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Resumo . f

Mo pros-onto trabalhosas anisotropias plástica e cristalo - j?

gráfica de um tubo de zircaloy-4 são inveetigadae, através de figu- [

ras de polos diretas e ensaios de tração e compressão plana para I

levantamento do lugar geométrico de escoamento. Os resultados são i

analisados a luz das necessidades de estabilidade dimensional e re- ?

sistência mecânica do tubo para sua utilização no caroço de reato- ?

rcs do tipo PWR. C
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ABSTRACT '•

Tho-prosont work anal-iscs the crystallographic and i

plastic anisotropies of a zircaloy-4 tubing using direct pole .]

figures and experimental yield locifc yTensile and plane-strain |

compression tests were used to assess the mechanical behaviour. j,

The results are discussed with respect to the dimensional stability

and mechanical behaviour expected for the tube in its use in the

core of pressurized water cooled reactors.
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1. Introdução

Ligas a base de zircônio tem sido amplamente utilizadas cm

componentes do caroço de reatores nucleares refrigerados a água devi.

do ã baixa absorção de neutrons que apresentam combinada com satisfn

tórias resistências mecânica e a corrosão. Entre cias, o zircaloy-4

(Zr-4) c utilizado como material dos tubos de revestimento do combus

tível nuclear, em reatores refrigerados a água, do tipo que se estão

instalando no Brasil. . Sua composição típica em peso é l,2-l,7"Sn;

0,18-0,24°jFe; 0,07-0,13°&Cr; máximo de 1.400 ppm de oxigênio, restan

te Zr (1,2).

Durante o serviço, o revestimento tubular de Zr-4 está não

só submetido â pressão externa da água de refrigeração como também

a pressão interna dos gases provenientes da fissão e â carga de con-

tato devida a expansão das pastilhas de UCK*

Estas solicitações se combinam para produzir um estado mul̂

tiaxial de tensões e deformações, cujos valores limites destas últ^

mas jamais devem ser atingidos. Isso exige portanto um conhecimen-

to detalhado do comportamento do tubo de Zr-4 sob condições de soli-

citação no mínimo biaxiais.

As propriedades mecânicas do zircônio e de muitas de suas

ligas, incluindo o Zr-4, estão relacionadas à estrutura de sua fase

alfa, estável abaixo de 862°C no metal puro, hexagonal compacta com

relação c/a = 1,59 e que apresenta acentuada anisotropia de proprie-

dades como limite de escoamento e duetilidade (1-3).

A deformação plástica de um cristal de Zr-a pode realizar-

se tanto por deslizamento como por maclagem, estando a ocorrência

de um ou de outro processo na dependência da orientação do cristal

com respeito as componentes de tensão. Os sistemas de deslizamento



predominantes são formados pelos planos prismáticos {1010} c direções

<121O> (4). Como todas as direções dc deslizamento são perpendicula-

res à direção [0001], uma deformação paralela ao eixo c não pode ser

acomodada por deslizamento, ocorrendo maclagem, que requer tensões

cizalhantes críticas resolvidas maiores que o deslizamento prismáti-

co (4). Desse modo, a textura ideal para o tubo de Zr-4 seria a que

apresentasse os polos basais na direção radial do tubo.. Tal textura

daria máxima resistência ao afinamento da parede do tubo sob esforços

biaxiais trativos. Em particular, é principalmente a condição dc de-

formação plana transversal que deve ser evitada já que levaria a de-

formação localizada longitudinal no tubo.

Industrialmente os tubos são produzidos por extrusão à quen

te seguida de redução i frio da espessura e da circunferência, com

redução da espessura maior que a da circunferência. Isso leva a uma

textura em que os polos basais se situam a ± 30° da direção radial.no

plano da seção transversal do tubo (5).

No presente trabalho investigou-se o comportamento mecânico

anisotropo de um tubo de Zr-4 pelo levantamento experimental de loci

de escoamento a partir de ensaios de tração e deformação'plana. Os

coeficientes de anisotropia plástica foram também determinados assim

como a figura de polos dos planos basais. Dedicou-se particular

atenção â resistência ao escoamento em deformação plana transversal

do tubo.

2. Material e Métodos

Foi usado um tubo de Zr-4 de produção comercial com diâme-

tro externo de 10,72 mm e espessura de parede de 0,625 mm. 0 mate-

rial foi fornecido pelo Instituto de Pesquisas Radioativas da Nucle -

brãs S.A., cm Belo Horizonte. 0 tubo foi utilizado conforme recebi-



do: encruado c com alívio de tensões apôs a redução 5 frio.

Tração longitudinal e transversal foram realizadas sobre

corpos de prova com 20 mm de comprimento útil e 5 mm de largura para

determinação das características de encruamento e de anisotropia

plástica (R). A compressão plana foi realizada pelo método de Ford

1
r k

(6), em tiras de 7 mm de largura envoltas em fita de PTFE, corrigin-

í do-se os dados para atrito ("Friction Hill"). Pares (a,e) foram

| usados para ajuste da relação a = Ke11 por regressão linear.

I Os loci de escoamento foram obtidos pelo princípio isoener

I gético (7). Elegeu-se um ensaio de tração longitudinal para cãlcu-

? Io do trabalho específico, em alguns valores da deformação plásti-
^ i
; ca longitudinal, pela relação: |
r ' • !

w = \ ade = K V e de

i

!

t

j- ...
' o

w ^ - e n + 1 (1)
n + 1

De posse dos valores de vr, e de K e n dos demais ensaios, calcula-

ram-se valores de e pela equação (1) e de a pela relação anterior,

para cada um deles. Dentre os vários ensaios, escolheram-se aque-

les com maior coeficiente de correlação e que mais se aproximaram

do comportamento médio.

