentes de solidificação radiais. Nos lingotes 3 e 4 são obser 

vadas estruturas de solidificação semelhantes à da fig. 2.9(a). A aicrografia 

da figura 2.9 (b) mostra a transição de uma região com grãos colunares para ou 

tra com grãos equiaxiais, no lingote 3. Já na figura 2.9 (c) observa-se a tran

sição de uma região com grãos mais finos para outra com grãos maiores, no lingo 

te 4. 

Nas micrografias das figuras 2.8 e 2.9 não se observa a precipitação de segunda 

fase devido â segregação de In e Cd. Um ataque mais pronunciado e ampliação 

maior, porém, revelam a precipitação de segunda fase, como é mostrado na figura 

2.10. Devido ao espaçamento entre os braços dendríticos .secundários ser pequeno, 

a segunda fase precipitada entre eles e entre dendrites em geral, é bem fina, 

o que facilita a sua remoção pelo r«cozimento de homogeneização. 



(a) Lingote n? 3 (base) 

Aumento: 40 X 

Amostra: BC-72 

(b) Lingote n? 4 (base) 

Aumento: AO T. 

Amostra: BC-75 

(c) Lingote n9 3 (base) 

Aumento: 40 X 

Amostra: BC-77 

(d) Idem (c) 

. Aumento: 160 X 

Amostra: BC-77 

FIGURA 2.8 - Microestruturas brutas de fusão dos lingotes Ag-In-Cd n9 3, 4 e 5, 

evidenciando a ocorrência de segregação interdendritica (zoneamen-

to). Ataque: s.l. de NH^OH + H202 



(a) Lingote 5 - borda 

Aumento: 40 X • 

Amostra: BC-77 

(b) Lingote 3 - borda 

Aumento: 40 X 

Amostra: BC-72 

(c) Lingote 4 - borda 

Aumento: 40 X 

Amostra: BC-75 

FIGURA 2.9 - Mícroestruturas brutas de fusão dos Lingotes 3, 4 e 5. Regiões 

próximas ás bordas, evidenciando o avanço das frentes de soH 

difícação e/ou transição de região com grãos colunares para 

grãos equiaxiais (b) ou grãos mais finos, para grãos mais gro£ 

seiros (c). 



'.'• '•••'• " ' " * ' » ' ^ í l ̂  

(a) Lingote 3 (base) 

Amostra BC-72 

146X 

(b) Lingote 3 (topo) 

Amostra BC-7A 

37 X 

X 

(c) Lingote 4 (base) 

Amostra BC-75 

14 6X 

K'.^^i^.^^,^^ 
*^£ra.?&&: 
•VA-SSStW?.^. C-J ° ^ 1 ^ ' " ^ 

— - $ 

^2 O ^ * * . 

•&LZ. ^ * . 

(d) Lingote 5 (base) 

Amostra BC-77 

370X 

FIGURA 2.10 - Micrografias de amostras brutas de fusão da base e topo do lingote 

3 e da base dos lingotes 4 e 5, evidenciando a precipitação de segun 

da fase nas zonas mais segredadas. Ataque: H,02
 + NH,0H 

2.4.4.3 - DETERMINAÇÃO DOS ESPAÇAMENTOS INTERDENDRÍTICOS 

A medida dos espaçamentos interdendríticos foi executada nas amostras da base 

dos lingotes 4 e 5 da base e topo do lingote 3 através da contagem do número de 

interceptos de braços dendríticos secundários sobre uma linha de comprimento co 

nhecído (escala graduada disponível numa monocular do microscópio Zeiss). t cia 

ro que o espaçamento dos braços secundários apresenta dependência com o tempo 



local de solidificação. As medidas executadas no lingote n? 3 dão uma idéia dessa 

variação. Observou-se uma variação de quase uma ordem de grandeza entre o topo e 

a base, donde a importância de se retirar amostras da região mais desfavorável. 0 

conhecimento desses espaçamentos ê importante para a determinação dos tempos mini 

mos de homogeneização, como foi discutido em 2.3.8 e 2.4.4.1. 

Ma tabela 2.9 são apresentados os valores medidos. 

TABELA 2.9 - ESPAÇAMENTOS DENDRÍTICOS SECUNDÁRIOS DETERMINADOS POR 

METALOGRAFIA QUANTITATIVA - LINGOTES 3, 4 e 5. 

AMOSTRA 

BC-72 

(Lingote 3-base) 

BC-75 

(Lingote 4-base) 

BC-77 

(Lingote 5-base) 

BC-74 

(Lingote 3 - topo 

ESPAÇAMENTO ENTRE BRAÇOS DENDRlTICOS SECUNDÁRIOS 

MÉDIA DA AMOSTRA ( Um) 

19 

20 

6 

52 

DESVIO PADRÃO ( um) 

3 

3 

1 

4 

2.4.4.4 - ESTRUTURA HOMOGENEIZADA 

Nas micrografias da figura 2.11 podem ser observadas as microestruturas das amos

tras da base dos lingotes após o «cozimento de homogeneização. Essas amostras 

sáo as mesmas da figura 2.8, porém submetidas â tratamento térmico a 600 C por 

4 horas (ver item 2.3,8). 

As microestruturas observadas são características da liga Ag-15Z In-5Z Cd, apreseii 

tando grande quantidade de macias de recozímento. Em nenhuma das amostras foi ob

servada a presença de segunda fase. Ataques intensos com a solução de NH.OH + HjO-

também não revelaram indícios de zoneamento. Como será visto adiante, a maneira 

correta de se quantificar a homogeneização é através da microanálise. 



Na tabela 2.10 são dados os valores médios de dureza (HV- .) para as amostras 

homogeneizadas, bem como os tamanhos médios de grão encontrados. 

TABELA 2.10 - DUREZA E TAMANHO DE GRÃO MÉDIOS - AMOSTRAS HOMOGENEIZADAS 

(600°C por 4 h) 

AMOSTRA 

BC-73 

(Lingote 3, base) 

BC-76 

(Lingote 4, base) 

BC-7 8 

(Lingote 5, base) 

DUREZA HV0 3 

_2 
(kgf .ima ) 

48 + 4 

47 +_ 2 

5 0 + 7 

TAMANHO DE GRÃO 

( |im) 

97 + 14 

144 ± 15 

136 + 20 



'/. -v. 
a) Amostra BC 73 

Lingote 3 - base 

b) Amostra BC-76 

Lingote 4 - base 

c) Amostra BC-78 

Lingote 5 - base 

FIGURA 2.11 - Amostras homogeneizadas a 600°C por 4 h. 

Ataque: Solução de lUSO^-* CrO~ 

Aumento: 40 X. 



2.5. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DE FABRICAÇÃO E DAS ANALISES DOS LINGOTES N9 3, 

W 4 E N9 5. 
I 

2.5.1. FABRICAÇÃO 

O procedimento de fabricação de lingotes discutido em 2.36 e 2.37 mostrou -se 

satisfatório e adequado ãs condições disponíveis no laboratório. 

0 método adotado é bastante prático, demandando a produção de um lingote, des 

de a preparação do equipamento, carregamento, etc. até a abertura da lingote^ 

ra, cerca de 4 horas. 

Os rendimentos de fundição sao bastante elevados, tendo se conseguido rendi -

mentos de 99,92 nas três experiências executadas. 

As correções de composição, devido ãs perdas de cãdmio por vclatilização, são 

bastante pequenas, da ordem de 0,1Z, isto é, menores do que a tolerância esta-

belecida para o valor da composição do cãdmio , que é de 0,252. 

2.5.2. AVALIAÇÃO DOS TRATAMENTOS TÉRMICOS DE HOMOGENEIZAÇÃO 

Tratamentos térmicos de homogeneização são normalmente aplicados ã liga 

Ag-15ZIn-5Z Cd por tempos de 4 horas a 600°C ' ' ' . Através de metalogr£ 

fia e microanãlise. Verificou-se,em amostras dos lingotes 1 e 2, que o trata

mento parecia ser satisfatório. Neste item, serão determinados os tempos mini^ 

mos de homogeneização para se compara-los aos tenros normalmente utilizados. 

Conforme será visto a seguir, a determinação do tempo de homogeneização de 

uma liga requer o conhecimento das seguintes grandezas. 

- Espaçamento entre os braços dendriticos secundários, 2 l; 

- Coeficientes de difusão dos solutos na liga a ser homogeneizada; 

- temperatura de homogeneização; 

- Variações máximas de concentração dos solutos na liga bruta de fusão (AC D) 

e variações máximas de concentração permitidas após o tratamento de homoge_ 

neização (ACffl). 

Na figura 2.12 apresenta-se esquematicamente um perfil de concentrações nor

malmente obtido com uva microssonda numa amostra bruta, quando se executa 

uma varredura segundo uma linha normal aos braços secundários de una dendri

te qualquer. 
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CONC 
DE 

SOLUTO 

ÒC 

.» UNHA DE VARREDURA 

t-fe 

t«t, 

Figura 2.12 - Variação da concentração de soluto ao longo de uma linha nor -

mal aos braços secundários de uma dendrita. 

Assumindo que a concentração, ao longo da linha de varredura, numa estrutura 

zoneada, como mostrado na figura 2.12, varia de acordo com uma função senoí-

dal com comprimento de onda 2 %. A solução da segunda lei de Fick, com as 
~ ~ (37) -

condições de contorno apropriadas ã este caso fornece, para a variação 
de concentração, a expressão 

Ac - C - C - ̂ 2 - seníJLJL.) exp(- ^ — ) 
2 l t2 

0 desvio máximo de concentração, AC,,,, varia de acordo com 

ACm - Ac£ exp <-r^t 
m 

) 

Logo, o fator de redução do desvio máximo de concentração será dado por 

f - Acg / AC,„ ou seja. 

l/f - exp ( = ) 

* Se for assumida uma variação tipo função "dente de serra", obtém-se expres

sões ligeiramente diferentes. Os resultados, porem, são similares. 



Dessa forma, o tempo necessirio para reduzir f vezes as diferenças máximas de 

concentração será dado por 

* - In f 
*2D 

Ho caso da liga AglnCd bruta de fusão, podem ser utilizados como boa aproxi

mação para estimativas dos coeficientes de difusão, os valores tabelados para 
- ~ (38) 

ligas binarias Ag-Cd e Ag-In. Esses valores sao dados por : 

D* « 0,33 exp (- *0A8°) cm2/s, para o Cd IM liga Ag-6,75Z Cd e 
RT 

•36270 2 
D* •• 0,57 exp ( - '• ) cm / s , para o In na l iga Ag-17,52 In . 

RT 

A 873 R, temperatura utilizada para homogeneização, os valores são: 

D* = 2,42 . IO-11 cu2/s e 
Cd 

D*In« 4,73 . IO"10 cm2/s. 

