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RESUMO 

A fabricação autóctone de combustível nuclear no Brasil para reatores de teste e 

pesquisa está restrita ao combustível MTR (Material Test Reactor) tipo placa em dispersão, 

com uso da liga U3Si2, revestido e disperso em alumínio, desenvolvido pelo IPEN-SP para 

utilização no reator IEA-R1. Por outro lado, o combustível de UO2 tipo vareta para reatores 

de potência é fabricado em Rezende (RJ) com tecnologia alemã pela INB, sob licença. 

Atualmente, o Brasil está realizando dois programas de desenvolvimento de reatores. Um 

programa é o desenvolvimento, pela CNEN, do reator multipropósito brasileiro (RMB), para 

teste, pesquisa e produção de radioisótopos. O outro programa é o desenvolvimento do reator 

de potência para propulsão naval, realizado pela Marinha do Brasil. O presente trabalho 

apresenta o desenvolvimento e a caracterização de miniplaca combustível monolítica da liga 

U-2,5Zr-7,5Nb, revestida em zircaloy (Zry), em escala de laboratório. Devido às suas 

características e propriedades inovadoras, este combustível poderá ser empregado como 

combustível tanto em reatores de teste, pesquisa e produtores de radioisótopos quanto em 

reatores de potência de pequeno e médio portes. Assim, este combustível de elevada 

potencialidade poderá ser empregado nos reatores nacionais ora em desenvolvimento. Neste 

trabalho, o desenvolvimento do combustível monolítico tipo placa é feito empregando-se a 

técnica denominada “picture-frame”, onde se obtém um sanduíche constituído por um 

monolito da liga U-2,5Zr-7,5Nb acoplado a uma moldura e revestido por chapas de Zry. A 

liga de U-2,5Zr-7,5Nb foi obtida pela técnica de fusão em forno de indução e, a seguir, o 

fundido foi vazado em lingoteira retangular de grafite, alcançando-se assim um lingote com 

dimensões aproximadas de 170 x 50 x 60  mm. O lingote obtido foi laminado a 850 ºC, com 

uma redução de 50% em sua espessura, com objetivo de refinar a estrutura bruta de fusão. 

Amostras cortadas da liga U-2,5Zr-7,5Nb, com dimensões de 20 x 20 x 6 mm, foram 

colocadas em molduras e chapas de Zry e unidas por solda TIG (Tungsten Inert Gas) em 

atmosfera de argônio, obtendo-se amostras de 10 mm de espessura, 45 mm de largura e 

100 mm de comprimento. Os sanduíches assim obtidos, foram laminados a quente até se 

alcançar miniplacas com espessura de 2 mm. Finalmente, as miniplacas foram laminadas a 

frio, com uma redução total de 10%, com espessura final de 1,8 mm. A liga de U-2,5Zr-7,5Nb 

foi caracterizada física e microestruturalmente pelas técnicas microdureza Vickers, análise de 

fases por difração de raios X e microestrutura por microscopias óptica e eletrônica de 

varredura. A miniplaca foi caracterizada física, microestruturalmente pelas técnicas de 

radiografia de raios X, ensaio de empolamento, dobramento, análise da união metalúrgica do 
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cerne e revestimento por espectrometria de energia dispersiva de raios X, microestrutura por 

microscopias óptica e eletrônica de varredura, análise das fases presente no cerne por difração 

de raios X, microdureza Vickers. Foi possível a obtenção da liga U-2,5Zr-7,5Nb com retenção 

da fase γ e com baixo teor de carbono. As miniplacas obtidas pelo processo de laminação a 

quente e a frio apresentaram bons resultados quanto a colaminação entre cerne/revestimentos 

e entre seus revestimentos, a retenção da fase γ da liga se manteve após o processo. 
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ABSTRACT 

The autocthonal production of nuclear fuel in Brazil for test and research reactors is 

restricted to MTR (Material Test Reactor) fuel type dispersion plate, using U3Si2 alloy, 

coated and dispersed in aluminum, developed by IPEN-SP for use in IEA-R1 reactor. 

Moreover, the UO2 fuel rod type for power reactors is manufactured by Rezende (RJ) with a 

German technology by INB under license. Currently, Brazil is performing two programs of 

developing reactors. Currently, Brazil is developing two reactors. One of them is the 

development, by CNEN, the Brazilian Multipurpose Reactor (RMB), for testing, research and 

radioisotope production. The other one is the development a power reactor for naval 

propulsion, conducted by the Brazilian Navy. This dissertation presents the development and 

characterization of monolithic fuel miniplate alloy U-2.5Zr-7.5Nb, coated in zircaloy (ZRY), 

on a laboratory scale. Due to its innovative features and properties, this fuel can be used as 

fuel in both test reactors, research and producing radioisotopes for power reactors as small 

and medium sizes. Thus, this high potential fuel can be used in domestic reactors currently 

under development. The development of monolithic fuel plate type is made using the 

technique called "picture-frame" where a sandwich composed of a monolith alloy U-2.5Zr-

7.5Nb coupled to a frame and coated sheets of Zry is obtained. The alloy U-2.5Zr-7.5Nb was 

obtained by melting in an induction furnace and then was cast into rectangular ingots of 

graphite, thus achieving an ingot with approximate dimensions of 170 x 50 x 60 mm. The 

obtained ingot was hot rolled at 850 ºC, with a 50 % reduction in thickness, in order to refine 

the raw structure of fusion. Samples cut from the alloy U-2.5Zr-7.5Nb, with dimensions 

20 x 20 x 6 mm were placed in frames and plates Zry and joined by TIG (Tungsten Inert Gas) 

under an atmosphere of argon, obtaining a set of 10 mm thick, 45 mm wide and 100 mm long. 

The sandwiches were hot rolled to achieve miniplates with a thickness of 2mm. Finally, the 

miniplates were cold rolled, with a total reduction of 10%, with a final thickness of 1.8 mm. 

The alloy U-2,5Zr-75Nb was characterized by physical and microstructural techniques 

Vickers microhardness, phase analysis by X-ray diffraction and microstructure by optical and 

scanning electron microscopy. The miniplate was characterized by physical and 

microstructural techniques of X-ray radiography, blistering test, bending test, analysis of 

metallurgical union of meat and coating spectrometric energy dispersive X-ray, 

microstructure by optical and scanning electron, phase analysis of the meat by X-ray and 

Vickers microhardness. It was possible to obtain the alloy U-2.5Zr-7.5Nb with retained γ 

phase and low carbon content. Miniplates obtained by hot and cold rolling process showed 
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good results as colamination between core/cladding and between their coats, retention of γ 

phase in the alloy remained after the process. 
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1 INTRODUÇÃO 

O tema desta dissertação de mestrado faz parte do esforço do CDTN para desenvolver 

e disponibilizar ao país tecnologias de fabricação de combustíveis nucleares avançados para 

reatores de pesquisa e de potência compactos e de alto desempenho. Inserido também neste 

contexto, esse esforço objetiva também alcançar qualificação tecnológica para caracterização 

física e química destes combustíveis nucleares. 

O grupo de pesquisa e desenvolvimento na área de combustível do CDTN trabalha 

com combustíveis a base de urânio na forma de óxido e na forma metálica. No caso de 

combustível metálico das ligas de U-Zr-Nb e de U-Mo, está-se desenvolvendo o combustível 

nuclear avançado tipo placa para utilização no reator Multipropósito Brasileiro (RMB) e no 

reator protótipo do Laboratório de Geração Núcleo Elétrica (LABGENE) do Centro 

Tecnológico da Marinha em São Paulo[1-6]. 

Combustíveis metálicos do tipo que está sendo desenvolvido no CDTN são feitos para 

atender aos acordos internacionais de enriquecimento até 20% de 235U. Até meados dos anos 

1970, a maioria dos reatores de pesquisa e de teste usava urânio altamente enriquecido (>85% 

de 235U) na forma de combustível em dispersão tipo placa, sendo os elementos de dispersão 

geralmente constituídos da liga UAlx (principalmente UAl3) ou U3O8 dispersos em matriz de 

alumínio e revestido com uma liga de Al[7]. Também, nesta década, iniciou-se um programa 

com o objetivo de promover a substituição dos combustíveis com alto enriquecimento (HEU) 

pelos com baixo enriquecimento (LEU), com percentuais de 235U iguais ou menores que 20%, 

mantendo a mesma configuração do combustível e as mesmas tecnologias de fabricação já 

existentes, devido às questões de desvio de material enriquecido com objetivo militar. Para 

isto, foi necessário aumentar a densidade de urânio no combustível, o que pode ser alcançado 

com utilização de ligas de urânio de alta densidade[8-12]. 

 Neste contexto, vários compostos intermetálicos de urânio têm sido considerados, 

como U3Si2 e U6Me, onde Me pode ser Fe, Ni, Mn ou Ge, os quais são ligas de urânio de alta 

densidade. Como desvantagem da utilização das ligas U6Me está a ocorrência da alta taxa de 

inchamento, mesmo em condições de baixa queima[13-15]. Deste modo, o combustível com a 

liga U3Si2 em dispersão apresenta um bom comportamento sob irradiação, mas a densidade 

máxima do urânio é de somente cerca de 5 g/cm3[15,16].  
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Por outro lado, combustíveis a base de ligas de U-Mo e U-Zr-Nb em dispersão 

possuem propriedades de alta densidade e bom desempenho sob irradiação. Estas ligas 

permitem a obtenção de combustíveis em dispersão do tipo placa com densidade de urânio no 

cerne da ordem de 8 a 9 g/cm3[17]. Apesar de o urânio puro apresentar densidade mais elevada 

em relação às suas ligas, sua alta expansão térmica e transformações de fase leva a um 

desempenho inadequado durante a irradiação no reator. Assim, a introdução de elementos de 

liga busca melhorar o desempenho por intermédio da estabilização da fase gama (cúbica de 

corpo centrado). A fase gama é estável por um longo tempo em temperaturas moderadas 

usuais em um reator (aproximadamente 300 oC). 

Investigações de ligas no sistema U-Zr-Nb têm sido realizadas para uso como 

combustível de reatores nucleares devido às suas elevadas propriedades termo-mecânicas. É 

reconhecido, por intermédio de diversos estudos realizados, que adições de nióbio ao urânio 

aumentam muito a resistência à corrosão das fases transformadas a partir da fase gama.  Sabe-

se, também, que adições de zircônio ao urânio melhoram a estabilidade do metal quando 

sujeito ao ciclo térmico ou à irradiação neutrônica. Deste modo, uma maneira lógica de se 

desenvolver este combustível é reunir ou combinar o nióbio e o zircônio em uma liga ternária 

de urânio na busca da obtenção de uma liga de elevada resistência à corrosão e alta 

estabilidade à irradiação. Esses elementos possuem baixas seções de choque de nêutrons que é 

uma consideração adicional importante na seleção de elementos de ligas. 

As ligas metálicas de U-Zr-Nb e U-Mo são, geralmente, obtidas pelo processo de 

fusão em forno de indução de alta frequência, com o menor tempo de fusão, de modo a se 

obter uma elevada homogeneização da liga e, uma minimização da contaminação com 

carbono devido à utilização de cadinho de grafita. Subsequentemente serão realizados alguns 

tratamentos térmicos para promover estabilização de fases nas ligas.  

O combustível tipo placa é constituído de uma placa contendo o material físsil (235U) 

colocada entre duas placas de revestimento formando “um sanduíche”, que em seguida é 

submetido a processos de laminação (técnica “picture frame” [18,19]), o que permite a união 

metalúrgica entre as placas e o cerne formado com a liga de urânio. A placa que contém o 

material físsil possui uma região central ou cerne que pode ser formado com uso de monolito 

de ligas de urânio ou de dispersão do pó da liga de urânio em pó metálico do mesmo material 

do revestimento [10,18]. 
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Neste trabalho é realizado o desenvolvimento da placa combustível monolítica 

envolvendo as seguintes etapas: obtenção da liga pelo processo de fusão, usinagem e inserção 

do monolito na moldura de zircaloy, colocação das placas de revestimento, selagem por 

soldagem TIG (Tungsten Inert Gas) e, laminação a quente, decapagem e laminação a frio, 

seguido da caracterização física e microestrutural da miniplaca obtida. 
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2 OBJETIVO 

2.1 Objetivo Geral 

Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento e caracterização do combustível 

nuclear tipo placa monolítico da liga U-2,5Zr-7,5Nb revestido em zircaloy (Zry), em escala de 

laboratório. 

 

2.2 Objetivos Específicos  

Os objetivos específicos são: 

ü  Obter o lingote U-2,5Zr-7,5Nb pelo processo de fusão em forno de indução; 

ü  Obter a liga U-2,5Zr-7,5Nb com a fase metaestável γ; 

ü  Caracterização física e microestrutural do lingote e da liga U-2,5Zr-7,5Nb; 

ü  Obter miniplacas combustíveis monolíticas da liga U-2,5Zr-7,5Nb revestidas em Zry; 

ü  Desenvolver caracterizações relacionadas às dimensões externas da miniplaca após 

alongamento pelo processo de laminação a quente e a frio; 

ü  Desenvolver teste de dobramento; 

ü  Caracterizar as miniplacas quanto aos defeitos terminais tipo rabo de peixe (fish-tail) 

e osso de cachorro (dog-bone); 

ü  Caracterizar as miniplacas quanto à colaminação entre o cerne, revestimento e 

moldura. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Combustível Nuclear Metálico 

Um dos interesses no combustível nuclear metálico é devido à alta densidade de 

material físsil em comparação com outros compostos usados, por exemplo o combustível 

nuclear na forma de óxido. A alta densidade do combustível é uma propriedade importante 

para o programa internacional de redução de enriquecimento do combustível para reatores 

nucleares de teste e pesquisa iniciado na década de 1970, o qual também poderá ser 

desenvolvido para serem aplicados em reatores de potência. Como a densidade do 

combustível é maior, o fluxo neutrônico disponível será maior, sem exceder o limite de 

enriquecimento de 20 % em 235U imposto por acordos internacionais [1-8]. 