Os loci de escoamento foram traçados no 1? quadrante somen

te, que é aquele que mais interessa no caso presente. Usaram-se não

so os valores das tensões como também os ângulos das tangentes com

os eixos axial e tangencial, dados pela relação

R
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onde R é valor do coeficiente de anisotropia plástica nas úireçõe:;

acima citadas (8).

A figura de polos foi determinada pelo método do reflexão

convencional (9).

3. Resultados e Discussão

A figura 1 mostra a distribuição dos polos {0001} no plano

da superfície do tubo de Zr-4. Observa-se que ela é composta por

duas componentes. Uma com máximos a ± 20° com DR, na direção axial -

que chamaremos componente A - e outra com máximos a ± 35° com DR, na

direção tangencial - que chamaremos componente T. Esta distribuição

difere tanto da distribuição teórica como daquela esperada do process

so de fabricação, inclusive porque a componente A apresenta maiores

intensidades que a componente T, mais próxima da esperada. Contudo,

como se verá mais adiante, tal textura ainda comunica boas proprieda

des ao tubo.

Um mínimo de cinco testes foi utilizado nas determinações

experimentais. A tabela I mostra os resultados obtidos da regressão

linear dos ensaios selecionados conforme critério já citado, para

tração e deformação plana, nas direções axial e tangencial. Nota-se

uma diferença acentuada entre os coeficientes de encruamento, n, de

tração e deformação plana, embora o valor da constante de encruamen-

to, K, não apresente variação apreciável. Este comportamento certa-

mente reflete os mecanismos operantes nesses dois estados de tensão.

A média dos valores de R nas direções axial e tangencial

foram R^ o 2,3 e R^ « 1,8, respectivamente e foram calculados atra-

vés das deformações longitudinal e transversal dos corpos do prova ,

somente. Em termos de R, verifica-se que o tubo apresenta uma ten-
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TABELA I - Valores de K, n e p para tração (T) e deformação plana
(DP) axial C- A) e transversal (- T).

CP.

TA

TT

DPA

DPT

KCKg/mm2)

127,6

134,8

136,0

129,6

n

0,121

0,143

0,050

0,0S9

p (coef. correlação)

0,998

0,990

0,997

0,998

dencia ao afinamento da parede ligeiramente maior na direção tangon

ciai.

A figura 2 mostra os loci experimentais isoenergéticos

para valores de deformação do ensaio padrão (TA) iguais a 0,002;

0,005; 0,010; 0,015 e 0,020, respectivamente. Os ângulos das tan

gentes nas interseções com os eixos foram obtidos, em todos os ca-

sos, pelos valores de R médios, jã mencionados, e usando a equação

C2).

Há vários pontos a observar na figura 2. Em primeiro lu-

gar a encrmè diferença de comportamento no escoamento biaxial quan-

do comparado ao critério de von Mises, aí também indicado. Obser-

ve-se que para todas as combinações de a. e eu o material apresenta

uma resistência muito superior à indicada pelo critério de von

Mises. Em particular as solicitações situadas entre os pontos de

deformação plana, P^ e P2, passando pela deformação biaxial simétri

ca, indicam elevada resistência ao escoamento plástico nesses esta

dos de tensão. Para a aplicação a que se destina, é esse exatamen-

te o comportamento que deve ser investigado no tubo de Zr-4. São

as elevadas tensões de escoamento próximas de deformação plana (1%)

constituindo o chamado "endurecimento por textura" CS) - que limitam



a expansão circunferenclal do tubo, ou seja, seu inchamento. Eleva

dos valores dessas tensões de escoamento previnem também, tia even

tualidade de excessiva pressão interna, a deformação localizada c

conseqüente rompimento do tubo. Há ainda a observar-se que não pa-

rece haver marcada alteração da anisotropia com deformações até cer

ca de 21 já que a forma dos loci não se alteram substancialmente. G

importante notar que teoricamente não se justificam loci de escoa-

mento além daquele correspondente aos "limites de escoamento", nos

diferentes estados de tensões, devido ao histórico de encruamento

que então existiria. Todavia, na falta de limites de escoamento

bem definidos, optou-se por traçar loci sucessivos com base no fato

de que as deformações equivalentes envolvidas são suficientemente

pequenas.

A figura 3 permite estabelecer uma interessante comparei

ção entre o locus experimental para e * 0,002 e os loci cristalogra

ficos de limite inferior das duas componentes da textura, calcula-

dos pelos autores em trabalho anterior CIO) . Vê-se que o locus ex-

perimental parece conter elementos dos loci das componentes A e T

embora a proporção dessa influência seja difícil de quantificar.Uma

representação analítica mais adequada do comportamento mecânico do

Zr-4, através da teoria da plasticidade anisótropa de Hill, foi

apresentada pelos autores em contribuição anterior (11).

4. Conclusões

Os resultados indicam que, embora a textura do tubo não

corresponda E indicada pela literatura como a adequada ao bom fun-

cionamento no reator, o material apresenta considerável reforço por

textura para estados de solicitação biaxial tratativa. Em particu



lar, os estados de tensão em que ambas as componentes de deformação

principal no plano do tubo são positivas apresentam tensões de es-

coamento consideravelmente maiores que em tração.
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Fig.l - Figura de polos incompleta (0001) do tubo de Zr-4, em unida-
des arbitrárias. DA » direção axial; DT = direção tangenciaJ.
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Fig.2 - Loci de escoamento experimentais. 1-e * 0,002; 2-E - 0,005:
3-e » 0,010; 4-e » 0,015; 5-e » 0,020.
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EXP.

Fig.3 - Locus experimental para e = 0,002 e loci cristalograficos
das componentes A e T (vide texto) .
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