As variações máximas de concentração, AC , determinadas aproximadamente por 

microanãlise em amostra do lingote 1, são 

^ V l n * 17 - 11 = 62 

(ACm>Cd " 6.5- 3,5 «3Z 

Logo, se se quiser reduzir essas diferenças á, no máximo, 0,25Z* para índio e 

Cádmio, os fatores de redução f serão iguais a 

f . -J 24 e 
I n 0,25 

C d 0,25 

Com os valores dos espaçamentos dendríticos secundários determinados como deis 

crito em 2.4.4.3, os coeficientes de difusão aproximados (na realidade o» D 

tão maiores na liga ternãria AglnCd) e assumindo diferenças de concentração 

óa mesma ordem para os lingotes 3, 4 e 5, obténrae para os tempos de homogeneí 

zação, os valores: 

* Afastamento máximo da concentração nominal permitido para a liga Ag-15In-5Cd. 



jL • - . - ( » • io"4)2 
Lingote 3 . t —^— l a f ~ * ' TTl* 1 2 • * 4 2 7 * °» ~ 2 » 3 4 h P'Cd. 
- ,«*o„ * »T> w . 2,42 . 10" 1 1 

T - «xrc 

-4 2 

t B <
9 • 10 > _ ln 24 = 551 s ou - 0,15 h p/ o In 

*2 . 4,73 . 1 0 " 1 0 

De modo semelhante, para os lingotes 3 e 4 tem-se: 

Lingote 4 Base tft • 10404 s ou - 2,9 h para o cádmio 

>o. U T - 600 C 11 - 681 s ou -0,19 h para o índio 

Lingote 5 Base jt » 936 s ou -0,í 

T«600°C | t . 6 1 s o u _ o f ( 

Lingote 5 Base jt » 936 s ou -0,26 h para o cádmio 

,02b para o índio 

Lingote 3 Topo #t • 70330 s ou - 19,5 h para o cádmio 

T-600°C. j t 4602 s ou - 1,3 h para o índio 

Deve-se observar a grande sensibilidade do tempo de homogeneização com o espa 

çamento interdendrítico, donde a vantagem de se ajustar as condições de soli

dificação para diminuí-los ate valores razoáveis. 

Ho lingote numero 3, o espaçamento foi determinado também no topo. Dentre os 

três lingotes, o de numero 5 possuía as dendritas mais grosseiras no topo, de_ 

vido a temperatura mais elevada nessa região no instante do vazamento, em 

comparação com os outros dois. 

0 tempo de homogeneização calculado para o lingote 3, na condição mais desfa

vorável (topo) mostra que o tempo de 4 h não foi suficiente para completar a 

homogeneização do cádmio (embora tratamentos térmicos posteriores tenham con

tribuído para completar a homogeneização desse lingote, ver item 3.3). 

Nas condições de homogeneização utilizadas ( 4h a 600 C ) , as distâncias máxi

mas de homogeneização, para os mesmos fatores de redução empregados seriam de 

- 12 ym para o Cd e - 46 um para o In. 
0 

Uma vez estabelecido • mantido o procedimento de lingotamento, e suficiente , 

então, retirar uma amostra da porção do lingote com maior tempo de solidifica 



ção (topo), determinar o seu espaçamento interdendritico e calcular o tempo 

de homogeneização dessa amostra, que corresponderá ao tempo mínimo de homo

geneização do lingote. 

Nos tratamentos de homogeneização é sempre recomendável, ao se fixar a tem

peratura, cuidar para que não ocorra fusão localizada nas peças brutas, àevi_ 

do ã redução da temperatura de fusão em zonas segregadas (ver intern 2.3.2). 

2.5.3. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DAS GAMACRAFIAS 

Conforme foi visto em 2.4.1, as gamagrafias evidenciaram a presença de vazios 

interdendrlticos ao longo da região axial dos lingotes. As alterações promovi 

das no lingote n9 5, ou seja, aquecimento da lingoteira segundo o perfil de 

temperaturas dado em 2.3.7 e aumento da velocidade de extração de calor pela 

base, contribuíram para minorar o defeito, tornando-o descontínuo. Esse de -

feito é de pequena intensidade, sendo facilmente removido por trabalho a quen 

te dos lingotes homogeneizados ou recozendo-se os após deformações relativa -

mente severas, como foi o caso dos lingotes 3, 4 e 5. 

De qualquer modo é sempre mais interessante minimizar a ocorrência desses va

zios nas peças brutas. 0 calculo do avanço das frentes de solidificação num 

lingotamento qualquer, requer sempre o conhecimento de uma serie de parâroe -

tros, quase que ivariavelmente desconhecidos, além de se basear numa série de 

hipóteses símplificadoras e/ou aproximadas, que conduzem também ã resultados 

aproximados. Em vista disso preferiu-se, no presente trabalho, otimizar expe

rimentalmente as condições de solidificação, isto é, temperatura de vazamento, 

temperatura- da lingoteira, modo de resfriamento, geometrias dos lingotes e lin 

goteiras, refrigeração da lingoteira, etc. 

A liga Ag-15In-5Cd apresenta uma elevada contração volumetrica na solidifica

ção (5,4Z)^ • , devido ao alto coeficiente de expansão linear 

(22,5 . 10~° °C ) . Esses fatores favorecem bastante a ocorrência de va -

rios pelo impedimento do acesso de líquido novo devido ao fechamento dos ca -

nais interdendrlticos em regiões já solidificadas. A redução do espaçamento 

interdendritico é uma das medidas que se deve tomar, como efetivamente foi feí̂  

to. 

Outras providências que contribuem para impedir o aparecimento desses defeitos 

são o aquecimento da lingoteira combinado com a refrigeração posterior, de mp_ 

do a direcionar a solidificação, da maneira como foi feito no lingote n9 5. 



As gamagrafías indicaram que o avanço da frente lateral de solidificação foi 

maior do que o da frente vertical, logo uma outra solução para o problema é, 

mantendo-se as condições jã utilizadas, aumentar-se a distância a ser percor 

rida pela frente lateral, através do aumento do diâmetro do lingote, conser-

vando-se ou reduzindo-se sua altura. Dessa forma as isotermas laterais na 

temperatura "solidus" não se encontrarão antes das correspondentes verticais 

e não impedirão o acesso de liquido aos canais dendriticos. 

2.5.4. ANÁLISES QUÍMICAS E DE GASES 

Os resultados apresentados na tabela 2.6. mostram que todas as amostras ana

lisadas por via úmida satisfazem as tolerâncias de composição estabelecidas pe_ 

Ia norma ASTM-C-760, isto é +_ 0,25Z para Índio, +_ 0,25Z para cádmio e máximo 

de 1,1Z de impurezas-. 

As composições médias por lingote, calculadas a partir dos valores da tabela 

2.6., são dadas na tabela 2.11. 

Tabela 2.11 - Composição Química Media - Lingotes 3.-4 e 5. 

LINGOTE 

3 

4 

5 

PRATA (Z) 

MÉDIA 

7 9 , 7 

80,2 

79,3 

D.FADRÃO* 

0,2 

0,3 

0,3 

ÍNDIO (Z) 

MÊDLA 

15,0 

15,0 

14,9 

D.PADRÃO* 

0,2 

0,2 

0,1 

CÁDMIO (Z) 

MÉDIA 

5,0 

5,1 

5,1 

D . PADRÃO* 

0,1 

0,1 

0,1 

* Da população. 

Considerando-se todas as análises executadas (lingote 3 + lingote 4 + lingote 

5), são encontrados os seguintes valores médios de concentração: 

(79,8 +_ 0,1)Z Ag, (15,0 +_ 0,04)% In e (5,1 + 0,02)Z de Cd. 

Os resultados, tanto por lingote, como para toda a população de amostras, re

velam que i possível manter as variações nas concentrações médias de índio e 

cádmio (o), abaixo das tolerâncias de +_ 0,25Z exigidas pela norma. 

Os resultados da tabela 2.6 indicam haver desvios para menos na concentração 

média de prata determinada para os lingotes 3 e 5, principalmente no caso des_ 

te ultimo. Esses resultados nao foram confirmados pelas análises espectrográ-



ficas (ver tabela 2.7), de modo que a explicação mais plausível para os des

vios parece estar associada ao erro sistemático existente na determinação de 

prata (executada por titulação potenciométrica). As análises expectrogrãfi -

cns mostram que os conteúdos de impurezas são mantidos praticamente constan

tes nos três lingotes, sendo possível uma boa reprodutividade de composição. 

A quantidade total de impurezas ê baixa,podendo-se afirmar que -99.9Z da li

ga são constituídos por Ag-In-Cd. 

Considerando-se toda a população de amostras, consegue-se compensar, na mi -

dia dos valores, os erros sistemáticos que podem ter variado de acordo com o 

lote de determinações. Os valores médios para toda a população de amostras 

estão de acordo com a quantidade total de impurezas determinada espectrogra 

ficamente e pela análise de gases, conforme mostram os histogramas e valores 

apxesentados na figura 2.13. 

Embora possam ainda ser reduzidos os erros sistemáticos na determinação de 

Ag, os resultados foram considerados bastante satisfatórios, podendo-se afir 

mar que o processo £ reprodutivel e a liga atende aos requisitos de composi

ção estabelecidos pela ASTM. 
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CAPlTUL^ 3 

FABRICAÇÃO EXPERIMENTAL E QUALIFICAÇÃO DE VARETAS 

ABORVEDORAS DE NEUTRONS 



3. FABRICAÇÃO EXPERIMENTAL E QUALIFICAÇÃO DE VARETAS ABSORVEDORAS DE NEUTRONS. 

O diagrama de blocos da figura 3.1 dã uma idéia geral do processo adotado para 

a fabricação de varetas absorvedoras Ag In Cd. Foi adotada a deformação por for 

jamento rotativo a frio. uma vez que, para a unidade crítica são aceitáveis va 

retas encruadas. 

A seguir serão discutidos em detalhe as etapas que compõe o processo em questão. 

3.1 - PREFARAÇÃO DAS PEÇAS PARÁ FORJAMENTO 

A primeira experiência de conformação mecânica mostrou que a preparação da su 

perfície das peças a serem deformadas é importante, uma vez que defeitos de usi 

nagem se refletirão na rugosidade final, isto é, na xugosidade das peças acaba

das. Usinagens grosseiras levam â criação de "dobras" na superfície durante o 

processo de forjamento.' Nessas dobras, a profundidade oxidada em tratamentos 

térmicos será maior, necessitando-se remover mais material para eliminar total

mente a superfície oxidada, o que diminui o rendimento do processo. 

Os lingotes homogeneizados foram cortados nas extremidades, sendo suas superfí

cies usinadas de modo a se obter peças com rugosidade não muito alta (<5ym rms). 

Após a usinagem, a superfície das peças ê protegida com vaselina, para evitar o 

enegrecimento. 