Anteriormente, na década de 1960, os combustíveis metálicos, mesmo apresentando 

elevadas densidades, excelente condutividade térmica e outras vantagens, não foram 

escolhidos como a principal linha do desenvolvimento de combustível nuclear. Isto ocorreu 

devido à dificuldades de demonstração de um elevado potencial de queima destas ligas, assim 

como do comportamento do combustível metálico sob irradiação[20]. 

O uso de urânio metálico puro como material físsil para a fabricação de elementos 

combustíveis apresenta limitações de desempenho que podem ser melhoradas com a adição de 

outros elementos para a formação de ligas[18]. Para a obtenção de uma liga metálica de urânio 

são observadas algumas características como: estrutura cristalina, raio atômico e valência 

tanto do soluto quanto solvente, pois eles somente irão se unir, formando uma solução 

homogênea, se estes parâmetros foram próximos, como visto na Figura 3-1[18]. 

O urânio apresenta três fases alotrópicas cristalinas: a fase alfa(α) de estrutura 

ortorrômbica e valência 4, sendo estável até a temperatura de 662 ºC; a fase beta(β) de 

estrutura tetragonal e valência 5, sendo estável na faixa de temperatura de 662 ºC a 769 ºC; a 

fase γ de estrutura cúbica e valência 6, sendo estável de 769 ºC até sua temperatura de fusão, 

que é próxima de 1129 ºC. Esta fase é a mais estável e consequentemente a de maior 

interesse[18-23]. 
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Figura 3-1 - Máxima solubilidade de alguns metais na fase gama do urânio [18]. 
 

3.2 Preparação e Fabricação do Combustível Metálico 

 

O processo de preparação e fabricação do combustível metálico possui várias etapas, 

sendo elas: fusão da liga; usinagem da liga num monólito, que será o cerne do combustível, 

moldura e revestimentos; soldagem e laminação do conjunto. 

3.2.1 Fusão 

Para a fabricação do combustível metálico, primeiramente faz-se necessária a 

preparação da liga a ser utilizada, através da fusão do urânio e dos elementos de liga, uma vez 

que o urânio metálico puro é inviável de ser utilizado por suas propriedades físicas. 

Os métodos de fusão mais utilizados são fusão em forno de indução e fusão em forno a 

vácuo por arco elétrico. 
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3.2.1.1 Forno de indução 
 

O método de fusão por indução é amplamente utilizado na indústria para a fabricação 

de ligas de urânio. Este método possui algumas vantagens, como simplicidade do maquinário, 

operação simplificada e baixo custo comparado com outros métodos. A principal 

desvantagem apresentada por este método é o elevado potencial de contaminação por carbono 

oriundo do cadinho de grafite [23].  

O equipamento para a fusão consiste de um revestimento refrigerado a água envolta na 

bobina de indução que fica protegida por um refratário, por exemplo, Al2O3. Há também a 

possibilidade de trabalhar com bobinas separadas, controladas por um núcleo de reator 

saturável, para fornecer aquecimento de zonas específicas, como o cadinho e o molde. 

A energia das bobinas é fornecida por um motor elétrico onde a frequência e potência 

dependem do tamanho da carga a ser fundida. Para ligas de urânio, é necessária a utilização 

de baixas frequências para prover a agitação eletromagnética necessária na carga. 

A câmara onde é realizada a fusão possui um sistema de vácuo que é projetado para 

evacuar a câmara e não deixar partículas com menos de 100 µm e com ampla capacidade de 

bombeamento para manter partículas com menos de 200 µm durante a fusão. Uma ilustração 

esquemática da câmara de fusão do forno à indução é mostrada na Figura 3-2 [23]. 

 
Figura 3-2 - Ilustração esquemática do interior do forno a indução [23]. 
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O urânio é um metal altamente reativo, por este motivo, requer que o cadinho e molde 

sejam de materiais seletos para evitar contaminações. Materiais como BeO, ThO2, MgO, 

CaO, ZrO2 e UO2 foram utilizados com sucesso para cadinhos. No entanto, cadinhos feitos de 

grafita são mais comumente utilizados, por possuírem um menor preço de mercado. Com 

intuito de evitar contaminações de carbono na liga, camadas de proteção feitas dos materiais 

citados acima são aplicadas no cadinho de grafita [23].  

Estas camadas de proteção apresentam bons resultados para fusões realizadas até 

1300 ºC, acima desta temperatura a camada de proteção se desfaz e se torna ineficaz. Para 

uma fusão mais eficaz e com menor contaminação utilizam-se múltiplas camadas de proteção, 

permitindo levar a carga à temperatura de 1550 ºC obtendo uma melhor homogeneização da 

carga fundida, porém o processo de deposição das camadas possui custo elevado e requer 

maquinário especial para tal, deixando o custo elevado. 

A utilização de camadas de proteção no molde não possui alto rigor, uma vez que, o 

contato com o fundido é menor. A camada de proteção deve suportar um alto choque térmico 

e deve facilitar que a liga se solte do molde. 

 3.2.1.2 Forno a vácuo de arco elétrico 
 

Esta técnica é utilizada principalmente na fabricação de ligas de urânio quando baixos 

índices de impureza são desejados, pois a fusão ocorre sob vácuo e dentro de um cadinho 

inerte [23]. 

 De forma simplificada, o equipamento funciona com uma fonte de energia elétrica 

ligada a um anodo e a um catodo, a lacuna geradora do arco que possibilita a fusão é 

alcançada em um cadinho de cobre refrigerado a água. A Figura 3-3 mostra uma planta 

esquemática do funcionamento do equipamento. 
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Figura 3-3- Planta esquemática do funcionamento do forno por arco elétrico [23]. 
 

O motor elétrico pode utilizar tanto a corrente alternada (c.a.) quanto a corrente 

continua (c.c.), sendo a c.c. mais usual. A corrente é fornecida por retificador de selênio que 

está ligado ao eletrodo negativo e à carga (solução metálica fundida), que possui polaridade 

positiva. O arco elétrico possui uma distribuição de temperatura complexa, podendo ser 

separado em duas zonas distintas: o arco elétrico propriamente dito, podendo chegar à 

temperatura de 5000 ºC; e a região central próxima ao arco que é composta de íons com alta 

energia e íons metálicos. 

 Durante o processo de fusão utilizando c.c., a transferência de calor em condições 

normais de fusão é de 60 % pela interface do eletrodo e os 40 % restantes pelo contato com a 

solução fundida. Esta distribuição de calor é dada pelas condições de funcionamento do arco 

que são influenciadas pela geometria do eletrodo, densidade de corrente no eletrodo, os 

efeitos de refrigeração do cadinho refrigerado a água, perda de calor devido à vaporização, 

dentre outras variáveis. Um dos principais pontos desta técnica é que apenas uma pequena 

fração do calor extremo gerado pelo arco fica disponível para o aquecimento da carga, para a 

maioria das ligas de urânio, este calor é estimado estar entre 50 ºC e 100 ºC acima do ponto de 

liquefação. O fato de aumentar a voltagem e/ou a corrente, mantendo as demais variáveis 

constantes, meramente causa um consumo mais acelerado do eletrodo e tem um ganho 

pequeno na fusão da carga [23]. 
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O como a fusão irá ocorrer é influenciado por diversas condições. Um dos principais 

fatores que influenciam a na fusão é o diâmetro do eletrodo, dependendo da relação diâmetro 

eletrodo e carga, o calor pode ser dissipado em uma maior área e a região fundida da carga se 

torna mais plana e com menor profundidade. O inverso ocorre com a redução da relação 

eletrodo e carga. Com o final da fusão, o fundido, ao resfriar em contato com o cadinho 

refrigerado a água, sofre redução do seu volume, gerando um espaço entre o lingote e o 

cadinho de cobre que, sob vácuo, causa perda na transferência de calor, que 

consequentemente, reduz o gradiente térmico. Ao considerar o grau de segregação, mostrado 

na Figura 3-4, que pode ocorrer a partir da fusão a arco, esse fator possui maior influência [23]. 

 

 
Figura 3-4 – Microestrutura da liga U-2,5Zr-7,5Nb visualizada por microscópio óptico com 

aumento de 100X [23]. 
 

A Figura 3-4, representa a microestrutura da liga U-2,5Zr-7,5Nb, onde as regiões 

claras se solidificaram primeiro e exibem um percentual de nióbio de 14 a 20 % e as áreas 

escuras possuem entorno de 3 a 5 %. Para uma melhoria desta distribuição um processo de 

homogeneização a 1000 ºC por 4 horas pode ser realizado para remover esta segregação [23].  

 Os eletrodos utilizados neste processo de fusão são fabricados utilizando uma liga 

urânio que possa ser consumida durante o processo. A escolha do processo de fabricação do 

eletrodo tem influência na sua conveniência e na economia. Independente da liga utilizada, 

recomenda-se a utilização de tiras metálicas ao invés do pó prensado, que é comumente 
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utilizado, pois o pó de urânio, além de sua fabricação possuir um custo elevado, é 

extremamente pirofórico e contaminado com oxigênio. 

O eletrodo é formado por tiras paralelas dos metais utilizados na fusão como mostrado 

na Figura 3-5 de forma esquemática. 

 

 
Figura 3-5 – Representação esquemática dos tipos de eletrodos utilizados no forno de arco [23]. 

 

3.2.2 Preparação da liga 

 

Após a fusão, a liga de urânio passa por um processo de homogeneização e fixação da 

fase gama na liga e remoção de segregações, se houver. O processo deve ser feito em um 

forno a indução, preferencialmente, a atmosfera deve ser purgada dele, para evitar a formação 

de óxidos. Para a uma boa homogeneização e fixação da fase gama a amostra deve ser 

aquecida a uma temperatura entre 750 – 1000 ºC, dependendo da liga [23].  

Todas as ligas de urânio podem ser prontamente laminadas para obter a fase gama 

(750 – 1000 ºC) utilizando métodos de laminação comuns. Precauções devem ser tomadas 

para evitar a dispersão e o inalamento de óxidos formados durante o processo de deformação 

a quente da liga. Geralmente, a principal dificuldade da laminação se encontra diretamente 
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proporcional à quantidade de elemento de liga presente. No entanto, a liga de U-10Mo é a 

mais difícil de ser laminada, tendo que ser elevada a temperaturas de 950 ºC, seguida das ligas 

de U-Nb de alto teor e das ligas U-Zr-Nb.  

O método de laminação desenvolvido por Keil [24], que consiste no pré-aquecimento 

da liga até à temperatura onde a fase gama é presente antes de se proceder à laminação. Por 

este processo de laminação a fase gama fica retida na liga à temperatura ambiente, como 

mostrado na Figura 3-6, onde a liga U-6Nb foi laminado de acordo com o processo descrito 

pro Keil e teve seus grãos revelados. 

 

 
Figura 3-6 – Microestrutura da liga U-6Nb laminado a 790 ºC visualizada por microscopia 

óptica com aumento de 100X [23]. 

 

Na Figura 3-6 é possível ver que os grãos estão com uma distribuição uniforme e com 

tamanhos regulares. A laminação desta liga foi realizada à temperatura de 790 ºC e, 

comparando com a Figura 3-7 onde a liga, com a mesma proporção de elemento de liga, foi 

laminada à temperatura de 850 ºC, possui um tamanho granular médio menor [23]. 
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Figura 3-7 - Microestrutura da liga U-6Nb laminado a 850 ºC visualizada por microscopia 

óptica com aumento de 100X [23]. 
 

3.2.3 Preparação da placa combustível 

 

A tecnologia de fabricação de combustível nuclear tipo placa é conhecida como 

“picture-frame”. Existem dois métodos de fabricação que são utilização da liga monolítica ou 

utilização da tecnologia do pó. Ambos os métodos diferem apenas na fase inicial do processo 

onde a diferença está no núcleo do combustível [23-25]. 

Para o método de fabricação pela tecnologia do pó, primeiramente fabrica-se o pó da 

liga em questão e o pó do revestimento a ser utilizado e então uma mistura destes pós é 

prensada nas dimensões do núcleo do combustível. 

No método de fabricação utilizando a liga monolítica, tem-se a usinagem da peça a 

partir da liga que será utilizada como núcleo do combustível.  

O material utilizado para a fabricação do revestimento do combustível irá depender de 

qual tipo de reator que o combustível operará, podendo ser o revestimento de alumínio, 

zircaloy, dentre outros metais. 

O revestimento é composto de três partes, duas folhas de revestimento e uma moldura. 

Todas as partes passam por um processo de limpeza para a retirada de óxidos e óleos para que 

não haja problemas de colaminação entre revestimento e moldura e cerne e revestimentos. 

A moldura possui um furo central onde o monólito ou a pastilha prensada é encaixado. Após a 

inserção do cerne à moldura duas folhas de revestimento são colocadas de forma a selar o 
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sistema, tomando a forma de um “sanduiche”. Este conjunto então é selado nas laterais e nas 

pontas. A selagem, comumente, é feita pelo método TIG com proteção de argônio. A Figura 

3-8 mostra de forma esquemática o conjunto [23-25]. 

 

 
Figura 3-8 – Representação do conjunto dos elementos que compõe a placa combustível. 

 

O conjunto então é colocado em um forno com atmosfera inerte, a temperatura do 

forno depende do revestimento utilizado, por aproximadamente 1 hora e então é laminado e 

entre cada passe de laminação a peça é rotada, 180º no seu comprimento e 180º na sua 

largura, volta ao forno para aquecimento por 3 a 5 minutos, dependendo da sua espessura, até 

que atinja a redução de sua espessura desejada. Na Figura 3-9 mostra de forma esquemática o 

procedimento de laminação da placa combustível [23-25]. 
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Figura 3-9 – Representação esquemática do processo de laminação a quente. 