3.2 - FORJAMENTO ROTATIVO - 1? ETAPA 

Considerando os limites de deformação a frio por forjamento rotativo (ver refe

rência 3.2), o diâmetro dos lingotes e a quantidade total de redução em área ne_ 

cessaria para se obter o diâmetro especificado, foram estabelecidas reduções to_ 

tais por forjamento da ordem de 70% por etapa, com um recozimento entre as duas 

etapas. 

A primeira etapa de forjamento rotativo foi executada a frio, através de uma 

série de 7 passes, conforme descrito pela tabelr. 3.1. 

Antes do início do forjamento, as peças foram limpas com solvente para elimina

ção da vaselina da superfície. 0 mesmo foi feito com as matrizes. 

Apôs cada um dos passes, as peças eram examinadas para verificação da existen -

cia de defeitos. Esta operação ê importante, uma vez que pequenos defeitos que 

por acaso ocorram, podem ser eliminados durante o forjamento através de lixamen 

to, sem prejuíxo para a qualidade da superfície final. 



FIGURA 3.1. Processo experimental 

de fabricação de vare_ 

tas Ag-15ZIn-5ZCd. 

PREPARAÇÃO P/FORJAMENTO 
.ACABAMENTO POR USINA -
GSM. 
.PROTEÇÃO D.ft SUP.USINADL 

FORJAMENTO ROTATIVO 
A FRIO /RED. ÁREA 

70Z 

RECOZIMENTO (F. ELÉTRICO) 

AO AR/1 h A 600°C 

REMOÇÃO DA PELÍCULA DE 

OXIDO (LIXAMENTO) 

FORJAMENTO ROTATIVO 
A FRIO /R. AREA "70Z 

I 
TREFILAÇÂO 

RED.AREA • 25Z 

ENDIREITAMENTO 

VARETAS 
AglnCd 
ACABADAS 
•»S, 32*0,10 
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Tabela 3.1 - Esquema dos passes da primeira etapa de Forjamento Rotativo. 

N9 DO 

PASSE 

1 

2 

3 

-

4 

5 

. 6 

7 

<í ENTRADA 

(mm) 

35,8 (L3) 

36,0 (L4)* 

36,5 (L5) 

34,65 

32,22 

29,35 

26,87 

24,62 

22,56 

0 MATRIZ 

(mm) 

34,60 

32,00 

29,30 

26,80 

24,60 

22,50 

20,70 

0 SAÍDA 

(mm) 

34,65 

32,22 

29,35 

26,87 

24,62 

22,56 

20,79 

REDUÇÃO EM 

NO PASSE 

6 , 3 (L3) 

7 , 4 (L4) 

9 , 9 (L5) 

13,5 

17,0 

16,2 

16,0 

16,0 

15,1 

&REA (Z) 

ACUMULADA 

6 ,3 

7,4 

9,9 

19,0 

19,9 

22,0 

32,8 

33,5 

35,3 

43,4 

44,3 

45,8 

52,7 

53,2 

54,5 

60,3 

60,7 

61,8 

66,3 L3 

66,6 LA 

67,6 L5 

(*) Os diâmetros de entrada são diferentes devido as diferenças no estado da su

perfície dos lingotes antes da i> sin agem. 

Entre passes consecutivos, as peças eram invertidas para se evitar a alimenta -

ção sempre num mesmo sentido. 

Após o término do forjamento, as peças foram novamente limpas com solvente e em 

baladas adequadamente. 



3.3 - RECOZIMENTO (RECRISTALIZAÇÃO) 

O recozimento das peças forjadas foi executado em forno elétrico, ao ar. As pe

ças foram apoiadas sobre uma viga de aço em U para evitar empenamentos. 0 tem 

po de espera para que a temperatura das barras atingisse o equilíbrio cou a tem 

peratura do forno foi fixado em 15 min. Após 2sse tempo, foram então mantidas 

por 1 hora a 600 C. Devido às dimensões das barras (L ~1000 mm), necessita-se 

de forno grande, sendo difícil a manutenção de pequenas variações de temperatu

ra durante o tratamento. Na realidade, a temperatura variou entre 550 e 605 C 

ao longo das barbas. 

Após o tratamento térmico, as barras recristalizadas foram fixadas num torno, 

lixadas (para remover a película de õxido)e polidas. 

De uma das barras (proveniente do lingote n? 5) foi retirada amostra para obser 

vação metalográfica e medida de dureza. A micrografia da figura 3.2 mostra a nrî  

croestrutura obtida após o tratamento de recristalização. 0 tamanho de grão me-
- .» 2 

dido nessa amostra é de 141 um e a dureza HVQ ̂  é igual a 49 +_ 1 kgf/ram , va -
' 2 

lor praticamente igual ao determinado em amostras homogeneizadas (48+ ikgf/mm ). 

Figura 3.2 - Amostra BC-89, proveniente da 

barra obtida pelo forjamento rotativo do 

lingote nÇ 5, após recristalização a 600°C 

por 1 h. Note-se a grande quantidade e a 

geometria das macias de recozimento. A mi 

croestrutura í semelhante ã das amostras 

homogeneizadas. Ataque:Sol.KoSO, + Cr0_ 

146 X. 

3.4 - FORJAMENTO ROTATIVO - 2 a ETAPA 

Após a limpeza e polinento, as barras recristalizadas foram forjadas até o dia-
r 

metro de 9,7 mm, através de uma série de 9 passes-, conforme o programa de forJ£ 

men to dado na tabela 3 .2 . 0 procedimento utilizado e os cuidados durante o for 

jamento foram idênticos aos da primeira etapa. 

Observou-se que, após recristalizadas, as barras são deformadas mais facilmente 

que as peças provenientes dos lingotes homogeneizados, i s to e, apesar da dure

za semelhante, a l iga recristalizada aparenta ser mais dútil que a l iga somente 

homogeneizada. A l iga Ag-15Zln-5ZCd poderá ser bem r.aracterizada quanto a defor 



•abi1idade através da avaliação dos resultados de diveros tratamentos termo 

cSnicos associados ã ensaios de tração. 

Tabela 3.2 - Esquema de passes da segunda etapa de Forjamenlu Rotativo. 

N9 DO PASSE 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

0 ENTRADA 

(-») 

20,6 

18,9 

17,6 

15.9 

15,1 

13,5 

12,4 

11.* 

10,5 

0 MATRIZ 

(mm) 

18,9 

17,4 

15,9 

14,6 

13,4 

12,3 

11.3 

10,3 

9,3 

0 SAlDA 

(•a) 

18,9 

17,6 

15.9 

15.1 

13,5 

12,4 

11.4 

10,5 

9,7 

REDUÇÃO EM ÍREA (Z) 

NO PASSE ACUMULADA 

15,8 15,8 

13,3 27,0 

18,4 40,4 

15,7 46,3 

20,1 57,1 

15,6 63,8 

15,5 69,4 

15,2 74,0 

14,7 77,8 

COMPRIMENTO DAS BARRAS APÔ*S A 2 a ETAPA DE F0RJAMERT0 

Barra 3 (Lingote 3) : 4480 mm 

Barra 4 (Lingote 4) : 4090 mm 

Barra 5 (Lingote 5) : 4820 mm 

As.barras (ou varetas) produzidas apresentavam excelente aspecto superficial. 

ApÕs o último passe de forjamento apenas um defeito foi notado na superfície de 

uma das varetas;provavelmente esse defeito foi causado pela aderência do .metal 

da liga ã matriz. 

3.5 - 'TREFILAÇAO ' 

A trefilaçao tem por objetivos principais o ajuste do diâmetro da vareta dentro 

das dimensões e tolerâncias estabelecidas no projeto e a melhoria do acabamento 

superficial (rugosidade e erro de forma, principalmente). A lubrificaçao das 

Vieiras é parte importante no processo de trefilaçao. No caso da liga AgInCd,sua 

alta dutilidade permite que seja trefilada satisfatoriamente apenas usando óleo 

lubrificante comum nas fieiras. 
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3 . 5 . 1 - EXPERIÊNCIAS PRELIMINARES DE TREFILAÇÃO 

Foram executadas experiências de tref ilação em varetas com dois históricos ter-
j- .- . (39) 

mo-mecanicos distintos . 

a) Vareta forjada a frio (75Z R.A), recozida a 615°C por 1 h, decapada quimica-

mente-»tref ilada com 13Z de redução em área . 

b) Vareta forjada a frio (75Z Red. em área) •* tref ilada com 13X de radução em 

área. 

Os resultados (ver discussão ao item 3.8.2) nao aconselharam o uso de decapagem 

química, razão pela qual o processo de deformação foi estabelecido do modo a se 

obter o melhor acabamento possível após a última etapa de forjamento rotativo , 

podendo as varetas serem rrefiladas diretamente, sem necessidade de qualquer 

limpeza na superfície. -

. Para se obter o diâmetro da fieira a ser utilizada, foi feita uma experiência 

com uma parte da Vareta n° 1, que apresentava um estado mecânico semelhante ao 

das vprptas obtidas após a segunda etapa de forjamento. 

Os resultados, tanto dimensionais como de acabamento, foram considerados bons, 

isto é, o valor médio do diâmetro após a trefilação foi de 8,400 mm e o desvio 

padrão de 0,005 an (99Z das medidas entre 8,385 e 8,415 mm). Como o projeto es_ 

pecífica para o diâmetro da vareta o valor 8,32_Q' na, a fieira foi considera 

da apropriada e utilizada p->ra trefilar as varetas provenientes dos lingotes 

3, 4 e 5. 

3.5.2 - TREFILAÇÃO DAS VARETAS 

Como visto anteriormente, de posse da fieira adequada, foram executadas as expe_ 

riências de trefilação. Os resultados obtiúos foram considerados satisfatórios. 

Apôs o passe de trefilação, as varetas foram endireitadas numa máquina de role-

tes. Deve-se ressaltar que o endireitamento (e, consequentemente, o empenamento) 

é tanto mais fácil quanto menos encruada estiver • vareta. 

A redução em área por trefilação foi de 25%, maior do que aquela utilizada na 

experiência preliminar. Isto se deu por não ter sido possível utilizar a matriz 

de 0 0,87 mm, que corresponderia ao passe de numero 17; essa matriz não estava 

em bom estado e optou-se por não ucilizá-la. Apesar dos resultados de acabamen

to • dimensionais serem semelhantes, S mais conveniente limitar es*e passe de 

trefilação 5, no máximo, 15Z de redução em área. 