 

Após o processo de laminação a quente, a placa combustível então passa por um 

processo de remoção da camada de óxido que é formada no revestimento, procedimento é 

chamado de decapagem. Este óxido é removido por um banho em solução ácida, a solução 

utilizada para a decapagem depende do material do revestimento do combustível. 

Após a decapagem, o conjunto então passa por um rigoroso processo de inspeção 

visual, teste de empolamento, radiografias e algumas placas são retiradas para inspeções mais 

rigorosas. Estas inspeções visam a encontrar placas defeituosas que possam ser 

comprometidas durante o funcionamento do reator. Os defeitos procurados são bolhas na 

superfície do combustível, trincas internas e más formações do combustível, como osso de 

cachorro e rabo de peixe, que possam comprometer o seu pleno funcionamento [23-25]. 

As placas, então decapadas, são laminadas a frio até uma redução, normalmente, de 

10 % e tem seus excessos cortados. Na Figura 3-10 mostra de forma esquemática a placa 

combustível finalizada. 

cilindros 
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Figura 3-10 – Representação esquemática da placa combustível laminada. 

 

3.2.4 Montagem do elemento combustível 

As placas laminadas a frio passam por uma inspeção de comprimento, largura e 

espessura, aquelas que são reprovadas são enviadas de volta para terem o urânio recuperado 

para reaproveitamento. Aquelas aprovadas são cortadas com o auxilio de radiografias para 

que os núcleos estejam alinhados e perfeitamente em posição [23-25]. 

As placas então passam por um processo de limpeza com ácidos e então são montadas 

no elemento combustível. A Figura 3-11 mostra uma ilustração do elemento combustível. 

 

 
Figura 3-11 – Ilustração do elemento combustível. 
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3.3 Ligas Metálicas do Sistema Urânio, Zircônio e Nióbio 

Investigações de ligas no sistema U-Zr-Nb têm sido realizadas para uso como 

combustível de reatores nucleares devido às suas elevadas propriedades termo-mecânicas. É 

reconhecido, por intermédio de diversos estudos realizados [21, 22, 26-28], que adições de nióbio 

ao urânio aumentam muito a resistência à corrosão das fases transformadas a partir da fase 

gama.  Sabe-se, também, que adições de zircônio ao urânio melhoram a estabilidade do metal 

quando sujeito ao ciclo térmico ou à irradiação neutrônica. Deste modo, uma maneira lógica 

de se desenvolver este combustível é reunir ou combinar o nióbio e o zircônio em uma liga 

ternária de urânio na busca da obtenção de uma liga de elevada resistência à corrosão e alta 

estabilidade à irradiação. Esses elementos possuem baixas seções de choque de nêutrons, que 

é uma consideração adicional importante na seleção de elementos de ligas. 

Na literatura são encontradas informações em grande quantidade do sistema U-Zr-Nb 

e, mesmo assim, ainda existem dúvidas sobre várias questões a respeito das transformações de 

fase e construção dos respectivos diagramas de equilíbrio. Deste modo ainda é objeto de 

intensa investigação [21-28]. Os diagramas ternários de equilíbrio com confiabilidade são de 

difícil obtenção uma vez que eles são, em geral, construídos a partir de diagramas binários 

desenvolvidos por diferentes grupos de pesquisadores. Observa-se na literatura que ainda não 

existe uma concordância entre algumas das características das transformações de fases, 

consequentemente ocorrem falhas na obtenção dos diagramas de equilíbrio principalmente 

nas regiões limítrofes das fases de transição [18,23].  

É evidente que ligas de U-Zr-Nb com propriedades superiores seriam mais facilmente 

desenvolvidas se um diagrama ternário completo estivesse disponível.  

Assim, para se estudar ligas ternárias do sistema U-Zr-Nb é necessário, antes, 

conhecer de forma detalhada os diagramas binários das ligas U-Nb, U-Zr e Zr-Nb, 

principalmente, na região de baixa de temperatura. Nesta região coexistem fases metaestáveis 

de difícil equilíbrio termodinâmico.  
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3.3.1 Sistema binário U-Nb e diagrama de equilíbrio 

O sistema binário U-Nb foi estudado por diferentes pesquisadores. Uma investigação 

mais precisa foi realizada por Dwight e Mueller[21] e por Hough e Bauer [29], utilizando ligas 

de alta qualidade. 

Este sistema tem uma série de soluções sólidas contínuas acima de 800 ºC, 

identificadas como fase γ. A solubilidade completa no sistema U-Nb tem a concordância de 

vários investigadores [21-28], embora existam discordâncias a respeito da extensão da região 

das fases cúbicas de diferentes parâmetros de rede (γ1 e γ2). Dwight e Mueller [21] reportaram 

que esta região abrange a faixa de cerca 11 a 78 em porcentagem atômica (a/o), enquanto 

Hough e Bauer [29] consideram esta região situada na faixa aproximada de 17 a 75%. Hough e 

Bauer [29] também reportaram a ocorrência da reação monotetóide em 16 ± 1 a/o de Nb na 

temperatura de 645 ºC, enquanto Dwight e Mueller[21] reportaram a ocorrência da reação 

monotetóide em 19 a/o de Nb e na temperatura de 634 ºC. 

Sobre a estrutura tetragonal observada em ligas contendo de 14 a 20 a/o de Nb e que 

passaram pelo processo de têmpera na faixa de temperatura de 675 oC a 725 oC, Dwight e 

Mueller [21] sugeriram a presença de uma fase gama ordenada na região monotetóide. Isto 

difere do considerado atualmente, ou seja, de que a estrutura tetragonal pode ser designada 

como uma estrutura de transição na decomposição da fase gama metaestável.  

Existem algumas questões a respeito da natureza da transformação da fase alfa para 

beta na liga rica em urânio deste sistema. Embora muitos investigadores [21-25] concordam que 

a transformação ocorra em uma região peritetóide, a fase alfa tem sido descrita como formada 

na região eutetóide [28,29]. 

A Figura 3-12 mostra o diagrama completo da liga U-Nb segundo Dwight e 

Mueller [21]. As maiores diferenças entre este diagrama e o diagrama reportado por Rough e 

Bauer [29] são de que o ponto eutetóide agora é estabelecido a 634 oC e 8,1 w/o (porcentagem 

em peso), uma temperatura mais baixa e o teor de Nb mais alto do que originalmente 

reportado, e que uma forma da fase gama tetragonal de corpo centrado existe perto do ponto 

eutetóide. O termo γ3 foi adotado para a fase gama rica em Nb para evitar confusão com a fase 

γ2 do sistema U-Zr. 
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Figura 3-12 – Diagrama de fase binário da liga U-Nb (w/o) [18]. 

 

3.3.2 Sistema binário U-Zr e diagrama de equilíbrio 

O sistema U-Zr foi averiguado por muitos investigadores. Estudos para a determinação 

do diagrama de equilíbrio deste sistema foram baseados em trabalhos citados na     

literatura[22-29], mas um diagrama mais minucioso foi reportado por Dwight e Mueller[21] e é 

mostrado na  

Figura 3-13. Este diagrama foi construído tomando-se como base a região acima de 

606 oC do trabalho de Summers-Smith [30] e a região abaixo de 606 oC do trabalho de Rough e 

Bauer [29].  

É considerado na literatura que a região do diagrama de equilíbrio em que existe uma 

solução sólida completa fica entre as regiões de fase gama do urânio e a fase beta do 

zircônio[29]. Além disso, existem discordâncias a respeito da estabilidade da fase intermediária 

delta. A presença do oxigênio e nitrogênio, em liga ternária em combinação com a fase delta, 

causa a sua decomposição. Estudos na região de existência da fase delta são complicados pelo 

efeito pronunciado do oxigênio e nitrogênio no limite de solubilidade da fase delta e pela 

natureza da transformação gama em delta nesta região. 
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Figura 3-13 – Diagrama de equilíbrio da liga U-Zr [18]. 

 

3.3.3 Sistema binário Zr-Nb e diagrama de equilíbrio 

O sistema binário Zr-Nb que aparece na literatura é referente ao trabalho do 

Laboratório Ames conforme citado por Dwight e Mueller[21]. Embora certas características do 

diagrama de equilíbrio deste sistema binário foram questionadas por Dwight e Mueller [21] ele 

é utilizado nos desenvolvimentos das ligas no sistema binário Zr-Nb e é mostrado na Figura 

3-14.  

Pode-se notar que todos os três sistemas de diagramas de equilíbrio U-Nb; U-Zr e Zr-

Nb exibem completa solubilidade em região de alta temperatura e que ocorre uma separação 

da fase cúbica (γ) em duas fases cúbicas de corpo centrado, na região de mais baixa 

temperatura. 
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Figura 3-14– Diagrama binário do sistema Zr-Nb [18]. 

 

3.3.4 Sistema ternário U-Zr-Nb e diagrama de equilíbrio 

A região rica em urânio do sistema ternário U-Zr-Nb foi investigada por Dwight e 

Mueller [21]. Na Figura 3-15 é apresentado um diagrama ternário mostrando uma vista 

isométrica do conjunto dos três diagramas binários U-Nb, U-Zr e Zr-Nb [21]. 

A região dos três diagramas na faixa de urânio puro até 20% de Nb e até 50 w/o de Zr 

é resultado do trabalho de Dwight e Mueller [21]. Na região fora desta faixa, os dados foram 

tomados de trabalhos publicados na literatura principalmente do Laboratório AMES [22] e do 

Instituto Batelle [29]. 

Na literatura existem discordâncias com relação à natureza e extensão da fase delta no 

diagrama binário U-Zr, o que implica na necessidade de introduzir alguma modificação no 

diagrama ternário na região prevista para essa fase. 
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Figura 3-15 – Modelo espacial tri-dimensional representando o diagrama de equilíbrio da liga 

ternária U-Zr-Nb [21]. 
 

3.4 Estruturas Típicas das Transformações de Fases da Liga U-2,5Zr-7,5Nb 

Para averiguar as estruturas típicas das transformações de fases da liga U-2,5Zr-7,5Nb, 

é necessário obter inicialmente a liga na fase γ cúbica de corpo centrado, com parâmetro de 

rede de 3,464 Ǻ. Para isto, a liga é tratada termicamente numa determinada temperatura de 

tratamento térmico durante um período de tempo suficientemente longo, seguido de têmpera 

em água, a partir da temperatura de 800 °C até à temperatura ambiente, para assegurar a 

completa estabilização desta fase γ. Na Figura 3-16 é mostrada uma microestrutura da liga   
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U-2,5Zr-7,5Nb preparada com ataque eletrolítico utilizando uma solução com 5% de ácido 

oxálico[26,31].  

 

 
Figura 3-16 – Microestrutura γ da liga de urânio após ser tratada 800 °C e temperada em água 

à temperatura ambiente - (250X). Ataque: solução 5% de ácido oxálico [26]. 
 

As principais estruturas das transformações de fase do sistema U-Zr-Nb são de três 

tipos distintos. O primeiro é a estrutura lamelar perlítica que ocorre na região de alta 

temperatura. O segundo é a presença de uma precipitação intergranular fina da fase alfa do 

urânio em regiões de temperaturas intermediárias e a última é a estrutura padrão do tipo 

Widmanstatten que ocorre na região de baixa temperatura.  

No diagrama de fase, correspondente à liga U-2,5Zr-7,5Nb, ocorre a estrutura lamelar 

resultante da decomposição monotetóide na região de mais alta temperatura. Com o 

decréscimo da temperatura, nesta estrutura o espaçamento interlamelar vai se reduzindo até 

alcançar uma estrutura lamelar de perlita fina e, abaixo de uma certa temperatura, esta 

estrutura lamelar não mais existirá. Esta estrutura lamelar é, então, substituída por uma 

estrutura tipo alfa de precipitação fina [26,31]. 

 

3.4.1 Estrutura lamelar 

A temperatura crítica, ou a temperatura mais alta na qual a estrutura lamelar pode 

existir é quando a liga é tratada à temperatura de 650 °C por tempo até 120 h. Esta 

transformação se torna visível na forma de uma estrutura tipo lamelar nos contornos de grãos. 
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A estrutura lamelar é nucleada nos contornos de grãos e, com o aumento do tempo de 

transformação, a reação continua até que os grãos sejam totalmente transformados [26,31]. 

A Figura 3-17 mostra uma microestrutura de uma amostra que foi transformada por 5 

horas a 625 °C em cerca de 20% de transformação. Já a Figura 3-18 apresenta uma 

microestrutura de uma amostra que foi transformada por 19 horas a 600 °C. Nesta amostra, 

ocorreu a completa transformação perlítica, ou seja, toda estrutura de grãos da fase gama foi 

consumida e transformada em lamelas das fases α e γ. O espaçamento médio interlamelar é de 

aproximadamente 0,3 µm [26,31]. 

 

 
Figura 3-17 – Microestrutura da liga U-2,5Zr-7,5Nb após ser isotermicamente transformada 

por 5 h a 625 °C (250X). Ataque: solução 2% de ácido oxálico [26]. 
 

 
Figura 3-18 – Microestrutura da liga U-2,5Zr-7,5Nb de uma amostra envelhecida a 19 h a 

600 °C - (2.000X); Ataque: solução 2% de ácido oxálico [31]. 
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3.4.2 Estrutura de precipitação intergranular da fase α 

A temperatura mais baixa em que a estrutura lamelar perlítica pode ser observada é a 

de 530 °C. Imediatamente abaixo desta temperatura ocorre decomposição da fase γ via 

precipitação intragranular de plaquetas extremamente finas de urânio alfa. Para tempos curtos, 

a precipitação é distribuída aleatoriamente nos grãos e ao longo dos contornos de grãos. Com 

o aumento do tempo, uma maior quantidade de precipitação ocorre nos contornos de grãos. A 

Figura 3-19 apresenta a micrografia de uma amostra que foi transformada isotermicamente 

por duas horas a 525 °C. Experimentalmente é mostrado que a quantidade de precipitação da 

fase α aumenta com o tempo nesta temperatura [26,31]. 