As três varetas tinham, após a t r e f i l a ç a o , os seguintes comprimentos: 

Vareta I I I (Lingote 3) - L - 5860 mm 

Vareta IV (Lingote 4) - L > 5460 mm 

Vareta V (Lingote 5) - L - 6430 mm 

Os diâmetros médios obtidos após a t r e f i l a ç a o , foram 

Vareta III - 8,390 um/desvio padrão: 0,005 jira 

Vareta IV - 8,386 um/desvio padrão: 0,005 um 

Vareta V - 8,391 ym/desvio padrão: 0,003 \xm 

3 . 5 . 3 - CORTE 

0 corte das varetas I I I , IV e V foi f e i t o de modo a se t er uma boa margem de se 

gurança, relativamente ao comprimento especificado (1000 mm). Foram cortadas va 

retas com 1150 e 1100 nm. Obteve-se, ao f i n a l , 14 peças com LM000 nn e duas so 

bras com L<1000 mo. 

Na figura 3.2 apresenta-se uma fotografia das v..retbs Ag-15ZIn-5ZCd fabricadas. 

FIGURA 3 . 1 " Varetas Ag-15Zln-5ÍCd fabricadas no IPEN. 



3.6 - RENDIMENTO GLOBAL DO PROCESSO UTILIZADO 

A seguir , apresenta-se um balanço de «assa simplificado do processo adotado para 

m fabricação de varetas Ag-15Z:n-5ZCd, bem como os obtidos na fabricação da l i g a 

e das vare tas . 

I. MASSA DE LIGA FABRICADA 12.224.Og 

(Lingotes 3, 4 e 5). 

I I . SOBRAS PARA REFUSÃO (RENDIMENTO -1002) 2 .0*6,2g 

(cavacos 4e usinagem, sobras de vaza-

i to , aaça lo t e s , pontas de vare tas , e tc ) 

III.AMOSTRAS POSSÍVEIS DE SEREM REFUNDIDAS 139,8g 

(amostras aeta logrãf icas e para ensaios 

mecânicos) 

IV. MASSA DAS VARETAS FABRICADAS 9.630,0g 

PERDAS (amostras p / anal i ses químicas e outrar. a n á l i s e s , cor te , e t c . ) 

PERDAS « I - (II+III+IV) « 388,0 g ou 3,22 

RENDIMENTO (EM MASSA) 

RENDIMENTO - I I * I I I * I V - 0,968 ou 96,8Z 
I 

RENDIMENTO DA TRANSFORMAÇÃO (LIGA -» VARETAS) 

RENDIMENTO - - ^ - - 0,788 ou 78,81 
I 

Naturalmente o a l t o valor e.tpecífico da prata e do índio impõe processos que 

apresentan a l t o s rendimentos, como é o caso. Deve-se observar que os cortes são 

responsáveis pela quase totalidade das perdas, o que torna economicamente v i a -

ve l o uso de ferramentas de corte (discos) com a menor espessura poss íve l (por 

exemplo, d i scos diamantados). 

http://12.224.Og


.vz. 

3.7 - ENSAIOS EXECUTADOS - AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DAS VARETAS 

3 .7 .1 - ENSAIOS DE RUGOSIDADE 

As varetas absorvedoras AglnCd devea sa t i s faxer ã uaa especif icação de rugosid± 

» (3À) 

de superficial razoavelaente rígida, ou seja <0,813ga RMS . Por este aotivo 

todas as operações do processo relacionadas ã qualidade da superfície devea ser 

executadas de aodo a conduzir a valores baixos de rugosidade (usinagens, poli -

acntos e acabaaento das ferraaentas de trefilação,por exeaplo). 

No caso das varetas absorvedoras de neutrons, dentre uaa série de propriedades 

que têa relação coa o acabaaento superficial, deve-se destacar o coeficiente de 

transaissão de calor e o atrito entre superfícies. 

0 valor da rugosidade depende bastante do processo de acabaaento uti l izado, i s 

to £, é um valor típico dado pelo processo. Dessa maneira, coao não foi altera

do o processo e as aatrizes e a ferraaenta de tref ilação foraa as mesmas, uaa 

única aaostra coa comprimento representativo é suficiente. 

No caso, para u= comprimento mínimo de amostragem, X, igual a 0,80 am (valor e£ 

tabelecido conforme a faixa ea que se situam as medidas de rugosidade),foi u t i 

lizada uaa amostra com 50 mm. 

A superfície da amostra foi explorada longitudinalmente, ã vários ângulos, ten

do sido executados dez ensaios, enpregando-se comprimentos de amostragem, LT, 

iguais a 4,80 am e 15,00 aa. 

Os valores médios obtidos independem do comprimento amostrado, isto é, para 

15,00 mm foram obtidos valores KMS 0*116 e 0,147in e para 4,80 ao os resultados 

variaram entre 0,137 a 0,150 um, com apenas um valor atípico de 0,052ym> 

Foram também determinadas rugosidades nas escalas Rnix, RA, RZ e RT. As faixas 

de valores obtidas foram, respectivamente, 0,635 a 1,897, 0,356 a 1,387, 0,042 

a 0,117 e 0,696 a 1,987. 

Deve-se observar que, pela definição, os valores Rmáx, RZ e RT dependem sensi -

velmente da existência ou não de riscos, pois são escalas baseadas nos valores 

extremos dos perfis . 

No item 3.8.2 serão discutidas, comparativamente, varias aedidas executadas,jun 

taatnte com o modo de obtenção da amostra onde foram obtidas. 



. d . 

Na figura 3.3 são apresentados t rês dos perf is de rugosidade obt idos, a t i t u l o 

de ilustração. 
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Figura 3.3 - Perfis típicos de rugosidade e resultados de três ensaios repre

sentativos do lote da varelas AglnCd. Os riscos ocorrem na manipulação das v£ 
ratas. 
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3.7.2 - ENSAIOS DE CIRCULARIDAPE (OVALIZAÇÃO OU ERRO DE FORMA) 

O ensaio de circularidade permite determinar qualitativa e quantitativamente o 

afastamento da seção transversal da vareta com relação ao caso ideal, isto ê", 

um circulo de diâmetro igual ao diâmetro médio da vareta. 

O ensaio e* bastante importante quando ajustes precisos e sem interferência são 

requeridos, necessitando-se conhecer exatamente a topografia da seção transver

sal da peça. 

0 ensaio é simples, consistindo basicamente no registro dos perfis topográficos 

de uma seção transversal da peça, através do deslocamento circunferencial de 

uma ponta de prova nessa seção. As variações de posição detectadas pelo transdu 

tor são então registradas sobre escalas radialmente graduadas de um gráfico po 

lar, a grandes ampliações (-KX). £ possível, dessa forma, a imediata visualiza 

ção da topografia da seção transversal de uma vareta. 

0 erro de forma é normalmente definido como a diferença entre o diâmetjo da me_ 

nor circunferência que envolve o perfil obtido e o diâmetro da maior circunfe -

rencia que £ envolvida pelo perfil. 

Para execução dos ensaios foram retiradas amostras de varetas provenientes de 

cada um dos lingotes, embora isto seja desnecessário, pois o processamento me

cânico dos três foi idêntico, o mesmo ocorrendo com as ferramentas utilizadas. 

Na figura 3.4 são apresentados os perfis obtidos . Os erros de forma encon -

trados foram lipm, llpm e 8pm, para amostras de varetas provenientes dos lingo

tes 1, 2 e 3, respectivamente. 

3.7.3 - OBSERVAÇÃO METAL0GRÃF1CA. MEDIDAS DE MÍCRODUREZA 

A mícrodureza apresentada na figura 3.5 mostra a microestrutura das varetas com 

o histórico termo-mecânico descrito nos itens 3.2 a 3.5. A estrutura esta bas -

tante deformada, quase não sendo- possível a identificação dos contornos dos 

grãos deformados. A deformação dada na amostra,neste caso, é maior do que a da 

vareta 1, mas a microestrutura apresenta as mesmas características que a da va 

reta l« l>. 

As medidas de mícrodureza (vickers, 300g), apresentaram um resultado medio igual 

a (130 • l)kgf/mm2. 
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Amostra BC-141 

(Vareta proveniente do lingote 4) 

Ampliação utilizada: 2000 X 

Erro de forma: llym-

3) «MMtra 3 

Amostra BC-140 

(Vareta proveniente do lingote 3) 

Ampliação utilizada: 2000 X 

Erro de forma: llwm* 

21 «BMtra 3 

Amostra BC-142 

(Vareta proveniente do lingote 5) 

Ampliação utilizada: 2000 X 

trro de forma: 8ym. 

Figura 3.4 - Perfis obtidos nos ensaios de circularidade 

AgI«Cd<*°>. 

em amostras de varetas 
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3.8 - AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DE CONTROLE DE QUALIDADE DAS VARETAS DE CONTROLE 

Ag-15ZIn-5ZCd 

3.8.1 - DIMENSÕES 

Os controles das dinensões e das variações obtidas no diâmetro das varetas 

Ag-In-Cd são relativamente fáceis d°. serem executados. A melhor meneira de se 

conseguir variações pequenas no diâmetro e através da execução do acabamento a 

frio (no caso em questão, um passe de ajuste por trefilação). Conforme será mos 

trado adiante, as variações no diâmetro das varetas dependem de fatores como: 

usinagem dos tarugos para preparação de sua superfície, estado mecânico das ne_ 

ças antes do acabamento, uso ou não de decapagens químicas e, principalmente,do 

acabamento da farramenta empregada no passe de ajuste. 

As usinagens e/ou polimentoe devem ser executados sempre levando em conta que 

usinagens finas não eliminam totalmente os efeitos das usinagens anteriores 

mais grosseiras e que,da mesma forma, a melhoria das condições da superfície é 

função do processo de acabamento utilizado, incluindo-se aí as condições da su

perfície da ferramenta. 

0 estado mecânico das peças também e importante, uma vez que existem limites pa_ 

ra a "homogeneidade" das deformações impostas às peças pelo processo de confor

mação utilizado. Isso deve ser considerado ao se estabelecer as quantidades de 

deformação a frio, uma vez que encruamentos muito elevados levam a maiores va

riações nos diâmetros, devido â presença de grandes tensões residuais. 
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Essas variáveis estão relacionadas de uma maneira ou de outra e o s*»u conhecimen 

to i importante para se estabelecer processos e controle de processos o mais 

simples e econômicos possíveis, pores com os resultados desejados. 

3.8.2 - RUCOSIDADE 

Os valores de rugosidade obtidos para vários tipos de varetas AglnCd foram sem

pre inferiores ao valor especificado de 0,813ym RMS. A seguir, para efeito de 

comparação e verificação da influência de algumas operações sobre o valor final 

da rugosidade, apresenta-se, na tabela 3.3, um resumo dos valores obtidos para 

várias condições de processamento dessas varetas. 

Tabela 3.3 - Influência das Condições de Fabricação nos valores típicos da rugo 

sidade (RMS) das varetas Ag-In-Cd fabricadas por f or j anient o e/ou 

trefilação. 

Condições de Fabricação da Vareta 

1- Forjamento rotativo (75% R.A.) 

(ref. 42) 

2- Forjamento rotat ivo (75% R.A.)+ 

re cozimento + decapagem + trefi, 

lação(13% R.A.) (ref. 42) 

3 - Forjamento rotat ivo (75% R.A.)+ 

trefilação(13Z R.A.) (ref. 42) 

4 - Forj. rotat ivo (-66% R.A.)+ rec£ 

zimento + polimento + Forjrotati^ 

vo (-78% R.A.)+ trefilação(25%R.A.) 

Valores de Rugosidade 

t íp icos (ym RMS) 

0,281 a 0,449 

0,490 

0,055 

0,116 a 0,150 

Aspecto da 

Rugosidade 

ftKfa 

l^fr* 

: ' ' í fl 
..~;*f|»*»*Vr:,i_l .ai 

tM0|» 

A comparação entre as condições (2) e (3) mostra o efeito adverso da decapagem 

sobre a rugosidade, devido ao provável ataque intergranular profundo do decapaii 

te utilizado. Comparando (1) com (2), (3) e (4) observa-se o efeito benéfico da 

trefílação, atenuando-se ondulações provocadas pelas matrizes de forjamento. Os 

valores para (3) e (4) são diferentes, embora sejam os menores obtidos, devido 

a terem sido utilizadas ferramentas'de trefílação (fieiras) diferentes, o que 

evidencia a importância do estado da ferramenta no processo de acabamento. 
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Para o caso (A), descrito nos itens 3.1 a 3.5, que e o processo mais promissor, 

foram executadas mais medidas de rugosidade, na tentativa de se verificar a 

existência de correlação entre os valores RS e RMS. A análise dos resultados 

mostra (veja gráfico na figura 3.6) que a correlação existe, podendo-se afirmar 

que os valores estão relacionados pela expressão. 

(RS) - 1,221 (RA) + 0,005 um, 

com um coeficiente de correlação linear igual a 97Z. Apesar dos resultados não 

serem muitos, é importante o conhecimento dessa correlação, uma vez que a maior 

parte dos aparelhos disponíveis só mede a rugosidade pa escala RA (ou CL.A.). 

A relação í diferente da encontrada através de análises fíricas, que prevêem 

1,00 < (RS)/(RA) < 1,15. A dependência linear entre os valores (RS) e (RA) foi 

também verificada para uma série de materiais diferentes 

a dependência (RS) = 1,10 (RA). 

(43) , tendo sido obtida 

090 OJSO 090 OB0 090 OJ0O 0JO 0J20 RA tym) 

Fi g u ra 3.6 - Dependência observada entre os valores da rugosidade de varetas 

Ag-In-Cd nas escalas (RS) e (RA) 
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3.8.3 - ERRO D E FORMA 

Na figura 3.7 são apresentados 4 ensaios de circularidade, executados em amos -

trás de quatro varetas obtidas por vias distintas. A comparação dos perfis e 

dos valores dos erros de forma mostra a influência de cada um dos processos de 

fabricação (ver tabela 3.3) no resultado final. 

Comoarando-se os perfis (1) com os perfis (2) e (3), observa-se o efeito da tre 

filação na redução do valor do erro de forma. A comparação entre (2) e (3) mos_ 

tra o efeito do recozimento antes da trefilação, ou seja, a vareta recozida an

tes de ser trefilada, devido praticamente ã inexistência de tensões residuais , 

c a que menor erro de foraa apresentou,taostrando uma seção transversal quase 

que idealmente circular. 

A-comparação do perfil (4) com os demais mostra o efeito combinado da grande 

quantidade de deformação e do estado da ferramenta (fieira) de trefilação - No 

caso, com acabamento inferior àquela utilizada em (2) t (3) - sobre o valor do 

erro de forma das varetas AglnCd. 

Observa-se ainda, em (2), que a decapagem não influiu no erro de forma, coao 

ocorreu com a rugosidade. 

.3.9 - ALGUMAS PROPRIEDADES DA LIGA FABRICADA 

3.9.1 - DENSIDADE 

A densidade da liga Ag-15ZIn-5ZCd fabricada como descrito anteriormente, foi de 

terminada tanto- no estado encruado, como recozido. Foi utilizado o método de 

imersão (ou hidrostátíco) e água como fluído. As amostras tinham tamanho sufi -

ciente para permitir que fosses conseguidas diferenças grandes entre a cassa ao 

ar e a massa imersa. 

Para a liga encruada (amostra proveniente de vareta) foraa executadas 8 medidas, 

com o seguinte resultado médio a 20 C: 

Oencr. - 10,14 + 0,02 g/cm3, 

com 95Z de confiança. Esse valor, embora menor do que o valor dado no item 5, é 

coerente com o estado mecânico da liga. A variação, relativamente i densidade 
» Í25' -

obtida da literatura é de -0,30*. Segundo Butts1 ', a variação na densidade da 

prata encruada (severamente deformada por trefilação), relativamente S densida

de da prata recozida, é de -0,54Z. As diferenças são, portanto, da mesma ordem. 



(1) Forjaoento rotativo (75Z de ..d. (2) Forjamento rotativo (75Z R.A.) * 

em areai Ampliação: 2600 X Recozicento + Decapagem + Trefilação 

Crro de forma « 13,üum (13ZR.A.) Ampliação: 2600 X 

Erro de forma: 2,Sum. 

(3) Forjaoento rotativo (75Z R.A.) + (A) Forjamento rotativo (66Z R.A.) • 

Trefilação(13ZR.A.). Ampliação : Recozimento + Pplimento + Forjamento 

2600 X. Rotativo (78Z R.A.) + Trefilação(252 

Erro de forma: • 5,7un R.A.). Ampliação: 2000 X. Erro de fo 

ma - 11,0 irai 

Figura 3.7 - Efeito do processo de obtenção utilizado sobre os erros de forma c 
seção transversal de varetas Ag-In-Cd. 
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Para a liga recozida, foi obtido o valor de 10.18 +_ 0,01 g/ca a 20°C, com 991 

de confiança. 0 desvio, relativamente ao valor dado na literatura 5 de • 0,11. 

É interessante notar que a liga é quase uma solução sólida ideal; a diferença 

entre a densidade medida e a calculada utilizando o parâmetro de rede medido 

através de difratogramas (10,29 g/cm3) é de 1,1Z. 

3.9.2 - PARÂMETRO DE REDE 

A medida do parâmetro de rede foi executada atiavés de dois difratogramas, uti 

lizando-se amostras distintas e recozidas (seções polidas mecânica e quimica-

mente). 0 valor encontrado foi igual para as duas amostras, isto é, a - 0,413nm. 

•3.9.3 - PROPRIEDADES MECÂNICAS (TRAÇÃO) 

Foram executados ensaios de tração a temperatura ambiente em amostras provenien_ 

tes de varetas. Uma das amostras foi recozida a 300°C por 1 hora antes do ensaio. 

As amostras.foram deformadas ã uma velocidade de 0,5 mm/min e os alongamentos me 

didos com extensômetro num comprimento de 10mm. Os resultados são dados na tabe

la 3.4. 

Tabela 3.4 - Propriedades Mecânicas (Tração) da liga forjada e trefilada. 

AMOSTRA 

! . 

r 
corto fabr^ 
cada 

Rccozic.-, 
1 h a 3CD°C 

LIM.DE ESCOA

MENTO. c c > 2 s 

OSPa) 

338 

199 

LIK-bS .KESIS-

TtXClA CR 

610 

359 

ALONG.UKI-

FOSXE EM 

10z= ÍZ) 

(*) 

40,2 

I 

REDUÇÃO 

EM ÃKtA ! 
• 

ÍS) 

61,7 

69,2 

» 
DV.̂ EZA 

KV 

15-

" 1 
• 

93 

(*) Houve escorregamento do CP. 0 alongamento medido após a retirada da amostra 

foi de 7Z. 

A comparação desses resultados com os da tabela 1.7, mostra que o limite de es

coamento medido na amostra recozida a 300 C é praticamente o dobro-do valor cor_ 

respondente â amostra CR-3 da tabela 1.7; 
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A observação metalofrãfica da amostra recoxida (fig. 3.8) mostra que, apôs 1 ho 

ra a 300°C, a recristalização ainda não havia se completado o que explica o al

to valor para o limite de escoamento. 

3.10 - AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE VARETAS 

A adoção do processo em iscussão deve<i-se, basicamente, i pequena escala de pro 

dução de varetas necessária até 1987. Outros fatores, como a disponibilidade de 

equipamentos de forjamento rotativo (Pirelli, IPEN) e a experiência acumulada no 

uso dessas máquinas, também contribuíram para a decisão. 

£ importante ressaltar que a fabricação de varetas, ao contrário da fabricação 

da liga, pode ser feita através de uma série de alternativas diferentes, levan

do-se em consideração os requisitos desejados para o produto acabado. 

No caso presente, a inexistência de especificações rígidas relativas a proprie

dades mecânicas e/ou microestruturais no produto final, conduziram a adoção do 

procedimento mais simples para a produção de varetas Ag-In-Cd. 

Uma rápida avaliação deste processo mostra que os requisitos desejados são sa_ 

tisfeitos com relativa margem de folga, isto é, todos os fatores principais re

lativos ã manutenção e controle das tolerâncias dimensionais foram identificados 

e entendidos , de modo a ser possível controlá-los adequadamente, para a adequa 

ção das varetas ã especificações mais rígidas que as da ASTM . 

0 trabalho proporcionou, simultaneamente, uma boa experiência com as técnicas 

de ensaio relativas ao controle de qualidade das varetas. 

0 rendimento do processo de conformação (-79?) é bom, mas pode ainda ser au -

mentado, através de algumas medidas como, por exemplo, o aumento de tamanho e a 

melhora das condições da superfície dos lingotes, por exemplo. Deve ser observa 

do que esse rendimento é relativo 5 massa da liga fabricada e não à massa do ta 
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rug© a ser conformado (neste caso seria de -100Z). 

Deve-se destacar, ainda, a possibilidade de se deformar a quente os tarugos inî  

ciais (obtidos dos lingotes homogeneizados). A deformação em altas temperaturas 

aumenta a capacidade do equipamento disponível, isto é, podem ser alimentadas 

peças com maiores diâmetros, para a mesma capacidade de carga da máquina, devi

do a redução do limite de escoamento do material a ser deformado. 

A deformação a quente é altamente aconselhável por proporcionar mais facilmente 

peças de boa qualidade do ponto de vista microestrutural. 

Além da deformação a quente por forjamento rotativo, outra rotina de produção 

possível é através da extrusão até dimensões próximas da dimensão especificada 

e acabamento por trefilação. Essa rotina é bastante interessante caso grandes 

quantidades de varetas sejam necessárias. 

4. CONCLUSÕES 

4.1 - 0 processo adotado para a fusão da liga Ag-In-Cd i~»* :i»ii - -.x bastante sa

tisfatório, proporcionando alto rendimento, isto é 99,92. 