 

 
Figura 3-19 – Microestrutura da liga U-2,5Zr-7,5Nb após ser transformada isotermicamente 

por 2 h a 525 °C. A precipitação nos grãos são plaquetas de urânio α – 250X. Ataque: solução 
1% de ácido oxálico [26]. 

 

3.4.3 Estrutura com padrão Widmanstätten 

Com o aumento do tempo de envelhecimento em temperatura de 400 °C ou logo 

abaixo desta temperatura, uma estrutura com padrão de Widmanstätten se torna visível. Isto 

ocorre em amostras envelhecidas a 400 °C por 10 min, mas não é visível em amostras 

envelhecidas a 410 °C durante 96 horas. O tempo mínimo de 3 min de aparecimento desta 

estrutura ocorre à temperatura de envelhecimento de 350 °C, enquanto na temperatura de 

envelhecimento a 200 °C, esta estrutura aparece após seis horas.  

A estrutura com padrão Widmanstätten é denominada como fase α’’, tem uma 

estrutura cristalina monoclínica, com parâmetros de rede iguais a: a = 2,89 Å, b = 5,68 Å e 
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c = 4,99 Å. As pesquisas indicam que os parâmetros de rede estruturais mudam ligeiramente 

com a temperatura e o tempo. A Figura 3-20 mostra uma micrografia típica da estrutura 

monoclínica de uma amostra envelhecida a 325 °C por 30 minutos [26,31].  

 

 
Figura 3-20 – Microestrutura de uma liga U-2,5Zr-7,5Nb após ser transformada 

isotermicamente a 325 °C por 30 minutos – (250X). Ataque: solução 5% de ácido oxálico [31]. 
 

3.4.4 Estrutura de subgrãos 

Além das principais estruturas das transformações de fase do sistema U-Zr-Nb, como 

a estrutura lamelar perlítica, precipitação intergranular fina e Widmanstätten, também pode 

ocorrer a presença da estrutura de subgrãos (subestrutura). 

Como pode ser visto na micrografia apresentada na Figura 3-21, uma considerável 

quantidade de subestrutura é visível em ligas U-2,5Zr-7,5Nb que foram transformadas 

isotermicamente à temperatura de 325 °C durante 1 min [26,31]. Esta subestrutura não é visível 

em amostras que foram temperadas em água à temperatura ambiente a partir da fase γ de alta 

temperatura. Porém, existem resultados conflitantes com relação às condições experimentais 

em que aparecem as subestruturas. Conforme [21], várias condições foram avaliadas, mas 

nenhuma delas se mostrou conclusiva com relação ao surgimento desta subestrutura e, 

portanto, são necessárias mais investigações para esclarecer as condições em que a 

subestrutura é formada. Assim, trabalhos futuros deverão ser realizados para compreender o 

efeito que está causando esta subestrutura com características de subestrutura poligonizada. 
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Figura 3-21 – Subgrãos presentes na microestrutura da liga U-2,5Zr-7,5Nb após ser 

transformada isotermicamente a 325 °C (250X). Ataque: solução 5% de ácido oxálico [21]. 
 

3.4.5 Desempenho sob irradiação 

As propriedades das ligas U-2,5Zr-7,5Nb estão diretamente correlacionadas com as 

fases presentes e com as diferentes microestruturas obtidas por diversos tratamentos térmicos, 

envolvendo processos de têmpera e de envelhecimento [21,26]. Deste modo, uma liga de mesma 

fase poderá ter uma microestrutura diferenciada em função do tratamento térmico aplicado e, 

portanto, apresentar alterações nas propriedades mecânicas como, por exemplo, na 

microdureza. 

Estudos realizados mostram que uma liga de microestrutura contendo lamelas 

perlíticas constituídas das fases α e γ apresentam propriedades de baixa resistência à corrosão 

e menor desempenho sob irradiação [13-15]. Por outro lado, a presença das estruturas de 

precipitados de partículas finas da fase α do urânio e/ou de placas de Widmanstätten nas ligas 

de U-2,5Zr-7,5Nb podem melhorar suas propriedades mecânicas, a resistência à corrosão e o 

desempenho sob irradiação. 

Alterações nas microestruturas de uma liga, mantendo a mesma fase cristalina, podem 

ser conseguidas através de tratamentos térmicos. Estudos realizados mostram que a liga U-

2,5Zr-7,5Nb retêm a fase gama com maior desempenho sob irradiação quando submetida a 

tratamentos térmicos na faixa de temperatura de 650 ° a 680 °C. Porém essa mesma liga retém 

a fase gama com menor desempenho sob irradiação quando tratada termicamente na faixa de 

temperatura de 420 ° a 450 °C. Em geral, quando a liga retém a fase gama, ao reduzir a 
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temperatura de tratamentos térmicos gradativamente de 650 °C e 420 °C, ocorre uma 

diminuição progressiva do desempenho da liga sob irradiação [21]. 
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4 TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO 

4.1 Microscopia Óptica de Reflexão - MO 

O funcionamento do microscópio óptico de reflexão é devido a incidência de luz na 

superfície da amostra. Esta luz é refletida em direção ao conjunto de lentes convergentes para 

que a imagem da superfície possa ser ampliada. A Figura 4-1 – Esquema do Microscópio 

Ótico de reflexão mostra um esquema deste microscópio [32]. 

 

 

Figura 4-1 – Esquema do Microscópio Ótico de reflexão [32]. 
 

Na Figura 4-1, o número 1 é a fonte de emissão de luz; 2 é o diafragma para controle 

do paralelismo do feixe luminoso; 3 é uma lente objetiva; A é um diafragma que controla a 

intensidade de luz que entra para iluminar a amostra, B é a superfície da amostra; C é o campo 

ocular. 

 

4.2 Microscopia Eletrônica de Varredura – MEV 

O funcionamento do MEV é devido à incidência de um feixe de elétrons sobre uma 

amostra. Caso a amostra não seja condutora deve-se fazer a deposição de um filme metálico 

sobre ela. O feixe de elétrons interage com a superfície da amostra gerando elétrons 

secundários que deixarão a amostra e sensibilizarão um detector para a formação da imagem. 

A Figura 4-2 mostra um esquema básico de construção do MEV. Uma grande vantagem do 
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MEV em relação à microscopia óptica é a maior magnificação que a técnica proporciona, 

podendo obter aumento da imagem na ordem de 150.000x [33]. 

 

 
Figura 4-2 – Esquema básico de construção do MEV [33]. 

 

4.3 Microdureza Vickers 

A técnica de microdureza Vickers se baseia na impressão de uma pirâmide de base 

quadrada de diamante na superfície da amostra. O valor desta medida é dado na unidade 

Vickers Hardness (HV) e para obter tal valor é feito um cálculo onde os seguintes fatores são 

levados em consideração: força usada na impressão e valores das diagonais da pirâmide 

impressa. A Figura 4-3 mostra o formato da ponta de diamante e as diagonais que são 

medidas [34]. 
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Figura 4-3 - Ponta de diamante para microdureza Vickers [34]. 
 

4.4 Difração de Raios X – DRX 

A técnica de DRX se baseia na emissão de raios X na superfície plana da amostra e na 

difração que estes raios irão sofrer de acordo com a Lei de Bragg. A Figura 4-4 está 

exemplificando o fenômeno da difração dos raios X entre os átomos de uma amostra e 

mostrando a Lei de Bragg. Após a difração, os raios X sofrerão uma alteração na sua direção 

de propagação e colidirão com o detector, este realizará uma contagem da intensidade de 

raios X que incidem. De acordo com o volume destes raios é possível criar um padrão de 

difração e a partir deste fazer uma análise das fases da amostra que estão presentes [35]. 

 

 
Figura 4-4 - Difração de raios X e Lei de Bragg [35]. 

 

4.5 Radiografia 

A técnica de radiografia se baseia na criação de uma imagem do interior do corpo de 

uma amostra. A obtenção desta imagem é feita através da exposição desta amostra a feixes de 
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radiação que irão atravessar o material, que, dependendo das densidades do material, o feixe 

irá interagir e perder intensidade, e logo após incidirá em um filme onde a imagem será 

gerada. A imagem gerada terá tons mais claros ou escuros dependendo por onde a radiação 

houver passado por uma região mais ou menos densa. A Figura 4-5 apresenta um esquema 

simples de como funciona a radiografia [36]. 

 

 
Figura 4-5 – Exemplificação de como é realizado o ensaio radiográfico na indústria [36]. 

 

4.6 Teste do Carbono e Enxofre 

A medida das quantidades de carbono e enxofre em uma amostra é feita pela análise 

de uma pequena porção, por volta de 0,2 g, desta. O teste se dá primeiramente pela injeção de 

gás de oxigênio de alta pureza a alta temperatura, que fará com que o carbono e enxofre 

existentes na amostra sofram uma reação com o gás. Após esta reação, o resíduo é levado para 

uma célula de absorção de infravermelho, o CO2 e o SO2 absorvem comprimentos de ondas 

bem específicos desta região, onde é feita medida quantitativa destes elementos. A Figura 4-6 

– Diagrama esquemático das partes construtivas do equipamento LECO [37]. mostra de forma 

esquemática as partes construtivas do equipamento LECO CS230 que realiza o teste de 

carbono e enxofre [37]. 
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Figura 4-6 – Diagrama esquemático das partes construtivas do equipamento LECO [37]. 

 

4.7 Ensaio de Empolamento 

O teste de empolamento tem como objetivo testar a qualidade da colaminação após o 

processo de laminação a quente e a frio. O teste se baseia em inserir o material em um forno 

com atmosfera inerte a temperatura próxima à da laminação, durante o período de 1 hora 
[25, 38]. Após o ensaio no forno, a placa combustível é inspecionada visualmente para 

observação e detecção de possíveis bolhas. O aparecimento de bolhas após este teste faz com 

que a placa seja rejeitada. 

 

4.8 Ensaio de Dobramento 

O ensaio de dobramento é realizado com a finalidade de verificar possíveis falhas de 

colaminação da miniplaca após as laminações a quente e a frio. O teste se baseia em aplicar 
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uma deformação mecânica de dobramento no corpo de prova. Para isto, o corpo de prova é 

colocado sobre dois apoios um dispositivo e um punção para aplicação da força sobre o 

material até alcançar a deformação desejada. A Figura 4-7 mostra de forma esquemática o 

dispositivo para a realização do teste de dobramento [39]. 

 

 
Figura 4-7 – Esquema do dispositivo utilizado no teste de dobramento e ilustração do 

posicionamento do corpo de prova sobre os apoios do dispositivo. 
 

4.9 Espectrometria por Comprimento de Onda Dispersivo – WDS 

A técnica de WDS tem seu funcionamento em conjunto com o MEV, sendo um 

acessório, e tem como objetivo a identificação da composição do material em estudo. Além 

destas funções, o WDS pode criar um mapa da distribuição da composição dos elementos que 

compõem o material em análise. A técnica se baseia na interação não elástica dos elétrons do 

feixe com a amostra, liberando raios X, por sua vez, estes raios X são captados por um cristal 

onde sofrem difração e desta maneira podem excitar um coletor, dependendo do ângulo e do 

cristal em uso, o elemento é identificado e quantificado. A Figura 4-8 mostra de forma 

esquemática o funcionamento do WDS [40]. 
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Figura 4-8 - Diagrama de um espectrômetro de raios X de dispersão de comprimento de onda: 

a) pré-amplificador; b) amplificador; c) analisador monocanal; d) timer; e) scaler; 
f) integrador; g) registrador [40].  
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

5.1 Obtenção da Liga U-2,5Zr-7,5Nb 

5.1.1 Materiais 

As matérias-primas utilizadas para a obtenção da liga U-2,5Zr-7,5Nb são urânio 

metálico natural, zircônio metálico na forma de esponja e nióbio metálico.  

O urânio metálico natural empregado neste trabalho foi fornecido pelo IPEN – 

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. O processo de obtenção utilizado foi o de 

magnesotermia [41]. As principais impurezas do urânio metálico estão descritas na Tabela 5.1. 

Tabela 5.1 Principais impurezas no urânio metálico. 

Elemento Al C Cr Cu Mn Ni Si 

Impureza 
(ppm) 110 550 17,2 20,3 196 73 36,4 

 

A esponja de zircônio metálico foi fornecida pelo CTMSP – Centro Tecnológico da 

Marinha em São Paulo. As principais impurezas presentes na esponja de zircônio estão 

mostradas na Tabela 5.2. 

Tabela 5.2 Principais impurezas no zircônio metálico 

Elemento P Si Cu C Hf Mn 

Impureza 

(ppm) 
25 120 70 113 100 50 

 

O nióbio metálico foi fornecido pela Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração 

(CBMM) na forma de barras cilíndricas, com diâmetro de cerca de 300 mm e espessura de 

10 mm. As principais impurezas no nióbio estão mostradas na Tabela 5.3. 
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Tabela 5.3– Principais impurezas no nióbio metálico. 

Elemento Ta Fe C O N S 

Impureza 
(ppm) 1000 50 50 150 100 10 

 

5.1.2 Processo de fusão da liga e pré-homogeneização do lingote 

A liga U-2,5Zr-7,5Nb, com porcentagem em peso, foi obtida pelo processo de fusão 

utilizando-se o forno de indução (equipamento Leybold Heraus, modelo 1W-7P), utilizando-

se cadinho de grafita. A Figura 5-1 – Interior do forno de indução com cadinho de grafita (A) 

e matérias primas urânio (B), esponja de zircônio (C) e nióbio metálico (D). mostra o interior 

do forno de indução com cadinho de grafita, onde é colocada a carga para a fusão da liga.  

 

 
 

A 

 B 

 C 

 D 

Figura 5-1 – Interior do forno de indução com cadinho de grafita (A) e matérias primas urânio 
(B), esponja de zircônio (C) e nióbio metálico (D). 

 

Inicialmente é realizada a preparação da carga colocando no cadinho de grafita as 

quantidades determinadas de pedaços de urânio, esponja de zircônio e nióbio metálico. Uma 

carga típica em escala de laboratório é de cerca de 900 gramas e, portanto, para a obtenção da 

liga U-2,5Zr-7,5Nb, em porcentagem em peso, são utilizadas as quantidade de 824 gramas de 
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urânio, 23 gramas de esponja de zircônio e 69 gramas de nióbio, em pedaços com tamanhos 

de cada uma das dimensões de altura, largura e espessura inferior a 30mm. 

Para a realização de uma fusão bem homogênea e com o menor tempo possível, 

coloca-se inicialmente mais no fundo do cadinho o zircônio e o nióbio, por possuírem pontos 

de fusão mais elevados em relação ao urânio e, em seguida, na parte superior da carga, 

coloca-se o urânio. Este procedimento propicia o escoamento do urânio sobre a parte inferior 

da carga. Isto favorece a formação de eutéticos entre estes elementos, abaixando o ponto de 

fusão do zircônio e do nióbio, permitindo assim a completa fusão da carga com maior 

eficiência. 

A fusão é realizada à temperatura de aproximadamente 1500ºC sob vácuo de cerca de 

0,013 MPa seguido de purga com argônio de pureza analítica. São feitas 5 purgas seguidas de 

vácuo para assegurar uma atmosfera inerte praticamente livre de contaminação de oxigênio. A 

potência do forno para a realização da fusão da carga é de 25 kW. É importante deixar a carga 

entrar em efervescência durante 12 min, tempo este suficiente para alcançar uma boa 

homogeneização da carga e manter mínima a contaminação com carbono do cadinho. O 

vazamento da carga fundida é feito em uma lingoteira de grafita de secção retangular com 

dimensões de 108 mm x 34 mm x 15 mm. 

Após a obtenção do lingote, este é pré-homogeneizado por meio de tratamento térmico 

sob vácuo à temperatura de 1000 °C durante 2h seguido de têmpera em óleo à temperatura 

ambiente. O lingote pré-homogeneizado ainda contém uma estrutura dendrítica, conhecida 

como estrutura bruta de fusão. 

Um refino da estrutura bruta de fusão é alcançado por meio de tratamento termo-

mecânico constituído dos processos de laminação a quente e a frio. 

 

5.1.3 Processo de laminação 

A laminação do lingote pré-homogeneizado é realizada num laminador quádruo 

Sandwig®. O lingote pré-homogeneizado é aquecido em forno tubular à temperatura de 

850 oC, sob atmosfera de argônio e, em seguida laminado. São empregados, em geral, cinco 

passes de laminação alternados com aquecimentos a 850 oC, até que ocorra uma diminuição 
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gradativa da espessura do lingote em cerca de 50 %. Um lingote retangular de espessura de 

15 mm é reduzido até que seja obtida uma placa com espessura de 8 mm. 

 

5.1.4 Caracterizações do lingote e da liga 

O lingote foi caracterizado quanto à presença de fases cristalinas, avaliação 

microestrutural, microdureza e teor de carbono. A liga laminada foi analisada por difração de 

raios X, avaliação microestrutural e ensaios de microdureza. 

As fases presentes no lingote com estrutura bruta de fusão, bem como da liga laminada 

são analisadas por difração de raios X (equipamento Rigaku, modelo D\MAX ULTIMA), 

com radiação Cu Kα, com 2θ variando entre 20 º e 80 º com varredura de 0,2 º/s. A avaliação 

microestrutural é feita com microscopias óptica (equipamento Leitz, modelo Ortholux II 

POL-BK) e eletrônica de varredura (equipamento JEOL, modelo JSM-5310). 

A análise de difração de raios X do lingote é feita com uma amostra retirada de uma 

secção aleatória do lingote enquanto que, no caso da liga laminada, amostras são retiradas das 

secções transversal e longitudinal em relação ao sentido da laminação. Isto é realizado para 

verificar a influência da deformação nas secções transversal e longitudinal da liga após o 

processo de laminação.  

As avaliações microestruturais e ensaios de microdureza Vickers (equipamento 

Future-Tech, modelo FM-ARS 9000) são realizados empregando as mesmas amostras 

retiradas para análise de difração de raios X. Nas avaliações microestruturais são analisados 

os tamanhos de grãos, a homogeneidade dos elementos da liga, a presença de precipitados e 

de defeitos como trincas, bem como ainda a ocorrência de subestruturas. Os ensaios de 

microdureza são feitos tomando-se duas linhas perpendiculares que se interceptaram no centro 

da amostra. Para cada medida, utiliza-se carga de 100g durante 30 s, evitando-se regiões com 

precipitados.  

O teor de carbono do lingote (equipamento LECO®, modelo CS-230) foi medido pela 

técnica de combustão tomando-se quatro amostras representativas do lingote. 
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5.2 Desenvolvimento de MiniPlacas Combustíveis 

As miniplacas monolíticas da liga U-2,5Zr-7,5Nb são obtidas pela técnica denominada 

“picture-frame” com etapas de laminações a quente e a frio. Esta técnica consiste em colocar 

a liga monolítica encaixada num furo de uma moldura feita de zircaloy, que a seguir é coberta 

por duas chapas de revestimento de zircaloy, unidas pelo processo de soldagem TIG.  

A moldura para a obtenção da miniplaca combustível consiste de uma chapa de 

zircaloy usinada nas dimensões de 100 mm x 45 mm x 6 mm, contendo no centro um furo 

quadrado de dimensões de 20 mm x 20 mm. A liga é usinada nas dimensões de 

20 mm x 20 mm x 6 mm e as chapas de revestimento usinadas nas dimensões de 

100 mm x 45 mm x 2 mm. 

Após a obtenção dessas chapas, a liga monolítica é encaixada no furo da moldura, 

formando uma chapa combustível. Em seguida, as chapas de revestimento são colocadas 

revestindo a chapa combustível, que após selagem com solda a TIG, constitui um conjunto na 

forma de sanduíche. 

O sanduíche assim obtido é então submetido aos processos de laminação a quente e a 

frio para obtenção da miniplaca combustível monolítica da liga de U-2,5Zr-7,5Nb. A 

laminação a quente do sanduíche é feita com 9 passes à temperatura de 800 oC de forma 

similar à laminação da liga U-2,5Zr-7,5Nb. Desta forma o sanduíche com espessura inicial de 

10 mm foi laminado até alcançar a espessura final em 2 mm, constituindo-se assim uma 

miniplaca. 

Após a laminação a quente, a miniplaca é decapada quimicamente para retirada da 

carepa oriunda da laminação a quente. A decapagem é feita com uma solução de 6,5 parte de 

H2O, 0,5 partes de HF e 3,0 partes de HNO3 em volume, à temperatura ambiente durante 15 

min. Em seguida, é realizada a laminação a frio da miniplaca com espessura de 2 mm. São 

realizados 3 passes de  laminação a frio reduzindo-se a miniplaca para uma espessura final de 

1,8 mm. 
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5.3 Caracterizações da Miniplaca Combustível  

A miniplaca laminada a quente, bem como a miniplaca laminada a quente seguida de 

laminação a frio foram caracterizadas por inspeção com radiografia de raios X, controle 

dimensional, difração de raios X do cerne monolítico da placa, avaliações microestruturais do 

cerne e da união metalúrgica entre o cerne e o revestimento de Zry, microdureza e teste de 

dobramento. 

A inspeção com radiografia de raios X é realizada na miniplaca após os processos de 

laminações a quente e a frio. O controle dimensional é feito em amostras seccionadas das 

secções transversal e longitudinal da miniplaca. Nestas amostras são avaliadas as espessuras 

do cerne monolítico e do revestimento de Zry em algumas regiões da placa.  

A difração de raios X do cerne monolítico da miniplaca é realizada em amostras de 

topo seccionadas da miniplaca. As amostras são embutidas a frio e lixadas para a retirada do 

revestimento de Zry de um dos lados das amostras para análise do cerne monolítico.  

As avaliações microestruturais do cerne e da união metalúrgica entre o cerne e o 

revestimento de Zry foram realizadas nas secções transversal e longitudinal no sentido da 

laminação e de topo da miniplaca. Essas avaliações foram realizadas por MO e MEV como 

também por espectroscopia por dispersão de raios X (EDS). Foram avaliados os tamanhos de 

grãos, a homogeneidade dos elementos da liga, a presença de precipitados e de defeitos como 

trincas, bem como ainda a ocorrência de subestruturas. 

Microdureza Vickers foi realizada nas secções transversal e longitudinal no sentido da 

laminação e de topo da miniplaca. As medidas de midrodureza foram feitas tomando-se duas 

linhas perpendiculares que se interceptaram no centro da amostra. Para cada medida, utilizou-

se carga de 100 g durante 30 s, evitando-se regiões com precipitados e defeitos superficiais.  

Para a realização do ensaio de dobramento a miniplaca foi cortada nas dimensões de 

150 x 35 mm. Esta amostra então foi colocada de forma centralizada sobre os apoios que 

estava a uma distância de 75 mm um do outro e um punção de 8 mm de espessura foi aplicado 

no centro da amostra a força para realizar o dobramento da amostra até 90º, tendo um 

deslocamento total da punção de aproximadamente 27,5 mm. 
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6 RESULTADO E DISCUSSÃO 

Esta parte do trabalho descreve o desenvolvimento, realizado ainda de uma maneira 

preliminar, e a caracterização do combustível nuclear tipo placa monolítico da liga               

U-2,5Zr-7,5Nb. O combustível monolítico de ligas metálicas à base de urânio ainda é um 

combustível em fase de desenvolvimento em todo o mundo não se tendo conhecimento de seu 

emprego em escala comercial. Este combustível objetiva alcançar o carregamento máximo 

possível de urânio na placa combustível, assegurando elevadas propriedades térmicas e 

mecânicas de modo a alcançar um elevado desempenho durante a operação em reator nuclear 

avançado. Diferentemente do combustível em dispersão, que dilui o carregamento do urânio 

disperso em uma matriz metálica e com isto alcançando uma densidade quando muito de até 

cerca de 8 g/cm3, as ligas monolíticas de urânio alcançam densidades tão elevadas quanto até 

cerca de 16 g/cm3 de urânio, sendo este o fator de sua elevada importância. 

A placa combustível monolítica é fabricada de modo equivalente ao do combustível 

placa em dispersão tipo MTR (material testing reactor) empregando a técnica bem conhecida 

denominada “Picture Frame”. Esta técnica de obtenção de combustível consiste em obter uma 

placa fabricada por laminação a partir de um conjunto composto por um monolito da liga de 

urânio, ao invés da dispersão, e revestimentos superior e inferior. As partes desse conjunto 

deformam-se durante a laminação de maneira não muito uniforme, devido principalmente às 

diferenças entre as propriedades mecânicas do monolito e do revestimento. Os aspectos 

relevantes da obtenção da liga monolítica, bem como da montagem do conjunto e análise da 

deformação durante a laminação da placa são relatados, a seguir, com ênfase nas 

caracterizações físicas e microestruturas da miniplaca laminada a quente e a frio. 

 

6.1 Obtenção da Liga 

A liga U-2,5Zr-7,5Nb foi obtida pelo método de fusão em forno de indução e 

laminação a quente. A laminação teve como finalidade promover a quebra da estrutura bruta 

de fusão do lingote, alcançando-se uma liga com estrutura de refino de grãos homogêneos e 

aproximadamente equiaxiais. A Figura 6-1 apresenta um lingote típico da liga obtida na forma 

retangular com as dimensões geométricas de 108 mm x 34 mm x 15 mm. 
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Figura 6-1 – Lingote retangular da liga U-2,5Zr-7,5Nb. 

 

A Figura 6-2 mostra a liga U-2,5Zr-7,5Nb obtida após a laminação do lingote à 

temperatura de 850ºC no laminador quádruo em vários passes até alcançar uma redução de 

cerca de 50%, ou seja, o lingote retangular com uma espessura inicial de 15 mm, depois de 

laminado, ficou com uma espessura de 8 mm. 

 

 
Figura 6-2 – Liga U-2,5Zr-7,5Nb obtida após a laminação do lingote. 
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6.2 Caracterizações da liga 

6.2.1 Difração de raios X  

A Figura 6-3 mostra difratogramas de raios X obtidos no lingote em seu estado bruto 

de fusão e das secções transversal e longitudinal da liga U-2,5Zr-7,5Nb. O espectro de 

difração de raios X do lingote de estrutura bruta de fusão revela uma estrutura multifásica. 

Este difratograma apresenta os picos principais da fase γ (fase cúbica de corpo centrado), da 

fase α (ortorrômbica).  

 

 
Figura 6-3 – Difratogramas de raios X do lingote e das secções transversal e longitudinal da 

liga U-2,5Zr-7,5Nb. 
 

Difratogramas de raios X da liga U-2,5Zr-7,5Nb, mostrados na Figura 6-3, são 

idênticos mostrando que tanto no sentido longitudinal quanto transversal da liga a estrutura de 

fase predominantemente é a γ. Diferenças em difratogramas assemelhados são observadas na 

literatura [26,28,42]. 
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6.2.2 Avaliação microestrutural 

Foram realizadas análises microestruturais em amostras do lingote e da liga por 

microscopia óptica. A Figura 6-4 apresenta uma micrografia óptica da estrutura bruta de fusão 

do lingote de composição U-2,5Zr-7,5Nb. Pode-se facilmente visualizar nesta figura a matriz 

da liga numa cor mais clara, mostrando uma estrutura dendrítica que é típica à que ocorre em 

lingotes de ligas metálicas usuais [31,42]. Esta estrutura deve ser predominantemente a fase 

cúbica de corpo centrada, conforme visto no difratograma de raios X. As regiões mais escuras 

podem estar associadas às presenças das fases minoritárias α e γo conforme inferidas nos 

resultados de difração de raios X. 