4.2 - Os métodos e os ensaios correspondentes, para execução do controle de qua 

lidade da liga já se encontram implantados no Depto. de Engenharia Química 

(C-752 - Composição Química), no Depto. de Processo Especiais (C-752 - Impure -

zas; Gases) e na Divisão de Materiais Metálicos (Análise Microestrutural). 

4.3 - As condições ótimas de lingotamento para a liga Ag-ln-Cd dependem das dí̂  

mensões dos -lingotes a serem fabricados. 

4.4 - A liga Ag-15Zln-5ZCd fabricada na Divisão de Materiais Metálicos é de 

grau nuclear. 99% da liga são constituídos pela solução sólida Ag-In-Cd e o res_ 

tante, 1000 ppm, por impurezas. A liga fabricada s • isfaz, com relativa margem 

de folga, âs especificações relativas ã composição química e quantidade de impu_ 

rezas, tais como estabelecidas pelas normas ASTM C752-79 e ASTM C760-79. 

4.5 - 0 processo adotado para a fabricação da liga (forjamento rotativo e acaba_ 

ment'0 por tref ilação) mostrou ser bastante satisfatório. Os rendimentos foram 

considerados bons, isto é, cerca de 79% da massa de um lingote são transformados 

em varetas acabadas. 
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4.6 - A sucata gerada no processo de fabricação pode ser refundida com rendiam 

to de cerca de 1001. As perdas globais são inferiores a SZ. 

4.7 - Devido ãs características da liga (dutilidade elevada, ausência de aniso-

tropia) ten-se bastante flexibilidade na sua conformação aecânica, exceto no 

processo de acabamento, que deve ser executado por trefilação. 

4.8 - Todos os procedimentos de ensaio necessários ao controle de qualidade das 

varetas estão estabelecidos. 

4.9 - Os valores das propriedades físicas e necânicas deteninadas são coeren -

tes con cs publicados na literatura para a liga Ag-15ZIn-5ZCd. 
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APÊNDICE A 

NORMA ASTM C-752-79 - Iradução 

"ESPECIFICAÇÃO PADRÃO PARA LIGA DE PRATA-ÍNDIO-CÍDMIO DE GRAU NUCLEAR". 

1983 Annual Book of ASTM Standards, Section 12 Nuclear, Solar and Geothermal 

Energy, Vol.12. 01 - Nuclear Energy (I), p. 348-349 . 

Estc norma é emitida sob a designação fixa C-752; o número imediatamente seguin_ 

te ã designação indica o ano da adoção original ou, em caso d2 revisão, o ano 

da última revisão. Um número entre pai'&iteses indica o ano da última reaprova -

ção. 

1. ESCOPO 

1.1 Esta especificação é pertinente ã liga de prata-indio-cãdmio para uso como 

material de controie em reatores nucleares. 

1.2 0 escopo desta especificação exclui o uso desse material em aplicações onde 

a resistência mecânica dessa liga é um requisito primário. Ao mesmo tempo , 

esse material deve ser protegido da ãgua do circuito primário por um reves

timento resistente ao desgaste e á corrosão. 

2. DOCUMENTOS APLICÁVEIS 

2.1 Normas ASTM: 

C-760 - Análises Químicas e Espectroquímicas de ligas Prata-Índio-Cádmio 
(2) 

de grau nuclear . 

(3) 
E-105 - Prática Recomendada para Amostragem Probabilística de Materiais 

3. DESCRIÇÃO DOS TERMOS 

3.1. 0 termo "cliente" deve se referir ã organização emitente da ordem de aqui
sição. 

3.2. 0 termo "fornecedor" d*»ve se referir ao fornecedor da prata-índio-cãdmio. 

3.3. Um lote deve ser definido como todas as partes produzidas a partir da me£ 

ma fus~j, pelo mesmo processo. 

3.4. A identidade de cada lote, através do número de cada fusão, deve ser man

tida em todos os estágios da manufatura. 
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3.5. 0 tamanho do lote deve ser estabelecido através de acordo entre o fornece_ 

dor e o cliente. 

4. INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DE PEDIDOS 

4 . 1 . 0 comprador deve especif icar as seguintes informações no seu pedido* 

4.1.1. Quantidade, 

4.1.2. Tamanho do lote e 

4.1.3. Dimensões e tolerância 

5. MANUFATURA 

5.1. As peças produzidas de acordo com esta especificação devem ser feitas a 

partir de lingotes ("billets") por trabalho a quente e acabamento a frio , 

até a dimensão desejada. 

5.2. As peças acabadas a frio devem ser produzi ias nas dimensões e nas condições 

de acabamento conforme especificadas na ordem de aquisição ou pedido. 

6. REQUISITOS QUÍMICOS 

6.1. As peças devem satisfazer a seguinte somposição química: 

ELEMENTO Z EM PESO 

índio 15,00 +_ n,25 

Cadmio 5,00 ;* 0,25 

Total máximo de impure
zas 1,10 

Prata...... Restante 

7. MANUFATURA, ACABAMENTO E APARÊNCIA 

7.1. A superfície da peça acabada a frio deve estar livre de óxidos, graxa, 

óleo, lubrificantes residuais, inclusões e outros materiais estanhos. 

7.2. Defeitos superficiais tais como dobras, trincas, marcas, vincos, lascas e 

bolhas devem ser motivo de rejeição. 

7.3. A rugosidade superficial não deve exceder o valor de 0,813yo RMS (RS ou 

RQ) (32 uin. RMS). 
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8. AMOSTRAGEM 

8.1. O fornecedor deve submeter um plano de amostragem para analises químicas 

a ser aprovado pelo cliente e que deve proporcionar um limite de confiança 

de 90Z, tal que 90Z das peças de cada lote satisfaçam os requisitos de 

analises químicas. As amostras para as analises químicas devem ser retira_ 

das após o término de todas as operações de trabalho a quente. A prática 

recomendada E-105 é referenciada como guia. 

8.2. A amostra deve ser suficiente para: 

8.2.1. Ensaios de controle de qualidade, segundo o plano do fornecedor, 

8.2.2. Ensaios de aceitação nas instalações do comprador, e 

8.2.3. Ensaios de arbitragem, no caso de serem necessários. 

9. MÉTODOS DE ANALISES QUÍMICAS 

9.1. Utilizar métodos analítico-químicos em acordo com os métodos C-760 ou mét£ 

dos equivalentes, desde que demonstrados e aceitos de comum acordo entre o 

cliente e o fornecedor. 

10.' INSPEÇÃO E CERTIFICAÇÃO 

10.1. Cada uma das peças deve ser visualmente inspecionada para verificação da 

limpeza e ausência de defeitos. 

10.2. Cada uma das peças deve ter suas dimensões inspecionadas conforme especi

ficado no pedido, 

10.3. 0 fornecedor deve prover o cliente dos certificados dos ensaios mostrando 

os resultados das análises e inspeções executadas em cada lote, antes da 

expedição, 

11, REJEIÇÃO 

11.1. A rejeição de um lote ou perte, devido ao nao preenchimento destas espec^. 

fícações deve ser relatada ao,vendedor dentro de 60 dias corridos. O mat£ 

rial rejeitado deve ser devolvido ao fornecedor, as expensas deste, a me_ 

nos que o cliente receba, dentro de três semaras, a partir do comunicado 

da rejeição, outras instruções para disposição. 
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12. EMBALAGEM E IDENTIFICAÇÃO (MARCAÇÃO) 

12.1. Cada peça deve ser embrulhada ou ensacada individualmente, para prevenir 

dano e contaminação durante a expedição e armazenamento. 

12.2. 0 fornecedor deve ser responsável pelo projeto da embalagem, de modo a 

assegurar a limpeza, proporcionar proteção adequada contra danos durante 

o transporte e assegurar uma vczoãvel facilidade r.a desembalagem. 

12.3. Cada "container" deve conter somente um lote d-j material, devendo ser cia 

ramente marcado com os seguintes dizeres: PRATA- ÍNDIO-CÃDMIO, número do 

pedido, especificações do pedido, pesos bruto, liquido e tara, número do 

lote e nome do fornecedor. 

"A 'American Society for Testing and Materials' nao toma partido a respeito da 

validade de quaisquer direitos assegurados por patentes que tenham conexão com 

qualquer item mencionado nesta norma. Os usuários desta norma sao expressamente 

advertidos de que & determinação da validade de quaisquer desses direitos de pa_ 

tente e o risco desses direitos sao de sua inteira responsabilidade. 

Esta norma está sujeita à revisão sem comunicação pelo comitê técnico responsá

vel e deve ser revisada a cada cinco anos; se nao for revisada, será reaprovada 

ou cancelada. Seus comentários são incentivados tanto para a revisão desta nor

ma como para normas adicionais e devem ser endereçados ã sede da ASTM. Seus 

comentários receberão atenção cuidadosa num encontro com o comitê técnico res -

ponsãvel,aberto S sua participação. Se considerar que seus comentários nao reee_ 

ram justa atenção, deverá então fazer com que seus pontos de vista sejam conhe

cidos pelo ASTM Committee on Standards, 1916 Race Street, Philadelphia, PA 

19103, o qual marcará uma audiência posterior para recebê-los Se ainda nao obti^ 

'ver satisfação nesse comitê, deverá apelar para o 'ASTM Board of Directors'". 

REFERÊNCIAS 

(1) Esta especificação esta sob a jurisdição do comitê C-26 da ASTM sobre o Ci

clo do Combustível Nuclear. A corrente edição foi aprovada em 27 de abril de 

1979, Publicada em Julho de 1979. Originalmente publicada como C-752-73. Úl

tima Edição prévia C-752-73. 

(2) 1983 Annual Book of ASTM Standards, vol. 12.01. 

(3) 1983 Annual Book of ASTM Standards, vol. 14.02. 
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APÊNDICE B 

NORMA ASTM C-760-79 - Tradução 

"MÉTODOS NORMALIZADOS PARA ANÁLISES QUÍMICAS E ESPETR0QUÍMICAS DE LIGAS PRA -

TA-ÍNDIO-CADMIO CON GRAU NUCLEAR*1*". 

1983 Annual Book of ASTM Standards, Section 12 Nuclear, Solar and Geothenaal 

Energy, vol. 12.01 - Nuclear Energy (I) p. 395-400. 

Esta norma é emitida sob a designação fixa C-760; o número imediatamente apôs 

a designação indica o ano da adoção original ou- em caso de revisão, o ano da 

última revisão. Um númeio entre parênteses indica o ano da última reaprovaçao. 

1. ESCOPO 

1.1. Estes métodos cobrem procedimentos para as análises químicas e espectro -

químicas de ligas Prata-índio-Câdmio (AglnCd) de grau nuclear, para a de_ 

terminação da concordância com as especificações'. 

1.2. Os procedimentos analíticos aparecem na seguinte ordem: 

Prata, índio e Cadmio por um método de Titulação. - Seções 7 a 16 

Impurezas (traços) por destilação fracionada com carreador. 