 

 
Figura 6-4 – Microscopia óptica da estrutura bruta de fusão do lingote de 

composição 2,5Zr-7,5Nb. 
 

Micrografias ópticas das seções transversal e longitudinal da liga U-2,5Zr-7,5Nb são 

apresentadas, Figura 6-5 e Figura 6-6, após laminação a quente com 50 % de redução na 

espessura. A Figura 6-5 mostra uma micrografia de uma seção transversal da liga U-2,5Zr-

7,5Nb. Esta micrografia revela uma estrutura recristalizada em relação à estrutura bruta de 

fusão, apresentando grãos homogêneos e equiaxiais, manifestação evidente do refino da 

estrutura bruta de fusão quando comparada com a micrografia mostrada na Figura 6-4. 

A estrutura recristalizada, conforme resultados de análise de difração de raios X, é uma 

estrutura predominantemente cúbica de corpo centrado (γs)[26,42]. 
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Figura 6-5 – Micrografia óptica de uma seção transversal da liga 

U-2,5Zr-7,5Nb. 
 

A Figura 6-6 apresenta micrografias de seções longitudinais tomadas em diferentes 

regiões da liga. A micrografia da Figura 6-6A revela uma microestrutura com predominância 

de somente uma fase, resultado esse confirmado pelos difratogramas de raios X. Regiões mais 

escuras, nesta micrografia, são devido a defeitos introduzidos durante a revelação dos grãos. 

Por outro lado, a Figura 6-6B revela a existência de duas regiões aparentemente distintas, 

porém da mesma fase (fase γ), como mostrado na análise de difração de raios X. Já a Figura 

6-6C mostra uma região de estrutura cristalina da fase γ, também confirmada pelos resultados 

de difração de raios X. Esta micrografia mostra a presença de uma subestrutura similar a uma 

estrutura poligonizada, do tipo visto em metais deformados por laminação como observado na 

literatura [26,31]. Esta estrutura será objeto de uma investigação mais detalhada em trabalhos 

complementares. 
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A 

 
B 

 
C 

Figura 6-6 – Micrografias ópticas de diferentes seções longitudinais da liga 
U-2,5Zr-7,5Nb. 
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6.2.3 Microdureza do lingote e da liga U-2,5Zr-7,5Nb 

A Tabela 6.1 mostra resultados de microdureza Vickers obtidos na amostra do lingote 

de estrutura bruta de fusão. Também a Tabela 6.1 apresenta resultados de microdureza para a 

liga U-2,5Zr-7,5Nb em suas secções transversal e longitudinal.O valor médio da microdureza 

da amostra do lingote com a estrutura bruta de fusão foi de 459 HV. Além disso, os valores 

médios de microdureza da liga tanto na secção transversal quanto na longitudinal foram iguais 

a 221 HV. 

Tabela 6.1 – Valores de microdureza Vickers. 

Microdureza 

(HV) 

Estado Bruto 

de Fusão 

Corte 

Longitudinal da 

Liga 

Corte 

Transversal da 

Liga 

447 244 266 

472 248 245 

463 253 245 

476 256 221 

502 241 254 

455 246 266 

455 244 239 

455 220 216 

455 231 242 

463 227 215 

Média = 459,5 

σn = 15,2 

Média = 241,0 

σn = 11,5 

Média = 241,0 

σn = 18,7 

 

Uma comparação entre os valores de microdurezas obtidos mostra que a microdureza 

do lingote com estrutura bruta de fusão (459 HV) está bem acima do valor da microdureza da 

fase γ da liga U-2,5Zr-7,5Nb (241 HV). O valor da microdureza do lingote é situado na faixa 

de valores obtidos por Couterne [42] para uma liga mutifásica similar a estrutura bruta de fusão 

da liga U-2,5Zr07,5Nb. Os valores ficaram entre 400 e 460 HV e, segundo Couterne[42], isto 
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revela a existência de uma estrutura de duas fases, a saber, fases γ e α. Já a microdureza da 

liga U-2,5Zr-7,5Nb está de acordo com valores de microdureza encontrados na literatura para 

a fase γ desta liga [42-44], corroborando a análise de difração de raios X obtida anteriormente. 

 

6.2.4 Teor de carbono 

O lingote com estrutura bruta de fusão foi caracterizado quimicamente quanto ao teor 

de carbono e os resultados estão mostrados na Tabela 6.2. O valor médio do teor de carbono 

ficou em 602 ppm. Comparando-se este resultado com o valor de 550 ppm mostrado na 

Tabela 5.1, observa-se que praticamente não houve contaminação do lingote pelo emprego do 

cadinho de grafita e que o teor de carbono encontrado está bem abaixo do limite máximo 

especificado para o combustível tipo placa que é de 2000 ppm[41,45]. 

Tabela 6.2 – Resultados de teor de carbono do lingote. 

Amostra C 
 (ppm) 

1 615 

2 525 

3 623 

4 644 
 Média= 602 

σn = 45,6 
 

6.3 Desenvolvimento da Miniplaca Monolítica 

Miniplacas monolíticas da liga U-2,5Zr-7,5Nb foram obtidas pela técnica denominada 

“picture-frame” com etapas de laminações a quente e a frio. Esta técnica consiste em colocar 

a liga monolítica encaixada num furo de uma moldura feita de Zry, que a seguir é coberta por 

duas chapas de revestimento de Zry, unidas pelo processo de soldagem TIG.  

A Figura 6-7 mostra os componentes de uma miniplaca após o processo de usinagem, 

ou seja, uma moldura com furo central, duas chapas de revestimento de Zry e um monolito da 

liga U-2,5Zr-7,5Nb. 
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Figura 6-7 – Fotografia dos componentes de uma miniplaca. 

 

A Figura 6-8 mostra um sanduíche após selagem com solda TIG em atmosfera de 

argônio. Nesta figura é observada uma zona termicamente afetada (ZTA) pela soldagem TIG. 

Esta ZTA possui cerca de 1 cm de largura em torno do sanduíche e portanto não afeta 

termicamente a liga monolítica contida no interior da moldura.  

 

 
Figura 6-8 – Sanduíche selado com solda TIG. 

 

A Figura 6-9 mostra uma vista de topo de uma miniplaca após a laminação a quente. 

Nesta figura nota-se a presença de carepa na superfície da miniplaca com aspecto na cor 

marrom que se forma durante o processo de laminação a quente.  

ZTA 
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Figura 6-9 – Vista de topo da miniplaca laminada a quente sem decapagem. 

 

A decapagem química foi realizada com solução de 6,5 partes de H20-0,5 parte de HF-

3,0 partes de HNO3, em volume, removendo-se toda carepa da miniplaca. Foram realizadas 

decapagens químicas em 3 miniplacas sendo que em apenas uma foi realizada a laminação a 

frio. A Figura 6-10 mostra estas três miniplacas após o processo de decapagem. Na miniplaca 

laminada a frio (Figura 6.10 C), conseguindo-se um bom acabamento superficial.  

Na Figura 6-10 – Vista de topo das miniplacas laminadas e decapadas., pode-se 

observar que duas miniplacas foram bem laminadas (Figura 6-10 A e B), porém a miniplaca 

(Figura 6-10 C) apresentou um ligeiro empenamento após a laminação. Verificou-se 

visualmente que a ocorrência de empenamento é devido à falta de alinhamento perpendicular 

ao eixo dos cilindros durante a inserção da miniplaca no laminador, durante os passes do 

processo de laminação.  

 

 

A 

 

B 

 

C 

Figura 6-10 – Vista de topo das miniplacas laminadas e decapadas.  
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6.4 Caracterização da Miniplaca Monolítica 

6.4.1 Radiografia de raios X da miniplaca 

Para a caracterização radiográfica das miniplacas, como a região de interesse é a do 

cerne combustível, foram retiradas das miniplacas as regiões das extremidades através de 

corte com tesoura mecânica para facilitar a análise por esta técnica. 

As radiografias de raios X têm o objetivo não só de localizar a posição do cerne da 

liga combustível na miniplaca laminada, mas também identificar a integridade física do 

mesmo, bem como ainda as suas dimensões de topo no final do processo de laminação. A 

Figura 6-11 mostra radiografias de duas miniplacas, sendo a da esquerda (P3519) laminada a 

quente e a da direita (P3532) laminada a quente e a frio. Laminação a quente das miniplacas e 

foi realizada de maneira que o sanduíche, inicialmente de 10 mm de espessura, alcançasse a 

espessura final de 2 mm, em cerca de 10 passes de laminação. Uma miniplaca laminada a 

quente foi também laminada a frio. Neste caso, a laminação foi realizada em cerca de 2 passes 

reduzindo-se a espessura da placa a uma dimensão final de 1,8 mm. 

As miniplacas sofreram alongamento acentuado no sentido da laminação, como 

esperado, porém sofreram alargamento não desprezível no sentido transversal. Pode-se notar 

na Figura 6-11 que as dimensões dos cernes também aumentaram bastante no sentido da 

laminação e muito pouco no sentido transversal. O comprimento inicial do cerne (Cci),       

que era de 20 mm, passou para o comprimento final (Ccf) de 100 mm. A 

largura inicial do cerne (Lci), que era de 20 mm, passou para a largura final (Lcf) de 21 mm. 

A partir dessas observações, foi calculado o fator de alongamento (Falong.), dado por Falong. 

= Ccf/Cci, e o fator de alargamento (Falarg.) dado por Falarg. = (Lcf – Lci)/Lci. Os valores 

encontrados foram Falong igual a 5 e o fator Falarg igual a 0,05. 

O valor do fator de alongamento da miniplaca monolítica deste trabalho da liga U-

2,5Zr-7,5Nb revestida em Zry é bem similar ao do combustível da liga U3Si2/Al, cujo valor do 

fator de alongamento é de 4,9 [46]. Por outro lado, o valor do fator de alargamento da 

miniplaca deste trabalho, cujo valor foi de 5% apresentou um valor maior que aquele do 

combustível de dissiliceto de urânio em alumínio, que alcançou um valor de 2,9% [46]. Esta 

diferença na variação da largura entre estes dois casos, uma vez que o alongamento foi 

semelhante, pode ser explicada pela desproporção dos valores iniciais das larguras entre a 
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miniplaca deste trabalho (largura de 4 cm) e da placa de dissiliceto de urânio (largura de 8 

cm), além também dos fatores devido aos diferentes materiais empregados. 

 

 

Figura 6-11 – Radiografias de topo de duas miniplacas monolíticas da liga U-2,5Zr-7,5Nb 
após as etapas de laminação. Radiografia à esquerda foi laminada a quente e à direita foi 

laminada à frio. 
 

O conhecimento das dimensões finais, tanto da placa quanto do cerne, em função das 

condições do processo da laminação é muito importante, uma vez que são dados que podem 

subsidiar os projetos de combustíveis tipo placa. Os parâmetros espessura do cerne e dos 

revestimentos de uma placa combustível são fundamentais para o desenvolvimento de uma 

placa combustível, mas a espessura é mais crítica. Casa haja uma falha no revestimento, o 

núcleo é exposto e ocorre a contaminação do ambiente com material radioativo de alta 

atividade. 

Além da análise das dimensões das miniplacas dos respectivos cernes através de 

radiografias de raios X, foram também avaliadas a integridade física e a presença de defeitos. 

Pode-se observar na Figura 6-11 que, tanto os cernes das miniplacas laminadas a quente e a 

frio se apresentaram intactos, sem trincas ou poros. Comparando-se as miniplacas nesta figura 

observa-se que o processo de laminação a frio mantém o mesmo aspecto em relação à 

laminação a quente, indicando que as suas características não foram alteradas pela laminação 

a frio. É importante enfatizar que a radiografia de raios X não detecta alguns defeitos de 

laminação, em especial a falha de colaminação. Este defeito foi investigado por intermédio de 

análises metalográficas de seções transversais de miniplacas laminadas a quente e a frio. 
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6.4.2 Controle dimensional da miniplaca laminada a quente e a frio 

Como já mencionado, o sanduíche, constituído do cerne da liga de urânio, da moldura 

e das chapas de coberturas de Zry, é obtido realizando a montagem destas peças, que são 

unidas através de soldagem TIG e laminado, constituindo-se em uma miniplaca combustível. 

O sanduíche tem dimensões iniciais de 100 x 45 x 10 mm, sendo o cerne de 20 x 20 x 6 mm.  

Após o processo de laminação a quente e a frio, a miniplaca alongou, bem como o seu 

cerne, no sentido longitudinal, a largura manteve-se com variações muito pequenas, mas não 

desprezível, e a sua espessura foi bastante reduzida conforme especificação de projeto, 

passando a ter as dimensões aproximadas de 100,0 x 22,0 x 1,2 mm.  

As dimensões finais das miniplacas após as laminações foram obtidas por análise 

metalográfica convencional de amostras seccionadas no sentido transversal ao longo do 

sentido de laminação. As medições das espessuras do cerne e dos revestimentos inferior e 

superior foram realizadas aleatoriamente ao longo de toda a placa por microscopia óptica 

utilizando-se o software de análise de imagem Leica DM4500B. As Figura 6-12 e Figura 6-13 

mostram micrografias das miniplacas laminadas a quente e a frio em toda a sua extensão. 

Nestas figuras estão apresentadas individualmente 4 seções de cada miniplaca identificadas 

como A, B, C e D, para melhor visualização das regiões em que foram tomadas as medidas de 

espessura do cerne e do revestimento superior e inferior.  

O revestimento superior e inferior foi definido com base na sua posição no primeiro 

passe de laminação a quente, sendo considerado como superior o revestimento que teve 

contato com o cilindro de laminação superior e da mesma forma o inferior. Após cada passe 

de laminação é realizada uma rotação de 180º na miniplaca nas direções longitudinal e 

transversal, de forma que o revestimento superior em contato com o cilindro superior passa a 

estar em contato com o cilindro inferior no segundo passe e assim por diante até o último 

passe de laminação. 
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A = 25,0 mm B = 25,0 mm C = 25,0 mm D = 25,0 mm 

a) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
b) 

Figura 6-12– Micrografias da seção transversal ao longo da miniplaca laminada a quente: a) 
montagem das micrografias que compõem a miniplaca em toda a sua extensão; b) conjunto 

das micrografias abrangendo as partes A,B,C e D mostradas em a). 
 

 

 

 

A 

A 

B 

C 

D 
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A = 25,3 mm B = 25,3 mm C = 25,3 mm D = 25,3 mm 

a) 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
b) 

Figura 6-13 – Micrografias da seção transversal ao longo da miniplaca laminada a frio: a) 
montagem das micrografias que compõem a miniplaca em toda a sua extensão; b) conjunto 

das micrografias abrangendo as partes A,B,C e D mostradas em a).   
 

 Os resultados das medições de espessuras dos cernes e dos revestimentos realizados 

aleatoriamente ao longo da placa são mostrados na Tabela 6.3. A análise destes resultados 

mostra que não se observou nenhuma variação significativa nos valores da espessura ao longo 

da miniplaca após as laminações a quente e a frio. Os valores encontrados são compatíveis 

com os valores esperados para placas típicas de um combustível do Reator de Teste e 

Pesquisa [41,45]. 

D 

C 

B 

A 
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Tabela 6.3 – Tabela dos valores da espessura dos revestimentos superior e inferior e cerne. 

Espessura (mm) 

Laminada a Quente - P-3519 Laminado a Frio - P-3532 

Revestimento 

Superior 
Cerne 

Revestimento 

Inferior 

Revestimento 

Superior 
Cerne 

Revestimento 

Inferior 

0,371 1,198 0,306 0,297 1,178 0,346 

0,371 1,197 0,297 0,326 1,158 0,386 

0,306 1,197 0,324 0,336 1,168 0,376 

0,352 1,188 0,380 0,366 1,168 0,346 

0,380 1,197 0,343 0,356 1,187 0,356 

0,364 1,195 0,319 0,356 1,113 0,346 

0,385 1,198 0,376 0,361 1,139 0,327 

0,341 1,194 0,341 0,326 1,187 0,325 

0,352 1,188 0,297 0,351 - 0,316 

0,352 1,188 0,352 0,368 - 0,306 

 = 0,357 

σn = 0,020 

 = 1,199 

σn = 0,013 

 = 0,335 

σn = 0,027 

 = 0,342 

σn = 0,022 

 = 1,163 

σn = 

0,024 

 = 0,340 

σn = 0,022 

 
 
Comparando os valores das espessuras dos revestimentos superior e inferior para cada 

tipo de laminação, a quente ou a frio, foi possível notar que eles ficaram bem próximos, como 

pode ser observado pelo valor do desvio obtido. Na placa laminada a frio (P3532) houve uma 

maior uniformidade das espessuras dos dois revestimentos, o que pode estar associado a um 

melhor acabamento superficial devido à laminação a frio, onde irregularidades geradas 

durante o processo de decapagem química são minimizadas ou removidas.  

 

 

 

 



58 
 

Defeitos terminais 

 

Defeitos terminais do tipo rabo de peixe (fish-tail) e osso de cachorro (dog-bone) são 

usualmente observados na obtenção de placas combustíveis em dispersão [41,45,46]. O defeito 

tipo osso de cachorro é caracterizado pelo espessamento do cerne em sua extremidade 

assemelhando-se à forma de um osso de cachorro. Já o defeito rabo de peixe assemelha-se à 

forma de um rabo de peixe, ou seja, uma estrutura formada por duas cunhas separadas por 

uma fenda nas suas extremidades. O defeito tipo rabo de peixe às vezes é denominado na 

literatura como rabo de andorinha. 

Para a identificação de defeitos terminais nas miniplacas, tais como aqueles 

denominados rabo de peixe e osso de cachorro, foram retiradas amostras das extremidades 

dos cernes da miniplaca. Estas amostras foram retiradas da secção transversal no sentido 

longitudinal da laminação. As amostras foram preparadas utilizando métodos convencionais 

de metalografia (corte, embutimento, lixamento e polimento) e analisadas por microscopia 

óptica. 

O defeito osso de cachorro não ocorreu nas miniplacas após as laminações a quente e a 

frio, o que foi corroborado pelas pequenas variações de valores de espessuras dos cernes, 

medidos anteriormente, revelando uniformidade da espessura dos cernes. No entanto, ocorreu, 

nas extremidades dos cernes, o defeito terminal tipo rabo de peixe.  

Nas Figura 6-14 e Figura 6-15 são mostrados os defeitos tipo rabo de peixe nas duas 

extremidades de cada uma das miniplacas, ou seja, da placa laminada a quente e da laminada 

a frio. Observa-se nestas figuras que o defeito tipo rabo de peixe manifesta-se com 

características bastante diferenciadas quando comparado com o combustível U3Si2 revestido 

com alumínio [41,45,46]. O defeito que surge na placa U3Si2-Al tem realmente a aparência de um 

rabo de peixe. Já o defeito observado na miniplaca desenvolvida neste trabalho, da liga        

U-2,5Zr-7,5Nb revestida em Zry, apresentou “rabo de peixe” incompleto em suas 

extremidades, porém invertidas uma em relação à outra, como mostrado nas Figura 6-14 e 

Figura 6-15. 



59 
 

  
A B 

Figura 6-14 – Defeito terminal denominado rabo de peixe (fish-tail) da miniplaca combustível 
da liga U-2,5Zr-7,5Nb revestida em Zry laminada a quente. Microscopia óptica da amostra   

P-3519  
 

  
A B 

Figura 6-15 – Defeito terminal denominado rabo de peixe (fish-tail) da miniplaca combustível 
da liga U-2,5Zr-7,5Nb revestida em Zry laminada a quente, seguido de laminação a frio. 

Microscopia óptica da amostra P-3532. 
 

A característica diferenciada do defeito terminal observado nas miniplacas monolíticas 

o defeito terminal do tipo rabo de peixe foi observado nas extremidades das miniplacas 

monolíticas da liga U-2,5Zr-7,5Nb com Zry, porém com características bastantes 

diferenciadas quando comparadas com a placa combustível de U3Si2 revestida em alumínio. O 

defeito observado neste trabalho apresentou “rabo de peixe” incompleto, com seu 

prolongamento apresentando um formato invertido nas extremidades das miniplacas, o que 

difere do defeito de rabo de peixe encontrado em placas em dispersão. 

Vários fatores podem contribuir para a existência do formato do defeito observado nas 

Figura 6-14 e Figura 6-15. Os fatores podem ser desde o tipo do cerne combustível em 

dispersão ou monolítico, o uso de materiais construtivos bastante diferentes, a possível 

interferência do tipo de laminador na forma geométrica dos defeitos mencionados, como 
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exemplos pode-se mencionar o tipo de mordedura e o ângulo de entrada da miniplaca no 

laminador. Dentre estes fatores, uma possível explicação é que o primeiro passe de laminação 

a quente parece dominar a maneira preferencial de como o escoamento do cerne combustível 

ocorrerá. Possivelmente, como a atuação dos cilindros do laminador tem efeitos 

diferenciados, um predomina sobre o outro, deslocando o cerne de maneira assimétrica, 

provocando o efeito de rabo de peixe incompleto com seu prolongamento apresentando um 

formato invertido nas extremidades das miniplacas, conforme já mostrado na Figura 6-14 e 

Figura 6-15. 

Para maior compreensão da ocorrência das características do defeito observado é 

necessário a realização de experimentos de forma mais sistematizada.  

 

6.4.3 Colaminação entre o cerne, moldura e revestimentos 

A completa colaminação das diferentes partes construtivas da miniplaca como cerne, 

moldura e revestimentos, que ocorre durante o processo de laminação a quente, é essencial na 

qualidade da fabricação das miniplacas.  

A investigação da colaminação pode ser feita através de análises microestruturais 

detalhadas de amostras retiradas nas seções transversais das miniplacas laminadas a quente e a 

frio. Em geral, estas análises são feitas por microscopia óptica e complementadas por 

microscopia eletrônica conjugada com análise de energia dispersiva (EDS). 

 

Colaminação entre cerne/revestimento 

 

As Figura 6-16 – Microscopia óptica de uma seção transversal da miniplaca laminada 

a quente com destaque da interface entre o cerne e o revestimento: (a) sem ataque químico; b) 

com ataque químico. e Figura 6-17 mostram micrografias de regiões de seções transversais de 

miniplacas laminadas a quente e a frio, ressaltando a presença da interface entre o cerne e o 

revestimento com e sem ataque químico. A parte superior acima da interface de cada uma das 

micrografias se refere à liga de U-2,5Zr-7,5Nb (cerne combustível) e a parte inferior abaixo 

da interface mostra o Zry (revestimento). Devido ao efeito de corrosão química provocado 
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pelo ataque químico, este é realizado para verificar possível presença de delaminação não 

visível na simples preparação metalográfica. Pode-se verificar nestas figuras que houve uma 

boa colaminação na interface devido ao processo de laminação a quente, tanto observada na 

microestrutura sem ataque químico quanto na atacada quimicamente. Concluindo, não se 

observa nas micrografias qualquer evidência da ocorrência de delaminação.  

 

  
A b 

Figura 6-16 – Microscopia óptica de uma seção transversal da miniplaca laminada a quente 
com destaque da interface entre o cerne e o revestimento: (a) sem ataque químico; b) com 

ataque químico. 
 

Nas micrografias pode-se observar também poros e precipitados existentes na liga de 

U-2,5Zr-7,5Nb das miniplacas laminadas a quente e a frio. Estes precipitados são conhecidos 

na literatura [12,21,42] como carbetos ricos em elementos de liga (Zr e Nb). No caso das 

micrografias das amostras atacadas, observa-se a revelação de grãos da liga U-2,5Zr-7,5Nb. 

Com a laminação a quente, os grãos se apresentam mais grosseiros e de tamanhos 

heterogêneos, enquanto que com a laminação a frio, os grãos se apresentaram refinados, 

equiaxiais e homogêneos. Isto pode ser explicado pela recristalização ocorrida devido à 

energia de deformação gerada pelo processo de laminação a frio. 

Finalmente, é importante mencionar que a solução de ataque químico utilizada não 

interagiu com o Zry. 
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A b 

Figura 6-17 – Microscopia óptica de uma seção transversal da miniplaca laminada a frio com 
10% de deformação com destaque da interface entre o cerne e o revestimento: (a) sem ataque 

químico; b) com ataque químico. 

 

Análise por microscopia eletrônica acoplada com EDS foi utilizada como uma técnica 

complementar para comprovar a colaminação das miniplacas já identificada pela microscopia 

óptica, pois esta análise pode mostrar se houve a interdifusão dos elementos da liga e Zry. 

A análise EDS foi realizada tomando-se medidas de composição dos elementos U, Zr 

e Nb ao longo de uma linha perpendicular à interface cerne/revestimento, com passes de 

5 em 5 µm abrangendo uma distância de análise de cerca de 50 µm de cada lado da interface 

de colaminação. Para esta análise, foram utilizadas as mesmas amostras de seções transversais 

analisadas por microscopia óptica. Na Figura 6-18 são mostradas as regiões de interação 

química, devido à interdifusão ocorrida pelo processo de laminação a quente. Nesta figura são 

apresentadas micrografias de amostras laminada a quente (Figura 6-18a) e a frio (Figura 

6-18b). Esta região de interação química aparece como uma faixa acinzentada do lado da liga 

U-2,5Zr-7,5Nb, mas do lado do Zry a região de interação química não é visível nas 

micrografias.  
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P-3519 P3532 

  
 

Figura 6-18 – Micrografias MEV das seções transversais miniplacas laminadas a quente 
(P-3519) e a frio (P-3532) analisadas por EDS. 

 

A Figura 6-19 mostra os perfis de interdifusão obtidos em miniplacas laminadas a 

quente e a frio, os quais são idênticos, ou seja, não houve diferença entre os perfis de 

interdifusão com a laminação a frio. Pelos perfis mostrados nesta figura, observa-se que 

houve interdifusão dos elementos que constituem as ligas de urânio e de Zry. Pode-se 

observar que a profundidade da interdifusão do Zr proveniente do Zry para o interior da liga 

de urânio alcança cerca de 10 µm. Estes perfis mostram também que, apesar da região de 

interação química não ser visível no Zry, na micrografia MEV, os elementos da liga de 

urânio, a saber U, Zr e Nb também difundiram para dentro do Zry. A distância da difusão 

destes elementos para o interior do Zry também foi de cerca de 10 µm. Apesar desta distância 

ser muito pequena, ela foi suficiente para mostrar que houve a interdifusão na interface de 

cerne/revestimento, promovida pelo processo de laminação a quente e, como esperado, a 

laminação a frio não interfere nesta distância.  

A camada de interação entre os elementos U, Zr e Nb ocorre durante o processo de 

laminação a quente porque ele é realizado a uma elevada temperatura de 800 °C, o que 

possibilita a difusão dos elementos pela interface cerne/revestimento.  

A ocorrência das interdifusões observada nas miniplacas laminadas a quente e a frio 

confirma que houve uma união metalúrgica, ou seja, a colaminação entre cerne e 

revestimento. 

 

Zry 

Liga Liga 

Zry 
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A b 

Figura 6-19 – Perfis das camadas de interação nas miniplacas: a) laminada a quente, b) 

laminada a frio. 