Método Espectroquimico - Seções 17 a 23. 

2. DOCUMENTOS APLICÁVEIS 

2.1. Normas ASTM 

~ - (2) 
C-752 - Especificações para liga Prata-fndio-Cãdmio de grau nuclear . 

— - Í3Í 
D-1193 - Especificação para água utilizada como reagente . 

E-115 - Praticas recomendadas para 'processamento fotográfico em Análises 

espectroquimicas . 

2 . 2 . OUTRAS PUBLICAÇÕES: 

NBS c ircular 6 0 2 ( 5 ) 
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3. SIGNIFICADO E USO 

3.1. A liga de prata-indio-cãdmio £ utilizada como material de controle em rea

tores nucleares. A fim de ser adequado para esse propósito. 0 material de

ve satisfazer especificações para exames e conteúdo de impurezas. Estes m£ 

todos sao estabelecidos para mostrar se um dado material concorda ou não 

com as» especificações do modo como são dadas as normas C-752. 

3.1.1. UD ensaio 2 executado para determinar se o material tem a composição qui 

mica especificada. 

3.1.2. 0 conteúdo de impurezas e determinado para assegurar que o limite máximo 

de concentração de impurezas não é excedido. 

4. REAGENTES 

4.1. Pureza dos Reagentes - Produtos químicos do grau "P.A." devem ser utiliza

dos em todos os ensaios. A menos que se indique o contrário, pretende-se 

que todos os reagentes satisfaçam ãs especificações do Comitê de Reagentes 

Analíticos da "American Chemical Society , que é quem fornece tais espe_ 

cificações. Outros graus podem ser utilizados, desde que seja primeiro as

segurado que os reagentes sejam de pureza suficientemente alta para permi

tir seu uso sem perda da exatidão da determinação. 

4.2. Pureza da água - A menos que o contrário seja indicado, as referências à 

água devem ser compreendidas como significando ãgua de conformidade com a 

especificação D-1193. 

5. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA 

5.1. Precauções apropriadas devem ser tomadas para evitar a inalação ou ínges • 

tão de pó ou fumos provenientes de elementos pesados (Ag, In, Cd) durante 

o manuseio. 

6. AMOSTRAGEM 

6.1. Sugestões para amostragem desta liga são dadas na especificação C-752. 
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DETERMINAÇÃO DE PRATA. ÍNDIO S CÃDMIO POR UM MÉTODO TITULOMÊTRICO 

7. ESCOPO 

Este método ê aplicável ã determinação de prata, índio e cãòmio em ligas com 

aproximadamente 60Z de prata, 15Z de índio e 51 de cidmio, utilizados em baj_ 

ras de controle de reatores nucleares. Os métodos titulométricos apresenta -

dos * produzirão resultados com um erro sistemático da ordem de 0,1Z. 

8. SUMARIO 

Uma amostra previamente pesada é dissolvida er ácido nítrico, diluída até um 

volume conhecido, sendo removidas alíquotas para analise. A prata é determinâ  

da em primeiro lugar, por titulação com solução de cloreto de sódio padroniza 

da, até se atingir o patamar indicado pelo eletrodo de ion seletivo para clo

reto. Após a titulação da prata, a solução é fervida para coagularão do clore 

to de prata. 0 pH é ajustado para 2,5 e o conteúdo de índio é titulado com 

EDTA utilizando-se o indicador PAN (l-(2-Pyridylazo)-2-naphtol). 0 pH é então 

aumentado para 6,0 e o cãdmio titulado com EDTA e o mesmo indicador. 0 proce£ 

so completo requer aproximadamente 20 min por alíquota, excluindo-se a pesa-

gem e dissolução da amostra. 

9. INTERFERÊNCIAS 

9.1. Nao foram observadas interferências de nenhum dos elementos normalmente 

encontrados como impurezas em ligas de prata-índio-cãdmio com grau nu_ 

clear, para as faixas de concentração esperadas. 

10. INSTRUMENTOS 

10.1. 2 buretas de precisão com 25 ml de capacidade, preferivelmente tipo 

Schellbach com torneira de TFE-fluorocarbono e zero automático. As 

buretas dever ser certificadas e testadas para verificação da confer 

midade com as tolerâncias especificadas na circular NBS-602. 

10.2. Eletrodo de referência - Eletrodo de Calomel Saturado. 

10.3. Eletrodo pfl de vidro - tipo padrão 

10.4. Eletrodo de ion específico de cloreto. 
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10.5. Registrador potencioaétrico pH-aV COB escala expandida. 

11. REAGENTES 

11.1. Hidróxido de amônio (peso especifico 0,90) - hidróxido de aaonio concen 

trado (NH^OH). 

11.2. Solução tampão, pH^4, 0,5 M acetato de sódio - 0,5 M de ácido acético. 

11.3. Cãdmio (Cd) aetãlico, pureza >99,99X. 

11.4. Solução de EDTA (0,01000 M) - Pesar 3,722 +_ 0,001 g de EDTA nua backer 

de plástico pequeno. Dissolver coa água, transferir quantitativaaente 

para un balão voluaétrico de li Í coapletar até o voluae coa água. 

Transferir a solução para una garrafa de araazenaaento plástica. Não 

peraitir o contato da solução de EDTA coa recipiente de vidro. 

11.5. índio (In) aetãlico, pureza >99,99Z 

11.6. Xcido nítrico (peso específico 1,42) - ácido nitrico concentrado (HN0_). 

11.7. Solução de indicador PAN (0,12 PAN ea aetanol) - Dissolver 100 ag de 

l-(2-pyridylazo)-2-naphtol em 100 ai de álcool meeilico e aisturar até 

a dissolução completa. 

11.8. Prata (Ag) metálica, pureza >99,99X. 

11.9. Cloreto de sódio (NaCl). 

11.10. Solução de cloreto de sódio (0,0500 M) -Secar o cloreto de sódio(NaCl) 

a 120°C, num frasco de pesagem até peso constante e resfriar ate a tem

peratura ambiente em dessecador. Pesar 2,922 +_0,001 g de NaCl seco num 

pequeno becker plástico. Dissolver ea água, transferir quantitativamen

te para um frasco volumitrico de 1 litro e completar ate o volume com 

água. 

12. PADRONIZAÇÃO 

12.1. Padrão de calibração PRATA-ÍNDI0-CÀDMI0: 

12,1.1. Limpar aproximadamente 8,0 g de prata metálica, 1,5 g de índio aetãli

co com um solvente orgânico e ar seco.. 
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12.1.2. Pesar cada aetal coat exatidão e transferir para uai becker de 100 ai. 

12.1.3. Adicionar água suficiente para cobrir as peças do aetal e adicionar 

TOO. (peso especifico 1,42), gota a gota, até iue a dissolução seja 

coapleta. 

12.1.4. Transferir quantitativaaente paia ua frasco (balão) voluaétrico de 

100 ai e diluir ate o voluae com. ?gua. 

12.2. Calibração dos tituladores NaCl e F-DTA: 

12.2.1. Pipetar 10 ai do padrão de calibração nua balão voluaétrico de 100 nl 

e diluir até o voluae coa água Creter esta solução coa» padrão de tra 

balbo). 

12.2.2. Pipetar 10 ai do padrão diluído nua becker de 100 ai e ajustar o volu^ 

ae até cerca de 25 nl coa água. 

12.2.3. Ajustar o pH até aproxiaadaaente 1,0 utilizando MH.OH (peso específi

co 0,90). 

12.2.4. Colocar ua agitador de TFE-fluorocarbono na solução c inserir o eletro 

do át ion especifico de cloreto e o eletrodo de referência. 

12.2.5. Agitar aoderadaaente e titular a prata coa solução de NaCl. Registrar 

as leituras.de ailivoltage» versus voluae adicionado. Deixar transcor^ 

rer tempo suficiente para que sejaa atingidas leituras de equilíbrio. 

12.2.6. 0 final da titulação (patamar) e considerado coao no término do seg -

mento ascendente da curva de titulação mV vs. volume. 

12.2.7. Ajustar o pH en 2,5 + 0,2 pel*, adição gota a gota da solução taapão 

de acetato (pH4). 

12.2.8. Remover os eletrodos e enxsguar perfeitamente para evitar perdas de 

índio e cãdaío. 

12.2.9. Aquecer a solução até a fervura numa placa quente até que o líquido 

sobienadante esteja claro - Deixar esfriar. 

http://leituras.de
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12.2.10 Adicionar 4 gotas da solução de indicador PAN. A cor da solução de

ve passar para ROXO INTENSO. 

12.2.11. Titular o índio com solução de EDTA padrão até a transição nítida 

do ROXO para AMARELO. 0 volume utilizado corresponde ao conteúdo de 

Índio. 

12.2.12. Ajustar o pN para 6 +_ 0,2 com NH.OH ( peso específico 0,90). A cor 

da solução deve mudar novamente para RDX0. 

12.2.13. Titular a solução roxa com EDTA padrão ate que a cor mude novamente 

para o amarelo. O volume usado corresponde ao conteúdo de cádmio. 

13. PROCEDIMENTO 

13.1. Limpar aproximadamente 1,0 g de amostra com um solvente orgânico e ar 

seco. 

13.2. Pesar precisamente a amostra limpa e transferi-la para um becker de 

100 ml. 

13.3. Cobrir a amostra com água e adicionar HN0, (peso específico 1,42) gota 

a gota até que a amostra esteja completamente dissolvida. 

13.4. Transferir quantitativamente a solução para um balão de 100 ml e diluir 

até o volume com água. 

13.5. Proceder a determinação de prata, índio e cádmio como descrito em 12.2.2 

a 12.2.13. 

14. CÁLCULOS 

14.1. Símbolos: 

S • peso da amostra, mg 

D.F • fator de diluição 

P g * fator de calibração para prata, mg Ag/ml de titulanfe 

P- - fator de calibração para índio, mg In/ml de titulante 

Fg • fator de calibração para cádmio, mg Cd/ml de titulante 
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14.2. Cálculos de Calibração 

« m mg de Ag na alíquota do padrão de calibração 

ml da solução padrão de NaCl adicionados 

«, mg In na alíquota do padrão de calibração 

ml da solução padrão de EDTA adicionados 

_ ^ mg de Cd na alíquota do padrão de calibração 

ml da solução padrão de EDTA adicionada 

15. PRECISÃO E EXATIDÃO 

15.1. Exatidão - Para uma liga com composição conhecida 80Z Ag-15% In-5Z Cd, 

o erro sistemático ("bias") foi determinado, dentro dos limites de pre

cisão, como sendo -O,02Z, +0,092 e -0,03Z absoluto, respectivamente. 

15.2. Precisão - 0 desvio padrão para uma única determinação foi de + 0,03 Z 

absoluto para prata,índio e cãdmio. 