 

Cerne/moldura 

 

A Figura 6-20 destaca a região transversal de uma extremidade das miniplacas, nas 

regiões da interface entre o cerne combustível e a moldura de Zry tanto da miniplaca laminada 

a quente (Figura 6-20 a) quanto da miniplaca laminada a frio (Figura 6-20 b). As micrografias 

foram obtidas por microscopia óptica de amostras preparadas metalograficamente sem ataque 

químico. Pode-se verificar uma boa colaminação na interface cerne/moldura, uma vez que 

esta região sofre tensões de tração devido ao sentido longitudinal de laminação. 

 

  
A B 

Figura 6-20 – Micrografias ópticas de seções transversais da região entre cerne e moldura de 
Zry das miniplacas: a) laminada a quente, b) laminada a frio com 10% de deformação. 
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Revestimento/moldura 

 

Para a identificação da colaminação entre revestimento e moldura, ambos de Zry, foi 

colocada uma folha fina e diminuta (~ 10x5x0,1 mm) do material refratário tântalo entre o 

revestimento e a moldura, antes da laminação. Nas micrografias da Figura 6-21 são mostradas 

as interfaces entre revestimento e moldura, de amostras não atacada (Figura 6-21a) e atacada 

quimicamente (Figura 6-21b). A região central, aparentando a presença de um precipitado, 

observada nestas micrografias é, na verdade, o tântalo que foi colocado como marcador da 

interface inicial revestimento/moldura. Nota-se nesta região que, após a laminação a quente, 

houve uma colaminação completa, não se observando mais a interface original 

revestimento/moldura, cuja identificação só foi possível pela presença do marcador de tântalo. 

Pode-se observar também uma descontinuidade na presença do tântalo, mostrando uma região 

única de Zry, sem a presença da interface, o que mostra a excelente colaminação entre o 

revestimento e moldura. É importante observar também que o tântalo colamina muito bem 

com o Zry. 

A excelente colaminação se torna mais evidente através do exame da micrografia da 

amostra atacada quimicamente, mostrada na Figura 6-21b. O trespasse dos grãos, na região 

onde antes da laminação era a interface, demonstra uma verdadeira união metalúrgica 

revestimento/moldura. A falha existente do lado esquerdo na micrografia da amostra atacada é 

devido ao efeito de corrosão do tântalo pela solução de ataque químico utilizada. 

 

  
a) b) 

Figura 6-21 – Microscopia óptica de uma seção transversal da miniplaca laminada a frio com 
10% de deformação contendo tântalo utilizado como marcador: a) sem ataque químico; b) 

com ataque químico. 
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6.4.4 Difração de raios X  

A Figura 6-22 – Difratograma de raios X das miniplacas laminadas a quente e a quente 

e a frio. mostram difratogramas de raios X dos cernes das miniplacas laminadas a quente (P-

3519) e a frio (P-3532) após remoção do revestimento por lixamento. Pode ser visto pelos 

difratogramas que os cernes combustíveis consistem somente da fase γ, o que mostra a 

eficiência dos tratamentos termo-mecânicos aplicados na obtenção da miniplaca são 

eficientes. Este fato é importante, pois esta fase cúbica de alta estabilidade mecânica e com 

resistência a corrosão está presente em ambas as miniplacas laminadas a quente e a frio. Vê-se 

nesta figura que o pico principal situado em 2θ= 37° está bem definido, porém observa-se um 

pico discreto em um ângulo menor no caso da laminação a frio. O aparecimento deste pico 

discreto pode ser explicado pelo efeito da laminação a frio, que precisa ser melhor explorado. 

Diferenças em difratogramas assemelhados são observadas na literatura [26,28,42].  

 

 
Figura 6-22 – Difratograma de raios X das miniplacas laminadas a quente e a quente e a frio. 

 

Na Figura 6-23 são mostrados difratogramas do revestimento de Zry das miniplacas 

laminadas a quente e a frio. Os padrões de difração encontrados se ajustam bem aos 

disponíveis na base de dados do ICDD (Centro Internacional de Dados de Difração) para o 
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zircônio. Os resultados obtidos indicam que os processos de laminação a quente e a frio não 

causaram alterações na estrutura cristalina do revestimento.  

 
Figura 6-23 – Difratogramas de raios X do Zry laminado a quente e a frio. 

 

6.4.5 Microdureza Vickers 

Os valores da microdureza Vickers dos cernes das miniplacas foram obtidos aplicando 

uma carga de 50 gf durante 15 segundos na superfície de amostras preparadas 

metalograficamente e estão apresentados na Tabela 6.4 – Valores de microdureza Vickers dos 

cernes das miniplacas.. Os valores médios de microdureza do cerne da liga de U-2.5Zr-7.5Nb 

das placas laminadas a quente e a frio foram iguais a, respectivamente, 299 HV e 309 HV. 

Estes indicam que a laminação a frio praticamente não afetou a estrutura cristalina da liga. 

Comparando-se os valores apresentados na Tabela 6.4, verifica-se que as microdurezas 

obtidas na liga U-2.5Zr-7.5Nb, na fase γ, valor este igual a 241 HV (Tabela 6.1 – Valores de 

microdureza Vickers.) são um pouco inferiores aos valores obtidos nos cernes das miniplacas. 

Parece que a obtenção das miniplacas por laminação interferiu na microdureza da liga. 
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 Tabela 6.4 – Valores de microdureza Vickers dos cernes das miniplacas. 

Laminada a Quente 

(HV) 

Laminada a Frio 

(HV) 

320 289 315 284 

309 323 277 328 

299 289 289 278 

309 317 323 303 

303 294 300 286 

300 305 265 306 

315 284 312 282 

 = 299,3 

σn = 17,6 

 = 309,3 

σn = 21,1 

 

6.4.6 Teste de empolamento 

Após o processo de laminação a frio da miniplaca realiza-se o teste de empolamento 

para identificar alguma falha de laminação e/ou se há gases presos dentro do conjunto 

laminado. Havendo algum destes tipos de defeito a placa pode comprometer o funcionamento 

do reator. 

Para a realização do teste de empolamento, a miniplaca foi laminada a quente, 

decapada, laminada a frio e levada a um forno resistivo com atmosfera de argônio, para 

reduzir os danos causados pela oxidação. A miniplaca ficou no forno a 800 °C durante 1 hora. 

A Figura 6-24 – Miniplaca após o teste de empolamento. mostra como a miniplaca ficou após 

o teste. 
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Figura 6-24 – Miniplaca após o teste de empolamento. 

 

Pela Figura 6-24 é possível verificar não houve a formação de bolhas na superfície do 

revestimento. A região central, onde se encontra o cerne monolítico, não apresentou nenhuma 

deformação devido a bolhas ou empolamento, indicando que houve boa colaminação.  

 

6.4.7 Teste de dobramento 

As miniplacas, após as laminações a quente e a frio com 10% e 5% de redução, foram 

submetidas ao teste de dobramento para verificar a resistência mecânica destas, bem como 

investigar o efeito de dobramento na interface colaminada cerne/revestimento. Este teste 

pode, também, contribuir para a avaliação da extensão da colaminação. 

Para os testes de dobramento foram tiradas amostras das miniplacas nas regiões 

contendo somente o zircaloy e nas regiões contendo o cerne/revestimento. As amostras 

tiveram as mesmas dimensões, ou seja, 150 x 35 mm. O teste foi realizado colocando-se cada 

amostra sobre um dispositivo de 3 pontos em que uma força foi aplicada, dobrando-se cada 

amostra até alcançar um ângulo de 90°. No total foram testadas 6 amostras correspondentes a: 

uma do cerne/revestimento e uma do Zry da placa laminada a quente, uma do 

cerne/revestimento e uma do Zry da placa laminada a frio com 10% de redução, uma do 

cerne/revestimento e uma do Zry da placa laminada a frio com 5% de redução. Em cada teste 

foi obtido um gráfico de carga de flexão versus extensão de flexão como mostrado na Figura 

6-25. Neste trabalho os gráficos relativos ao cerne/revestimento e ao Zry da miniplaca 
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laminada a frio com redução de 5% não foram apresentados porque os resultados ficaram 

similares aos da redução de 10%. 

Por meio dos gráficos na Figura 6-25, foi possível identificar a carga máxima de 

ensaio e o instante em ocorreu a fratura, como mostrado na Tabela 6.5. Os resultados mostram 

que tanto o cerne/revestimento quanto o Zry apresentaram carga máxima mais elevada na 

condição de laminação a frio em relação à laminação a quente. Uma constatação muito 

importante é que as amostras da região do cerne/revestimento quanto as da região do Zry no 

caso da miniplaca laminada a quente não sofreram fraturas. O contrário aconteceu com todas 

as amostras das miniplacas laminadas a frio, onde todas fraturaram. 

 

 
Figura 6-25 – Gráfico da Carga x extensão da flexão das miniplacas laminada a 
quente (P-3519), onde 1 Zry e 2 cerne/revestimento, e a frio (P-3532) , onde 3 

Zry e 4 cerne/revestimento.  
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Tabela 6.5 – Carga máxima e ângulo da fratura entre Cerne/Revestimento e Zry do Teste de 
Dobramento.  

 Laminação a Quente Laminação a Frio 

 

Cerne/ 

Revestiment

o 

Zry 
Cerne/ 

Revestimento 
Zry 

Carga Máxima 

(N) 
1571 1527 1743 1682 

Ângulo da 

Fratura 

(graus) 

- - ~ 65 ~56 

 

Após os testes de dobramento, as amostras foram observadas por microscopia óptica 

inteiras em vista de topo e cortadas transversalmente na região central no sentido longitudinal 

da laminação em toda sua extensão. As amostras cortadas foram preparadas por técnicas 

usuais de metalografia. As Figura 6-26, Figura 6-27, Figura 6-28 e Figura 6-29 mostram 

resultados de microscopia óptica dessas amostras. Estas figuras mostram que as amostras das 

miniplacas laminadas a quente, tanto as do cerne/revestimento quanto as contendo somente 

Zry não se romperam. Por outro lado, todas as amostras de miniplacas laminadas a frio 

fraturaram. Neste trabalho os resultados de microscopia óptica das amostras 

cerne/revestimento e Zry da miniplaca laminada a frio com redução de 5% também não foram 

apresentados por serem similares aos da redução de 10%. 

Isto mostra que o processo de laminação a frio é inadequado para a obtenção de placa 

combustível monolítica com utilização da liga U-2,5Zr-7,5Nb revestida com Zry. Deste 

modo, um melhor acabamento superficial da placa combustível faz-se necessário como o de 

abrasão a úmido com lixa de carbeto de silício. 
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a 

 
b 

Figura 6-26 – Microscopia óptica da miniplaca laminada a quente região com 
cerne (P-3519C): a) vista macrográfica de topo; b) micrografia na longitudinal. 
 

 
a 

 
b 

Figura 6-27 - Microscopia óptica da miniplaca laminada a quente região sem 
cerne (P-3519E): a) vista macrográfica de topo; b) micrografia na longitudinal. 
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a) 

 
b) 

Figura 6-28 - Microscopia óptica da miniplaca laminada a quente e a frio da 
região com cerne (P-3532C): a) vista macrográfica de topo; b) micrografia na 

longitudinal 
. 

 
a) 

 
b) 

Figura 6-29- Microscopia óptica da miniplaca laminada a quente e a frio da 
região sem cerne (P-3532E) : a) vista macrográfica de topo; b) micrografia na 

longitudinal. 
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7 CONCLUSÃO 

As principais conclusões obtidas são: 

ü  foram obtidas miniplacas monolíticas da liga U-2,5Zr-7,5Nb revestidas em Zry ao 

invés do alumínio comumente utilizado; 

ü  foram obtidos o lingote, pelo processo de fusão em forno de indução com estrutura 

bruta de fusão, e a liga U-2,5Zr-7,5Nb, por tratamentos termo-mecânicos na fase γ de 

estrutura cúbica de elevada estabilidade mecânica e alta resistência à corrosão, 

adequadas para utilização na obtenção do combustível tipo placa; 

ü  o emprego do cadinho de grafite utilizado no forno de indução praticamente não 

interferiu no teor de carbono da liga U-2,5Zr-7,5Nb, cujo teor médio de 602 ppm (σn = 

45,6) ficou inalterado em relação ao do urânio utilizado como matéria-prima. Este 

valor está abaixo do limite máximo especificado para o combustível tipo placa; 

ü  o defeito terminal do tipo osso de cachorro não ocorreu nas miniplacas monolíticas da 

liga U-2,5Zr-7,5Nb com Zry, revelando uma uniformidade da espessura dos cernes em 

toda a sua extensão, diferentemente do caso da placa de dissiliceto de urânio com 

alumínio em que este defeito é bastante acentuado; 

ü  o defeito terminal do tipo rabo de peixe foi observado nas extremidades das 

miniplacas monolíticas da liga U-2,5Zr-7,5Nb com Zry porém com características 

bastantes diferenciadas quando comparadas com a placa combustível de U3Si2 

revestida em alumínio. O defeito observado neste trabalho apresentou “rabo de peixe” 

incompleto, com seu prolongamento apresentando um formato invertido nas 

extremidades das miniplacas; 

ü  uma completa colaminação das interfaces cerne, moldura e revestimento foi 

conseguida nas miniplacas obtidas após o processo de laminação a quente e a frio. Isto 

mostrou que tanto a liga quanto o revestimento de Zry possuem propriedades que 

favorecem a formação de uma boa união metalúrgica sem a ocorrência de 

delaminação.   

ü  o teste de dobramento de amostras da região do cerne/revestimento, bem como da 

região do Zry das miniplacas apresentou uma carga máxima maior nas amostras 

laminadas a frio do que naquelas laminadas a quente. Por outro lado, uma constatação 
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muito importante destes testes foi que as amostras da miniplaca laminada a quente não 

sofreram fraturas. O contrário aconteceu com todas as amostras das miniplacas 

laminadas a frio em que todas fraturaram. Isto mostra que o processo de laminação a 

frio é inadequado para a obtenção de placa combustível monolítica com utilização da 

liga U-2,5Zr-7,5Nb revestida com Zry  
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