REFERÊNCIAS: 

(1) Esses métodos estão sob a jurisdição do Comitê C-26 da ASTM sobre o ciclo 

do combustível nuclear. 

A corrente edição foi aprovada em 27 de abril de 1979. Publicada em julho 

de 1979. Originalmente publicada como C-760-71. Última edição prévia 

C-760-74. 

(2) 1983 Annual Book of ASTM Standards vol. 12.01. 

(3) 1983 Annual Book of ASTM Standards vols. 11.01 e 11.02. 

(4) 1983 Annual Book of ASTM Standards vol. 03.06. 

(5) Disponível no National Bureau of Standards, Wash. DC-20234. 

(6) "Reagent Chemicals, American Chemical Society Specifications", Am. 

Chemical Society, Washington, DC. Para sugestões sobre análise dos rea-

gentes não listados pela American Chemical Society, veja "Reagent 

Chemicalc and Standards", por Joseph Rosin, D. Van Nostrwid Co, Inc., 

New York, NY e "United States Pharmacopeia". 
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TRAÇOS DE IMPUREZAS PELO MÉTODO ESPECTROQUfMlCO DE DESTILAÇÃO FRACIOKADA COM 

CARREADOR 

16. ESCOPO 

16.1. Este método é aplicado ã determinação de traços das impurezas listadas 

em 19.1 nas ligas prata -índio-câdmio. 

17. RESUMO DO MÉTODO 

17.1. A amostra é limpa, sendo uma quantidade pesada dissolvida em ácido nitric 

co. A mesma massa de grafite e adicionada à solução e esta é evaporada 

até a secura, a 85 + 5 C, 0 resíduo e umedecido com algumas gotas de 

água e misturado até se obter uma lama. Uma solução de ãcido clorídrico 

diluída é adicionada e bem misturada. A lama é então evaporada até a se

cura a 85 *_ 5 C em luz tênue. 

17.2. X essa mistura seca é adicionado e misturado o carreador fluoreto de bá-

rio-grafíte, o composto é pesado em cãpsulas-anodo de grafite e excitado 

em um arco DC. 0 espectro é registrado fotograficamente, sendo as linhas 

espectrais de interesse comparadas visualmente com os padrões expostos 

visualmente na mesma placa. 

18. INSTRUMENTAÇÃO 

18.1. ESPECTROGRAFO - Recomenda-se um espectrógrafo com poder de resolução e 

dispersão linear suficientemente adequados para separar as linhas anally 

ticas de outras linhas no espectro da amostra, na região espectral de 

220 a 400 nm. Instrumentos com uma dispersão linear reciproca de 

0,2 nm/mm ou menos são satisfatórios. 

18.2. FONTE DE EXCITAÇÃO - Uma fonte DC capaz de manter um arco de 12 A DC. 

18.3. DISPOSITIVO DE EXCITAÇXo - Do tipo convencional, cou fixadores de ele -

trodo ajustáveis e refrigerados a água. 

18.4. BALANÇA - Uma balança com capacidade de 1,0 g e possibilidade de pesar 

até 0,5mg. 

18.5. PULVERIZADOR-MISTURADOR - Um misturador mecânico com frascos a bolas 

plásticas. 
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18.6. COMPARATOR - te do tipo convencional í satisfatório. 

18.7. EQU1PAKEMTO DE PROCESSAMENTO FOTOGRÁFICO: Equipamento para proccssanen-

to fotográfico que satisfaça aos requisitos da prática recomendada 

E-115. 

18.8. BAXBD DE VAPOR - Do tipo convencional. 

18.9. ESTUFA PARA SECAGEM - Do tipo convencional, construção en aço inox. 

18.10. BECKERS - 25 a 50 ml de capacidade, construção ca TFE-flurocarbono. 

18.11. AGITADORES - Construídos de TFE-fflurocareono • 

18.12. DISPOSITIVO DE "DESCARGA" (Venting tool") ou ESTILETE: veja fig. B.l 

18.13. ELETRODOS - Tipos ASTM S-l, S-2 e C-l. 

19. REACEKTES 

19.1. Fluoreto de Bario (BaF2) - pureza aaior que 99,9Z, tamanho de partícu_ 

Ia <10un. 

19.2. Carreador Fluoreto de Bario - Grafita - Homogeneizar 5 partes de BaFj 

com 95 partes de grafita num frasco plástico com bolas plásticas utili

zando UB místurador mecânico. 

19.3. Cádmio - Metal cádmio, pureza >99,99Z. 

19.4. Grafite - Grau espectrográfico, 200 mesh, do tipo não aglomerante. 

19.5. Ácido Clorídrico (6M) - Diluir 500 ai de ácido clorídrico redistílado 

(BC1, p. específico 1,19) ate o volume de 1 litro com água duplamente 

destilada. 

19.6. índio - Metal índio, pureza >99,99Z. 

19.7. Ácido Nítrico (8N) - Diluir 500 ml de ácido nítríco redístilado 

(HN0-, p, específico 1,42) ate o volume de 1 litro cem água duplamente 

destilada. 

19.6. Prata - Metal prata, pureza >99P99Z. 
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20.1. Preparação de Padrões. 

20.1.1. Um mínimo de 4 padrões contendo 1 a 1000 pg/g de cada tlemento-impu 

reza a str determinado, obtido através da mistura de quantidades c£ 

nhecidas de cada oxido ou sal da impureza com a matriz de grafite . 

20.1.2. Dissolver 20,00 g de prata metálica, 3,75 g de índio metálico e l,25g 

de cádmio metálico em 75 ml da HNO. 8N.Resfriar e diluir para 200 ml 

num tc'Vao volumétrico com água duplamente destilaJa. 

20.1.3. ripetar 2 ml da solução de AglnCe (ver 20.1.2) em cada um dos 5 Beckers 

de TFEr-fluorocarbono (25 ml de capacidade). Pesar 250 jf 1 mg de grafi_ 

te no primeiro becker e 250 + 1 ag de cada um dos padrões a base de 

grafite (20. 1.1) nos quatro beckers remanescentes, um padrão em cada 

um dos beckers. 

20.1.4. Misturar a grafita e a solução completamente, utilizando um agitador 

de TFE-fluorocarbono e seguir pelo procedimento de preparação de amo£ 

trás começando por 20.2.5, 

20.2. Preparação de amostras; 

20.2.1. Limpar 0,5 a 1,0 g de amostra, lavar com solvente orgânico e secar cora 

ar. 

20.2.2. Pesar a amostra com precisão de +_ 0,5 mg e transferí-1? para um becker 

de TFE-fluorocarbono com 25 ml de capacidade. 

20.2.3. Adicionar 5 ml de HNO, 8N e aguardar até a dissolução completa da amos_ 

tra-, 

20.2.4. Pesar uma quantidade de grafite equivalente a massa da amostra ate 

+ 1,0 mg e transferi-la para o be:ker de TFE-fluorocarbono. Misturar 

completamente utilizando uma barra agitadora de TFE-fluorocarbono. 

20.2.5. Evaporar ate a secura num banho de vapor, 

0 

20.2.6. Resfriar a amostra e adicionar cerca de 1 ml de água duplamente destí^ 

lada e misturar ate a formação de uma lama com uma barra de TFE-fluo

rocarbono. 
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20.2.7. Adicionar 3 ml de HC1 6N e mistur&r completamente com a barra de 

TFE-fluorocarbono. 

20.2.8. Evaporar até a secura em luz tênue ou escuridão total no banho de va

por. 

20.2.9. Colocar o becker numa estufa de secagem em escuridão total, a 

85 +_ 5°C por 3 horas. 

20.2.10. Resfriar e pulverizar a amostra num becker de TFE-fluorocarbono usan 

do a barra de TFE-fluorocarbono. 

20.2.11, Utilizar um misturador mecânico para misturar e homogeneizar 100 mg 

de amostra com 100 g do carreac 

com bolas plásticas, por 30 b. 

de amostra com 100 g do carreador BaF.-grafite, num frasco plástico 

NOTA -O carreador real é a mistura de BaF- e AgCl. BaF^-grafite não e suficieii 

te se a prata da amostra não for convertida para AgCl. 

20.2.12. Pesar cargas de 50 i'.g da amostra, em duplicatas, e padrões em cápsu -

las-anodo do tipo ASTM-S-2. 

20.2.13. Compactar, descarregar a carga e excítã-la eletricamente sob as condJ_ 

çSes listadas abaixo. 

20.3. Procedimento espectrogrãfico. 

Condições de excitação e exposição: 

Descarga arco DC 

Corrente, A 10 

"Gap" do eletrodo, mm 3 

Pré-queima, s 5 

Exposição, s AO 

Abertura da fenda, ym 10 

Faixa de comprimentos de 

onda, nm 210 a 4*»0, primeira ordem 

Transmissão de luz: Filtro total 25Z T 

Filtro 100/102 T 

Emulsio SA 4 1 
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20.4. Processamento fotográfico - Processar as placas de acordo com as prati

cas recomendadas E-115. 

21. CÁLCULOS 

21.1. Comparar visualmente a densidade da linha espectral da impureza da amostra 

com a linha correspondente no espectro do padrão. Estimar a concentração 

>.a impureza utilizando as linhas listadas na tabela B.l. 

Tabela B.l - Linhas Analíticas Utilizadas. 

ELEMENTO 

Alumínio 

Arsênico 

Boro 

Feri l i o 

Bisnmto 

Cálcio 

Cobaltc 

Cremo 

Cobre 

Ferro 

Kagnésio 

Manganês 

Molibdênio 

Sódio 

Níquel 

Fósforo 

Chumbo 

Silício 
Estanho 

Titânio 

Van'idio 

Zinco 

Zircônio 

COMPRIMENTO DE ONDA 
(nm) 

256.80,308.22 
309.27 

234.98 

249.68,249.77 

234.86 

306.77 

393.37,422.67 

240.72,304.40 

283.56 

324.75,327.40 

283.56,302.06 

279.55.280.27 

279.83,280.11 

317.04.313.26 

330.23 

305.08,300.25 

255.33 

283.31,261.42 

251.61,251/43 

284.00,317.50 

334.90,322.35 

318.34,318.40 

334.50,330.26 

339.20,334.82 

FAIXA DE CONCENTRAÇÃO pg/g 

10 a 500 

50 a 500 

1 a 100 

1 a 100 

1 a 100 

50 a 1000 

1 a 100 

10 a 1000 

1 a 100 

10 a 1000 

10 a 500 

10 a 500 

10 a 500 

50 a 1'OU 

10 a 500 

100 a 1000 

5 a 100 

10 a 500 

5 a 100 

10 a 500 

5 a 100 

10 a 500 

100 a 1000 

22. PRECISÃO 

22.1. Para estimativas visuais das concentiaçoes e relatado um fator de reprodutibilji 

dada igual a 2 (isto i -1/2 a + 2). 
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Figura B.l. Dispositivo de descarga (estilete) 
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